
1 

 

    

 

 

 

 

RAPORTUL  

 

președintelui  

Consiliului Județean Ialomița  

privind modul de îndeplinire a 

atribuțiilor proprii şi a hotărârilor 

Consiliului Județean Ialomița 

pe anul 2018 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

CUPRINS 

 

 

I. Cadrul normativ de elaborare a raportului...........................................................  

 

II. Îndeplinirea de către președintele Consiliului Județean Ialomița a  

atribuțiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în anul 2018............  

 

A. Respectarea prevederilor Constituției României, punerea în aplicare 

 a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor şi ordonanțelor  

Guvernului, a hotărârilor Consiliului Județean Ialomița, precum şi a altor  

acte normative incidente asupra activităților și atribuțiilor consiliilor județene............  

B. Îndeplinirea atribuțiilor președintelui privind relația cu Consiliul  

Județean Ialomița în anul 2018 .........................................................................................  

C. Realizarea obiectivelor strategice prioritare propuse pentru anul 2018......  

C1. Creșterea capacității administrative  de accesare a fondurilor 

nerambursabile europene și naționale și a fondurilor locale pentru realizarea 

programului anual de investiții ............................................................................................ 

      C 2. Modernizarea infrastructurii rutiere județene .......................................  

        C 3. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de sănătate    ...................  

      C 4. Modernizarea și îmbunătățirea infrastructurii sistemului  

județean al asistenței sociale și de protecția copilului.......................................................  

       C 5. Promovarea și dezvoltarea parteneriatelor și a culturii parteneriale... 

       C 6. Realizarea Programului Județean privind acțiunile publice de  

omagiere a  Centenarului Marii Uniri .............................................................................. 

       C 7. Realizarea unor acțiuni publice de impact, relevante și de calitate....... 

D. Sprijinirea dezvoltării durabile a unităților administrativ-teritoriale 

din județul Ialomița..............................................................................................................  

E. Îndeplinirea atribuțiilor privind formarea, administrarea, angajarea 

 şi utilizarea fondurilor publice locale și exercitarea atribuțiilor de ordonator 

 principal de credite............................................................................................................. 

E 1. Formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor  

publice locale şi exercitarea atribuțiilor de ordonator principal de credite....................  

     E 2. Gestionarea resurselor umane....................................................................  

     E 3. Gestionarea patrimoniului județului Ialomița...........................................  

F. Îndeplinirea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea  aparatului de  

specialitate al Consiliului Județean Ialomița.....................................................................  

F1. Îndeplinirea atribuțiilor specifice administratorului public                                    

al Județului Ialomița.......................................................................................................  
F2. Îndeplinirea atribuțiilor specifice secretarului Județului Ialomița........... 

F3. Îndeplinirea atribuțiilor specifice Direcției Coordonare Organizare......  

F4. Îndeplinirea atribuțiilor specifice Direcției Buget Finanțe.......................  
      F5. Îndeplinirea atribuțiilor specifice Direcției Amenajarea Teritoriului  

și Urbanism.............................................................................................................................  

F6. Îndeplinirea atribuțiilor specifice Direcției Investiții și Servicii Publice..  
      F7. Îndeplinirea atribuțiilor specifice Direcției Achiziții Patrimoniu.............  

      F8. Îndeplinirea atribuțiilor Compartimentului Audit Public Intern.............  

                  F9. Îndeplinirea atribuțiilor specifice Compartimentului Cabinet  

Consilieri Președinte..............................................................................................................  

       F 10. Îndeplinirea atribuțiilor specifice Compartimentului Coordonare 



3 

 

Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate și  Compartimentului Corp Control … 

 III. Coordonarea şi controlul activității instituțiilor și serviciilor publice de 

 sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița...................................................................  

a) Instituții publice din domeniul social...............................................................................  

a.1    Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția  

Copilului Ialomița..................................................................................................................  

a. 2    Centrul de Asistență Medico-Socială Fierbinți Târg.............................  

b) Instituții publice din domeniul culturii...........................................................................  

b1.   Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu” Ialomița.................................  

b 2. Centrul Județean pentru Conservarea şi Promovarea  

Culturii Tradiționale Ialomița.............................................................................................  

b 3.   Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea „Ialomița...............................  

b 4.   .Muzeul Județean Ialomița ......................................................................  

b 5.   Muzeul  Național al Agriculturii Slobozia .............................................  

c) Instituții publice din domeniul educației.......................................................................... 

c 1.   Liceul Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia............................... 

c 2.   Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița.......... 

d) Instituții publice din domeniul sănătății........................................................................  

d1.   Spitalul Județean de Urgență Slobozia...................................................... 

e) Instituții publice din domeniul evidența persoanelor .................................................... 

    e 1    Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ialomița.............................. 

f) Instituții publice din domeniul ordine publică................................................................. 

    f 1.   Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Ialomiţa.................................. 

g) Societăți comerciale cu capital integral al județului Ialomița.......................................  

g 1.   S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomița.......................................................  

h) Societăți comerciale cu participarea la capital a județului Ialomița............................. 

  IV. Îndeplinirea atribuțiilor privind relația cu alte autorități ale  

administrației publice locale și centrale și a altor atribuții date în competența 

consiliului județean sau președintelui..................................................................................  

 IV 1.Promovarea colaborării în plan local, cu autorități, servicii și  

instituții publice locale și județene........................................................................................ 

 IV 2. Promovarea colaborării în plan regional........................................................ 

  IV2.1.  Consiliul pentru Dezvoltare Regională SUD Muntenia................. 

  IV2.2.  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Situații de Urgență 

SUD Muntenia”................................................................................................................... 

  IV 2.3. Sprijinirea organizării unor evenimente regionale........................ 

 IV 3. Promovarea colaborării în plan național........................................................ 

  IV3.1.Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România.................. 

  IV3.2. Promovarea colaborării cu autoritățile centrale.............................  

  IV 3.3. Sprijinirea evenimentelor cu caracter național.................................... 

   V. Promovarea colaborării internaționale.................................................................  

 

  VI.  Concluzii din retrospectiva anului 2018.......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

I. Cadrul normativ de elaborare a raportului 
 

 Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, prevede, în mod expres, la art. 104, alin.1, lit. b), coroborat cu alin. 3, lit. 

b),  obligativitatea întocmirii anuale a „Raportului președintelui Consiliului Județean privind 

modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor Consiliului Județean ”. În același 

context, Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Ialomița  instituie 

și el norme legale pentru realizarea  „Raportului președintelui Consiliului Județean Ialomița 

privind modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor Consiliului Județean Ialomița 

” în fiecare an din mandatul încredințat. 

 Cadrul normativ menționat dă și  categoriile de atribuții la care trebuie să se refere 

Raportul: funcționarea aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, a 

instituțiilor, serviciilor publice și societăților comerciale de interes județean subordonate 

acestuia, asigurarea relației dintre președinte și Consiliul Județean Ialomița, bugetul propriu 

al județului Ialomița, exercitarea relației cu alte autorități ale administrației publice locale și 

serviciile publice deconcentrate și  alte atribuții prevăzute de lege sau sarcini date de Consiliul 

Județean Ialomița.   

 Desigur, întocmirea „Raportului președintelui Consiliului Județean Ialomița privind 

modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor Consiliului Județean Ialomița pe anul 

2018” (denumit în continuare Raport) se circumscrie nu numai normelor de legalitate , ci și  

caracteristicilor de necesitate și oportunitate, întrucât el devine un instrument de bilanț, prin care   

rezultatele concrete ale evoluției administrației publice județene pe care o reprezentăm se 

raportează la atribuțiile legale, principiile care guvernează administrația publică locală și 

prioritățile strategice stabilite pentru anul raportat.   

 Necesitatea realizării Raportului se fundamentează pe principiile de bază al democrației 

reprezentative și participative, potrivit cărora cetățeanul, care a dat prin vot  legitimitatea  

guvernării locale, are și dreptul de a i se asigura modalitățile practice de control  asupra activității 

autorităților publice deliberative și executive. 

 Caracterul public al Raportului permite o evaluare a concordanței dintre interesele 

cetățeanului și politicile/planurile/programele și acțiunile administrației publice județene, modul în 

care este pus în valoare potențialul existent, în funcție de nevoile, așteptările și resursele locale. 

Raportul devine o modalitate de dialog deschis și onest, prin care rezultatele activității entității 

publice capătă vizibilitate și accesibilitate directă,  reflectă preocuparea acesteia pentru 

îmbunătățirea managementului public și a politicilor publice din domeniile de responsabilitate și 

informează corect asupra performanțelor  administrative obținute din aplicarea programelor 

proprii.  

În același timp, necesitatea Raportului derivă și din demonstrarea practică a modului în 

care au fost implementate principiile de bază din organizarea și funcționarea administrației publice 

județene: descentralizarea, autonomia locală, deconcentrarea serviciilor publice, eligibilitatea 

autorităților administrației publice locale, legalitatea, consultarea publică,  eficiența și eficacitatea 

utilizării fondurilor bugetare, transparența administrativă, promovarea responsabilității și 

profesionalismului în exercitarea funcțiilor publice, asigurarea continuității şi coerenței 

demersurilor strategice propuse. 

 Oportunitatea întocmirii Raportului  este înțeleasă ca o etapă importantă  în procesul de 

evaluare continuă a tendinței performanței administrative, la jumătatea mandatului încredințat 

prin votul cetățenilor, a soluțiilor identificate la multitudinea de atribuții ce trebuie îndeplinite, 

precum și a operativității, eficienței și eficacității măsurilor propuse pentru fiecare situație în parte, 

în așa fel încât să se evite și să contracareze riscurile care ar afecta comunitățile locale. De 

asemenea, Raportul 2018 trebuie să fie concludent pentru continuarea și/sau modificarea  

strategiilor și programelor propuse, eficiența managementului public, preluarea și  promovarea 
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bunelor practici în organizarea și funcționarea structurilor publice deliberative și executive, să dea 

un răspuns coerent tuturor celor care ne monitorizează activitatea.  

 Reiterăm și cu acest prilej, ca o necesitate imperativă și onestă, că  titlul Raportului 

președintelui Consiliului Județean privind modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a 

hotărârilor Consiliului Județean este dictat de textul de lege, dar Raportul în sine nu face referire 

numai la activitatea exclusivă a președintelui Consiliului Județean Ialomița din anul 2018, ci la 

munca întregului angrenaj organizatoric și funcțional – deliberativ, operativ și executiv, care 

constituie entitatea publică pe care o reprezentăm și căruia îi aduc binemeritate mulțumiri! Anul 

raportat ne-a dovedit că putem fi mai buni într-o echipă dinamică, implicată și devotată, care știe 

să-și îndeplinească atribuțiile și responsabilitățile legale, în deplină concordanță cu dorințele, 

așteptările, aspirațiile și nevoile izvorâte din realitatea cotidiană a comunităților ialomițene. 

 În același timp, nu încercăm vanitatea lucrului perfect! Rămân încă probleme nerezolvate, 

erori și carențe, obiective sau subiective, care afectează, într-o măsură mai mare sau mai mică,   

îndeplinirea obiectivelor, atribuțiilor și responsabilităților Consiliului Județean Ialomița și care 

trebuie tratate inteligent, rațional, cu obiectivitate, realism și credibilitate. Suntem deschiși și 

receptivi la criticile, sugestiile și propunerile constructive, făcute cu bună credință, menite să 

sprijine în mod real profesionalizarea managementului public și atingerea nivelelor de performanță 

comparabile și compatibile cu sistemele  administrațiilor europene.  

 

 II. Îndeplinirea de către președintele Consiliului Județean Ialomița a 

atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în anul 2018 

 

A. Respectarea prevederilor Constituţiei României, punerea în aplicare a legilor, a  

decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor 

Consiliului Judeţean Ialomița, precum şi a altor acte normative incidente asupra activităţilor 

şi atribuţiilor consiliilor judeţene reprezintă: 

- o normă imperativă fundamentală, instituită prin art.103, alin.(2) din Legea nr. 215/2001 

a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care are 

corespondent, la nivelul autorității deliberative locale, în art. 23 din Regulamentul de organizare și 

funcționare a Consiliului Județean Ialomița, aprobat prin hotărârea nr. 3/19.01.2017 și actualizat 

prin HCJ nr. 117/31.07.2017; 

-  un principiu de bază al democrației, prin care conformarea cu legea trebuie realizată în  

interesul public general; 

- o obligație fundamentală care trebuie îndeplinită atât la nivel instituțional (autoritatea 

deliberativă, autoritățile executive, instituțiile publice și societățile comerciale  subordonate), cât și 

individual, de toți care participă la procesul administrativ (consilieri județeni, funcționari publici și 

personalul contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, personalul din 

instituțiile publice județene aflate sub autoritatea acestuia); 

- o necesitate imperioasă de a  cunoaște, înțelege și a aplica o legislație complexă, 

numeroasă și, uneori, contradictorie, în litera și spiritul ei.  

 Pentru îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților referitoare la  respectarea supremației 

Constituției, a legii și a actelor normative care îi reglementează activitatea, Consiliul Județean 

Ialomița a acționat pe următoarele direcții: 

- aplicarea strictă a legalității și conformarea cu legea la nivelul tuturor segmentele sale  

organizatorice şi funcţionale ( autoritatea deliberativă, aparatul de specialitate, instituții publice și 

societăți subordonate) și pe toate palierele care privesc compeţențele generale și specifice,  

atribuţiile și responsabilitățile, modul de funcţionare, actele de autoritate adoptate, relaţiile 

interinstituționale; 

- aplicarea   normelor juridice după reguli de drept prestabilite şi nu în mod arbitrar,  o  
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atitudine activă de conformare la lege, și nu una pasivă, care să dea cetățenilor  garanţia unui stat 

de drept;   

- respectarea principiilor autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi  

solidarităţii în rezolvarea problemelor de interes public județean în relația Consiliului Județean 

Ialomița cu autoritățile administrației publice din județ; 

- elaborarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, aparatului de specialitate, instituţiilor, serviciilor și societăţilor comerciale de interes 

judeţean aflate sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, a regulamentelor de ordine interioară 

și a codurilor de conduită profesională s-a făcut prin norme juridice clare și coerente, care nu au 

necesitat modificări sau completări decât în puține cazuri, și acelea temeinic fundamentate, pentru 

operativitatea, fluența și eficiența deciziilor administrative și exercitarea serviciului public la un 

nivel de performanță, competitiv și dinamic; 

- respectarea și îndeplinirea procedurilor de organizare și funcționare a Consiliului  

Județean Ialomița, de la convocare până la îndeplinirea procedurilor legale privind aducerea la 

cunoştinţă publică a actelor administrative adoptate; 

- exercitarea atribuțiilor preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa de a emite 

dispoziţii cu caracter general și cu caracter individual, în anul raportat înregistrându-se 532 de 

dispoziții, din care 360 cu  caracter general și 172 cu caracter individual (cu 79% mai multe decât 

în anul 2017);  

- cunoașterea, executarea și aplicarea corectă de către toți angajații Consiliului 

Judeţean Ialomiţa și ai instituțiilor publice subordonate a actelor normative care le reglementează 

domeniile de activitate, orice abatere, depăşire sau încălcare a normelor legale conducând la 

angajarea răspunderii juridice;  

- respectarea strictă a normelor de tehnică legislativă la elaborarea actelor de 

autoritate ale entității publice; 

- încheierea de acte juridice în numele judeţului Ialomiţa sau al Consiliului Judeţean 

Ialomiţa s-a realizat în limita normelor de drept specifice fiecărui domeniu de activitate, certificată 

prin  viza de control financiar preventiv și viza de legalitate a persoanelor special împuternicite 

prin dispoziții ale președintelui Consiliului Județean Ialomița;  

- asigurarea evidenţei operative a contractelor economice, civile, convenţiilor, 

acordurilor şi protocoalelor cu caracter patrimonial sau nepatrimonial şi a actelor adiţionale ale 

acestora încheiate de județul Ialomița sau de Consiliul Judeţean Ialomiţa, în registre speciale; 

- normele legale conform cărora preşedintele consiliului judeţean reprezintă în 

justiţie Judeţul Ialomiţa, ca persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină şi 

patrimoniu propriu au fost îndeplinite, de regulă, prin împuternicirea unui consilier juridic din 

aparatul de specialitate care să îl reprezinte sau, în cazuri temeinic fundamentate, prin 

achiziţionarea unor servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, în condiţiile 

legii;  

- asigurarea accesului direct la mijloacele de informare juridică s-a realizat prin: 

Monitorul Oficial al României, în format electronic și în format de hârtie, programul informatic 

”Legis”, Monitorul Oficial al județului Ialomița, în format electronic, pe site-ul Consiliului 

Județean Ialomița  www.cicnet.ro;  

-  respectarea normelor de transparență administrativă, prin liberul acces al 

cetățenilor la informaţiile de interes public, îndeplinirea obligațiilor legale privind transparenţa 

decizională, în cazul actelor cu caracter normativ, consultarea şi implicarea cetăţenilor şi a 

structurilor asociative ale acestora la luarea deciziilor administrative;  

- participarea activă la acțiunile de consultare a consiliilor județene, prin Uniunea 

Națională a Consiliilor Județene din România, pentru îmbunătățirea cadrului legislative propus de 

administrația publică centrală și care vizează interesele județelor, fiind transmise, în anul raportat, 

320  de propuneri. 

 

http://www.cicnet.ro/
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  B. Îndeplinirea atribuţiilor preşedintelui privind relaţia cu Consiliul Judeţean 

Ialomița

Cadrul legislativ care reglementează relația președintelui cu plenul Consiliului Județean 

Ialomița cu prinde: 

-  art. 102, alin.(2)  și art. 104, alin (1), lit.b) din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei  

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 24, alin.(1), lit.b) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului  

Județean Ialomița, aprobat prin Hotărârea nr. 3 din 19.01.2017 și actualizat prin HCJ nr. 

24/26.03.2018 și HCJ nr. 45/26.04.2018.  

 În ceea ce privește organizarea Consiliul Judeţean Ialomiţa, în anul 2018 se disting 

următoarele aspecte: 

- menținerea componenței politice cu trei partide - Partidul Social Democrat (18  

mandate), Partidul Alianța Liberalilor și Democraților (3 manadate) și Partidul Național Liberal    

(10 mandate);  

- păstrarea unei majorități politice dominată de alianța  Partidului Social Democrat  

cu Partidul Alianța Liberalilor și Democraților (18 mandate din 31 de consilieri județeni prevăzuți 

de lege); 

- înregistrarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, a mandatului  

consilierului județean Păcureanu Viorel Iulian – PNL (HCJ nr. 44/24.04.2018) și validarea, prin 

HCJ nr. 62/30.05.2018,  a mandatului de consilier județean pentru Balov Aurel-Alexandru, de la 

Partidul Național Liberal; 

- modificarea HCJ nr. 6/24.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate ale  

Consiliului Județean Ialomița, pe principalele domenii de activitate, cu modificările ulterioare, 

prin HCJ nr.63/30.05.2018, conform nominalizării consilierului județean Balov Aurel-Alexandru 

în Comisia pentru învățământ, cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relații 

externe; 

- menținerea acelorași comisii de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa, în structura 

aleasă la începutul mandatului 2016 – 2020:  

1. Comisia juridică, de disciplină, drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi, compusă din 5 

membri; 

2. Comisia economico-financiară şi agricultură, compusă din 7 membri; 

3. Comisia pentru învăţământ, cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii 

externe, compusă din 5 membri; 

4. Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi 

turism, compusă din 7 membri; 

5. Comisia pentru muncă, sănătate, asistenţă socială şi familie, compusă din 7 membri;  

- exercitarea mandatului  comisiei de validare alcătuită din 5 consilieri judeţeni, numită  
prin hotărârea  nr. 1/24.06.2016, pentru întreaga durată a mandatului actual. 

 Funcționarea Consiliului Județean Ialomița, în anul 2018, s-a desfășurat pe următoarele 

coordonate: 

- s-a menținut inițiativa președintelui Consiliului Județean Ialomița, de a planifica,  

după un model european, încă de la începutul anului, ședințele de plen și cele ale comisiilor de 

specialitate, pentru coerență și operativitate în elaborarea, fundamentarea și dezbaterea în termen a 

proiectelor de hotărâre. Nu s-a reușit însă în totalitate asigurarea ritmicității dorite, existând 

tendința de  ”aglomerare” a ordinii de zi cu proiecte propuse  la limita termenelor planificate 

inițial sau creșterii numărului de ședințe extraordinare; 

- a devenit o practică stabilă și eficientă, opțiunea de a întări rolul comisiilor de 

specialitate în dezbaterea și aprofundarea aspectelor de oportunitate, necesitate și legalitate 

propuse în fiecare hotărâre și a asigura, astfel, operativitatea ședințelor de plen;   
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- au fost respectate întocmai etapele procedurale necesare desfășurării ședințelor de  

plen și ale ședințelor comisiilor de specialitate, între care menționăm: definitivarea ordinii de zi, 

inițierea și întocmirea proiectelor de hotărâre pe principii de legalitate, necesitate și oportunitate și 

în conformitate cu normele de tehnică legislativă, asigurarea documentelor administrative de 

fundamentare, transmiterea în format electronic a mapelor de ședință tuturor consilierilor județeni, 

precum și la mass-media locale; 

- președintele Consiliului Județean Ialomița a avut inițiativa convocării tuturor  

ședințelor de plen, ordinare sau extraordinare, urmând, prin aparatul de specialitate, toate 

procedurile legale  prevăzute pentru convocarea Consiliului Județean Ialomița; 

  -   aducerea la cunoştinţă cetățenilor judeţului Ialomița a convocării și a ordinii de zi a 

fiecărei şedinţe s-a realizat prin: anunț de convocare afișat la sediul autorității, pe pagina de 

internet www.cicnet.ro,  publicare în  mass-media locale, desfășurarea de conferințe de presă cu 

două zile înainte de ședința de plen; 

- au fost respectate atribuțiile  legale ale președintelui privind desfășurarea ședințelor 

Consiliului Judeţean Ialomița : conducerea ședințelor, verificarea prezenţei consilierilor judeţeni în 

funcţie, constatarea cvorumului întrunit pentru desfășurare legală a ședinței, prezentarea 

persoanelor invitate la ședință, aprobarea ordinii de zi și, în cazuri justificate, a suplimentării 

acesteia, aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare, dezbaterea și adoptarea proiectelor de 

hotărâre, conform ordinii de zi, consemnarea votului înregistrat, introducerea unui punct de 

”Diverse”, care să permită adresarea de întrebări și interpelări, în condițiile prevăzute de 

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Ialomița în vigoare, solicitarea 

aprobării plenului pentru ca invitații la ședințe (prefectul Gigi Petre,  şefii serviciilor publice de 

sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița și alte persoane nominalizate la începutul ședinței) să 

intervină cu opinii în problemele care privesc domeniile de responsabilitate ale acestora;  

- s-a  asigurat caracterul public al tuturor ședințelor desfășurate de Consiliul Județean 

Ialomița în anul 2018; 

- au fost îndeplinite integral formalitățile administrative legale ulterioare încheierii  

ședințelor de plen: semnarea hotărârilor și înregistrarea acestora în registrul special, transmiterea 

unei mape cu hotărârile adoptate la Instituția Prefectului – Județul Ialomița, pentru exercitarea 

vizei de legalitate, ducerea  la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Județean Ialomița și a 

dispozițiilor preşedintelui acestuia  de cei nominalizați în conținutul actelor administrative 

menționate.  

  Situația statistică a activității de reglementare de la nivelul Consiliului Județean Ialomița și 

al președintelui său, în anul 2018 se prezintă astfel:       

Nr. 

crt. 

Specificaţii  2018 

1 Şedinţe ale Consiliului Judeţean Ialomiţa 16 

a) Şedinţe ordinare 10 

b) Şedinţe extraordinare 6 

2 Hotărâri adoptate de Consiliul Judeţean Ialomiţa 155 

a) propuse 162 

b) adoptate 155 

c) amânate 0 

d) respinse 7 

3  Hotărâri supuse vizei de legalitate  155 

a)  cu viză de legalitate  155 

b) fără  viză de legalitate 0 

c) atacate în contencios administrativ 0 

4 Numărul de hotărâri adoptate, cu caracter normativ 5 

5 Structura tematică a hotărârilor adoptate 155 

http://www.cicnet.ro/
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a) Organizarea şi funcţionarea Consiliului Judeţean Ialomiţa 5 

b) Organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Ialomiţa 

4 

c) Buget - finanţe 36 

d) Propuneri realizări proiecte  30 

e) Administrarea patrimoniului 15 

f) Asocieri, cooperări, parteneriate 10 

g) Documentaţii urbanistice şi tehnice 9 

h) Instituţii publice subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa 18 

i) Alte hotărâri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa 28 

6 Dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa 532 

a) cu caracter general 360 

b) cu caracter  individual 172 

 

Analiza datelor statistice menționate mai sus dă câteva concluzii, care pot fi sintetizate 

astfel: 

► s-au desfășurat 16 ședințe de plen ale Consiliului Județean Ialomița, din care 10  au fost 

ședințe ordinare (63%) și 6 ședințe extraordinare (37%), acoperind numărul și periodicitatea 

prevăzută de lege și depășind cu 60% numărul din anii 2016 și 2017;  

► au fost propuse 162 de hotărâri, din care 155 au fost adoptate, iar 7 respinse, deoarece 

fiind hotărâri care se refereau la patrimoniu, nu au întrunit cvorumul de 2/3 din membrii 

Consiliului Județean Ialomița; 

► toate cele 155 de hotărâri au primit viză de legalitate din partea Instituției Prefectului – 

Județul Ialomița, care devine argument al respectării legislației în elaborarea și adoptarea actelor 

administrative; 

► dintre hotărârile adoptate în anul raportat, 5 au avut caracter normativ (3,2%), fapt ce a 

impus respectarea etapelor și procedurilor administrative înscrise în Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică; 

► structura tematică a hotărârilor adoptate în anul 2018 arată că 36 au vizat probleme de 

buget-finanțe (23,2%), alte 30 s-au referit la proiectele de accesare a fondurilor europene 

nerambursabile sau a fondurilor naționale (19,4%), 18 au reglementat aspecte din organizarea și 

funcționarea instituțiilor publice subordonate Consiliului Județean Ialomița (11,6%), 10 au 

instituționalizat acorduri de asociere, cooperare și parteneriate, 9 au aprobat documentații 

urbanistice și tehnice, iar restul au reglementat alte probleme interes județean;     

 ► din totalul hotărârilor, 28 au modificat prevederi ale unor hotărâri (față 90 de hotărâri 

din anul 2017), impuse de raportarea la obiectivele din fiecare etapă de reglementare;  

►dispoziţiile emise de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa în anul 2018 au fost în 

număr de 532, din care 360 au avut caracter general, iar 172, caracter individual;  

► statistica exercitării votului în plenul Consiliului Județean Ialomița, în anul raportat, se 

prezintă astfel: 

Nr.  

crt. 

Partide politice Total voturi 

exprimate 

Voturi 

”Pentru” 

Voturi 

”Abțineri” 

Voturi 

”Împotrivă” 

Voturi 

neexprimate* 

1. P.S.D. - A.L.D.E. 155 155 - - - 

2. P.N.L: 155 124 21 10 - 

  

► se remarcă un proces intens de legiferare în plan județean al autorității deliberative,  cu 

o medie de 10 hotărâri pe ședință, cu o structură tematică axată pe priorități și obiective clar 

determinate, precum și creșterea operativității în luarea deciziilor administrative.   
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În ceea ce privește activitatea celor 5 comisii de specialitate, statistica din anul 2018 reține 

următoarele aspecte: 

Nr.  

crt. 

Specificații Comisia 

juridică, de 

disciplină, 

drepturi, 

obligaţii şi 

incompatibi-

lităţi 

Comisia 

economico-

financiară 

şi 

agricultură 

Comisia 

pentru 

învăţământ, 

cultură, 

culte, 

tineret, 

colaborarea 

cu 

societatea 

civilă şi 

relaţii 

externe 

Comisia de 

urbanism, 

amenajarea 

teritoriului, 

dezvoltare 

regională, 

protecţia 

mediului şi 

turism 

Comisia 

pentru 

muncă, 

sănătate, 

asistenţă 

socială şi 

familie 

1. Număr de 

ședințe 
10 12 10 11 10 

2.  Număr de 

proiecte 

dezbătute 

91 91 41 71 54 

3. Număr de 

amendamente 

propuse 

- 4/4 - 1 - 

4. Număr de 

avize acordate, 

total 

91 91 41 71 54 

4.1. favorabile 91 91 41 71 54 

4.2. nefavorabile - - - - - 

 

Managementul public operativ al Consiliului Județean Ialomița a fost asigurat în anul 

2018 de următoarea echipă: Moraru Victor, președinte, Emil Cătălin Grigore, vicepreședinte, 

Ionel Gae, vicepreședinte, Larisa Elena Mihai, administrator public și Adrian Robert 

Ionescu, secretarul Județului Ialomița. 

         

B. Realizarea obiectivelor strategice prioritare propuse pentru anul 2018 

 

 Coordonatele de acțiune pentru abordarea unitară și coerentă a obiectivelor strategice 

prioritare ale Consiliului Județean Ialomița în anul 2018, din perspectiva asigurării unui 

management public performant pot fi sintetizate astfel: 

➢ definirea și asumarea următoarelor obiective strategice prioritare:  

•  creșterea capacității administrative  de accesare a fondurilor nerambursabile    

europene și naționale și a fondurilor locale pentru realizarea programului anual de 

investiții;  

• modernizarea infrastructurii rutiere judeţene;  

• reabilitarea și modernizarea infrastructurii de sănătate;  

• modernizarea şi îmbunătăţirea sistemului judeţean al asistenţei sociale;  

• realizarea unor acțiuni publice de impact, relevante și de calitate, în cadrul 

programului județean de sărbătorire a Centenarului Marii Uniri. 

➢ ierarhizarea obiectivelor strategice prioritare în funcție de nevoile real  identificate la  

nivel de județ și în teritoriu, precum şi de  acoperirea cu surse de finanţare posibil de  mobilizat în 

construirea bugetului județului Ialomița pe anul 2018;  



11 

 

➢ formularea obiectivelor cu claritate și realism, printr-o gândire dinamică şi capabilă să  

propună soluții realizabile, să faciliteze  utilizarea rațională a resurselor existente, într-un cadru 

unitar de fundamentare a deciziilor administrative, să evalueze pe termen lung şansele reale de 

dezvoltare economico-socială durabilă a comunitățlor locale; 

➢ realizarea unei formulări atente a obiectivelor să fie însoțită de implementarea  

eficientă și de evaluarea activităților, acțiunilor,  rezultatelor și indicatorilor de performanță; 

➢ generarea unei atitudini de încredere în viitor şi în posibilităţile entității publice de a  

se dezvolta pe direcțiile strategice planificate, punând în balanță costurile și câștigurile; 

➢ definirea și ierarhizarea obiectivelor prioritare să fie rezultatul muncii întregii echipe  

manageriale, să fie acceptate și împărtășite atât de autoritatea deliberativă, cât și de palierul 

executiv, pentru a construi motivaţia necesară îndeplinirii lor;    

➢ corectarea rigidității structurale și funcționale a oricărei entități publice, în care  

rezistența la schimbare rămâne o provocare pentru actul managerial.     

Mecanismele de implementare a obiectivelor strategice prioritare stabilite pentru anul 2018  

au urmărit respectarea legalității și a principiilor autonomiei locale, cooperarea instituționalizată 

cu autorități publice locale și centrale, promovarea metodelor participative de consultare a 

populației în proiectele de interes major pentru comunități, asigurarea transparenței  actului 

administrativ,  înlăturarea birocrației și formalismului, oferirea de calitate, profesionalism și 

inovație în exercitarea funcției publice, respectarea normelor eticii și deontologiei profesionale. 

Printr-o asemenea abordare a stabilirii și implementării obiectivelor strategice prioritare 

din anul 2018, Consiliul Județean Ialomița a dovedit un management public axat pe  

predictibilitate, responsabilitate, adaptabilitate şi eficacitate, menit să genereze satisfacția și 

încrederea cetățenilor în autoritatea investită prin votul lor să le reprezinte interesele. 

  

C1. Creșterea capacității administrative  de accesare a fondurilor nerambursabile 

europene și naționale și a fondurilor locale pentru realizarea programului anual de 

investiții 

 Menținerea acestui obiectiv prioritar în strategia de management a Consiliului Județean 

Ialomița și în anul 2018, s-a fundamentat pe următoarele argumente:  

▪ asigurarea sustenabilității direcției principale înscrisă  în Strategia de dezvoltare  

economica-socială a județului Ialomița, în perioada 2009 – 2020, de creștere a capacității 

administrative, prin acțiuni practice, susținute și clar determinate;  

▪ accesarea și implementarea fondurilor europene nerambursabile dau autorităților 

 administrației publice locale importante resurse financiare suplimentare, în condițiile în care 

resursele proprii sunt din ce în ce mai limitate și devin restrictive;  

▪ atragerea de surse alternative devine imperios necesară pentru a micșora presiunea 

asupra bugetului județean rezultată din dezechilibrul dintre  nevoile real identificate ale 

comunității județene și acoperirea cu resurse;  

▪ fondurile structurale reprezintă un factor de realizare și îmbunătățire a coeziunii  

sociale, economice și teritoriale, de armonizare a intereselor județene cu cele zonale și locale în 

vederea  reducerii disparităților și inegalităților locale;  

▪ stimulează creșterea încrederii cetățenilor în capacitatea administrației publice 

județene de a  atinge performanță administrativă, prin  eficiență, eficacitate, rigoare și 

responsabilitate organizațională și aplicarea de metode, instrumente și proceduri moderne, 

compatibile cu normele și standardele europene. 

 Pentru îndeplinirea acestui obiectiv prioritar, în anul raportat, plenul Consiliului Județean 

Ialomița și aparatul de specialitate al acestuia au acționat pentru: 

❖ urmărirea derulării etapelor de evaluare a capacității administrative și tehnico- 

financiare aferente celor 25 de proiecte depuse în anii 2017-2018, transmiterea de clarificări la 

solicitarea finanțatorului, depunerea a 3 contestații, la cele 6 proiecte respinse; 

❖ încheierea contractelor de finanțare și urmărirea proiectelor aflate în  
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implementare; 

❖ monitorizarea unui proiect aflat în faza de evaluare și a 4 proiecte din etapa de  

precontractare; 

❖ depunerea a două proiecte pe Programul Operaţional Regional 2014-2020 -Axa  

prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii 

în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi 

local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială 

prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la 

serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, proiecte nefinalizate, Obiectivele 

specifice 8.1 și 8.2, cu titlurile: ”Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim 

ambulatoriu pentru populația județului Ialomița” și ” Îmbunătățirea accesului populației 

din județele Prahova și Ialomița la servicii medicale de urgență”; 

❖ studierea oportunităților de finanțare PNDR și POR /10/2017/10.1B/b1- Axa  

prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de Investiții 10.1 – Investiții 

în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și 

învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare - ”Acces în 

învățământul general obligatoriu (I-VIII), inclusiv nivelul clasei pregătitoare”; 

❖ întocmirea documentelor administrative legale de fundamentare a proiectelor  

propuse (studiu de fezabilitate, notă conceptuală, tema de proiectare,  Documentația de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenție - DALI, principalii indicatori tehnico-economici, realizarea obiectivului 

de investiții, finanțarea și co-finanțarea aferente), actualizarea și modificarea acestora în cazuri 

temeinice și aprobarea lor în plenul Consiliului Județean Ialomița, fiind adoptate 29 de hotărâri în 

anul 2018;  

❖ semnarea contractelor de finanțare pentru proiectele care au îndeplinit  

cerințele de eligibilitate cu reprezentanții legali ai autorităților contractante; 

❖ monitorizarea activității echipelor de implementare a proiectelor contractate,  

numite prin dispoziții ale președintelui Consiliului Județean Ialomița, pentru  îndeplinirea 

atribuțiilor și competențele fiecărui membru, completarea fișei postului cu aceste atribuții, 

respectarea strictă a prevederilor contractelor de finanțare, utilizarea eficientă a fondurilor, 

realizarea unui raport optim între cost-rezultate- indicatori de performanță, operativitate și 

eficiență în managementul proiectului,  acordarea beneficiilor financiare legale pentru participarea 

la implementarea proiectelor;  

❖ împuternicirea președintelui Consiliului Județean Ialomița de a semna, în  

numele și pentru Județul Ialomița, documentația aferentă proiectului, instituindu-se obligația ca, 

pe durata implementării proiectului, să fie respectate prevederile legislației comunitare și naționale 

în domeniul egalității de șanse, nediscriminării, protecției mediului, eficienței energetice, 

achizițiilor publice și ajutorului de stat;  

❖ eliminarea blocajului administrativ din sfera accesării și gestionării fondurilor  

structurale manifestat în anii anteriori, care a  determinat nu numai pierderea unor  surse 

importante de finanțare pentru bugetele locale, ci și  un grad de absorbție a fondurilor europene 

nerambursabile departe de nevoile județului și de la  alocările europene; 

❖ evaluarea și sprijinirea activității Serviciului Management de Proiect, structură  

de specialitate  din cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice, pentru asigurarea operativității în  

accesarea și gestionarea fondurilor europene neramburasbile, specializarea și profesionalizarea 

funcționarilor publici în domeniul finanțărilor europene, completarea celor 14 posturi din  schema 

de personal, prin organizarea a 3 concursuri de ocupare a 11 funcții publice vacante din cadrul 

Serviciului Management de Proiect, dar care n-au  reușit încadrarea cu personal de specialitate, la 

finele anului înregistrând încă 5 posturi vacante.  

           Situația centralizatoare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile europene și 

naționale, precum și din fonduri proprii, la data de 31.12.2018, se prezintă astfel:  

                                        U.M.= lei/ euro  
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Nr. 

crt. 

Sursa de finanțare Nr, 

proiecte 

Valoarea totală Finanțare din 

surse europene 

și naționale 

Finanțarea 

Consiliului 

Județean 

Ialomița 

1. Proiecte cu finanțare 

europeană 

17 350.158.341,83 313.121.131,86 

 

6.275.372,72 

 

75.078.844,19 

 

67.137.188,16 1.345.529,43 

2.  Proiecte finanțate 

prin Programul 

Național de 

Dezvoltare Locală 

7 323.477.814,60  

 

284.610.085,89  

 

38.867.728,71  

 

69.357.793,82 

 

61.024.054,12 8.333.739,70 

3.  Proiecte finanțate 

din bugetul local 

5 30.011.000,00  - 30.011.000,00 

6.434.743,46 

 

- 6.434.743,46 

 

 TOTAL 29 703.647.156,43 597.731.217,75 75.154.101,43 

150.870.978,46 

 

128.161.242,26 16.114.003,61 

 1 euro=4,6639 lei , la 31.12.2018. 

 

 Situația structurii programelor și proiectelor accesate, valoarea acestora și stadiile de 

evaluare și implementare în care se aflau la 31.12. 2018 se prezintă astfel: 

                                           U.M.=lei 

Nr. 

crt. 

Programul de 

finanțare 

Denumirea 

proiectului 

Valoarea proiectului 

(lei) 

Stadiul proiectului  

1. Programul 

Operațional 

Capacitatea 

Administrativă 2014 – 

2020 

”Implementarea 

Cadrului Comun de 

Autoevaluare – 

garanția unei 

administrații 

eficiente în slujba 

cetățeanului” 

VTP=598.050,00  

VEP= 586.089,00 

FN= 586.089,00 

 COF=11.961,00  

-contractat; 

-în etapa de  

IMPLEMENTARE, în luna 

a 12-a; 

- încheiate 8 contracte de 

achiziție; 

- întocmite 8 notificări, 6 

rapoarte de progres, 4 

cereri de plată, 1 cerere de 

rambursare; 

- s-au încărcat în sistemul 

My Smis documentele 

produse; 

 

2. Programul 

Operațional Regional 

(POR) 2014 – 2020, 

Axa Prioritară 6: 

Îmbunătățirea 

infrastructurii rutiere 

de importanță 

regională, Prioritatea 

de investiții 6.1. 

Stimularea mobilității 

regionale prin 

conectarea nodurilor 

”Modernizare DJ 

306 limită județul 

Călărași - Albești - 

Andrășești - 

Gheorghe Doja -  

Crunți intersecție cu 

DJ 102 H, DJ 102H 

intersecție cu DJ 

306 – Reviga – 

Cocora - intersecție 

cu DJ 203 E, DJ 203 

E intersecție cu DJ 

VTP=133.428.749,91 

din care; 

VEP=133.078.755,54 

FN=130.417.179,81  

COF= 2.661.575,73  

ChN=349.994,37  

- HCJ nr.114/2018 aprobare 

DALI revizuită și indicatori 

economico-financiari; 

- HCJ nr. 115/2018 

aprobare realizare proiect, 

cu modificările ulterioare; 

-proiectul a trecut etapa de 

evaluare tehnică și 

financiară, obținând 58 de 

puncte; 

- proiectul se află în etapa 

de precontractare, 
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secundare și terțiare la 

infrastructura TEN-T, 

inclusiv a nodurilor 

multimodale, Apel 

dedicat sprijinirii 

obiectivelor prevăzute 

în Aria Prioritară 1, 

Interconectarea 

Regiunii Dunării a 

Strategiei Uniunii 

Europene privind 

regiunea Dunării, 

Apelul de Proiecte 1b, 

Legături rutiere, 

feroviare și aeriene: 

102 H – Cocora - 

Limită județ 

Buzău”, în lungime 

totală de 47,45 km 

transmițându-se toate 

documentele solicitate de 

Organismul Intermediar, în 

speță ADR Nord –Vest, 

pentru această etapă. 

 

3. Programul 

Operațional Regional 

(POR) 2014 – 2020, 

Axa Prioritară 6: 

Îmbunătățirea 

infrastructurii rutiere 

de importanță 

regională, Prioritatea 

de investiții 6.1. 

Stimularea mobilității 

regionale prin 

conectarea nodurilor 

secundare și terțiare al 

infrastructura TEN-T, 

inclusiv a nodurilor 

multimodale, Apel de 

proiecte nr. POR 

2016/6.1./2: 

,,Modernizarea 

drumurilor judeţene 

DJ 302 dintre  

localităţile Drăgoești 

- Roșiori – Moviliţa - 

Dridu, DJ 

101localităţile Dridu 

– Fierbinţi Târg – 

limita judeţ Ilfov, DJ 

Dridu - Jilavele și 

DJ 402 limita Judeţ 

Călărași -  Sinești 

(DN2)”, în lungime 

totală de 49, 517 km  

VTP=115.127.736,01 

din care: 

VEP=104.174.486,63 

FN= 102.090.996,90 

COF= 2.083.489,73  

ChN=10.953.249,38 

-contract de finanțare nr. 

949/20.12/2017; 

-în etapa de  

IMPLEMENTARE, luna a 

14-a; 

- demarate achizițiile 

publice, fiind încheiate 6 

contracte; 

- au fost întocmite 7 

notificări,4 rapoarte de 

progres, 2 cereri de 

rambursare  

 

4. Programul 

Operaţional Regional 

2014 - 2020, Axa 

prioritară 3, 

Prioritatea de investiții 

3.1 ” Sprijinirea 

eficienței energetice a 

gestionării inteligente a 

energiei și a utilizării 

energiei din surse 

regenerabile în 

infrastructuri publice, 

inclusiv în clădirile 

publice și în sectorul 

locuințelor, 

Operațiunea 3.1b” 

”Creșterea eficienței 

energetice în 

clădirile Centrului 

Cultural UNESCO 

”Ionel Perlea” 

Ialomița”    

VTP=11.880.695,00 

VEP=6.149.735,52  

din care: 

FN=6.026.740,81  

COF=122.994,71 

ChN=5.730.959,48  

- HCJ nr. 123/2018, 

aprobare realizare proiect 

modificat; 

-proiectul a trecut etapa 

verificării conformității 

administrative și a 

eligibilității; 

- în etapa de precontractare, 

proiectul a fost RESPINS; 

- s-a depus contestație; 

 

”Creșterea eficienței 

energetice în 

clădirile Muzeului 

Județean Ialomița” 

VTP=5.225.731,97 

 din care: 

VEP=5.220.971, 

FN=5.116.552,53 

COF=104.419,44 

ChN=4.760,00 

- HCJ nr. 124/2018, 

aprobare realizare proiect 

modificat; 

- cererea de finanțare a 

parcurs  etapele de evaluare  

a conformității 

administrative și tehnico-  

financiare; 
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proiectul a fost RESPINS; 

- s-a depus contestație; 

”Creșterea eficienței 

energetice în 

clădirile 

Complexului de 

Servicii Sociale din 

str. C.D.Gherea, nr. 

7, Slobozia” 

VTP =2.724.000,29  

din care  

VEP=2.540.371,39  

FN= 2.489.563,96 

COF=50.807,43  

ChN= 183.628,90  

- Cererea de finanțare 

admisă cu 86 de puncte; 

- încheiat contract de 

finanțare nr. 3425/ 

01.11.2018 ; 

- realizarea proiectului 

tehnic; 

 

  ”Creșterea eficienței 

energetice în 

Clădirea 

administrativă din 

str. Răzoare, 

Slobozia” 

VTP=4.092.248,00 

din care: 

VEP=4.087.262,00 

FN= 4.005.516,76 

COF=81.745,24  

ChN=4.986,00 

- cererea de finanțare a 

parcurs etapele de evaluare; 

- proiectul RESPINS; 

- s-a depus contestație în 

data de 04.12.2018; 

- proiect în evaluare 

contestație 

 

”Creșterea eficienței 

energetice în 

Clădirea 

Comandamentului – 

Pavilion A de la 

Centrul Militar 

Județean Ialomița”  

VP= 5.290.982,00  

din care: 

VEP=4.107.064,00 

FN= 4.024.922,72 

COF= 82.141,28  

ChN= 1.183.918,00 

- RESPINS; 

- refacere cerere de 

finanțare în vederea  

depunerii în altă sesiune; 

 

”Creșterea eficienței 

energetice în 

Căminul Școală 

Slobozia CP5 - 

clădire școala și 

clădire sala de sport 

de la Liceul 

Tehnologic Special 

”Ion Teodorescu” 

Slobozia ”  

VP=4.116.858,00  

din care: 

VEP=3.100.634,19 

FN= 3.038.621,51 

COF= 62.012,68 

ChN=1.016.223,81 

- RESPINS; 

- refacere cerere de 

finanțare în vederea  

depunerii în altă sesiune; 

 

5. Programul 

Operaţional Regional 

2014 - 2020, Axa 

prioritară 8 - 

Dezvoltarea 

infrastructurii sanitare 

şi sociale, Prioritatea 

de investiţii 8.1- 

Investiţii în 

infrastructurile 

sanitare şi sociale care 

contribuie la 

dezvoltarea la nivel 

național, regional și 

local, reducând 

inegalitățile în ceea ce 

privește starea de 

sănătate și promovând 

”Modernizarea şi 

dotarea 

Ambulatoriului din 

cadrul Spitalului 

Judeţean de Urgenţă 

Slobozia”  

VTP=17.490.007, 08 

din care 

VEP=10.700.750,00 

FN= 10.486.735,00 

COF= 214.015,00  

Ch N = 6.789.257,08  

- elaborare documentația 

tehnico-economică, faza 

DALI și a cererii de 

finanțare; 

- HCJ nr. 56/2018, aprobare 

Nota conceptuală; 

- HCJ nr. 56/2018, aprobare 

tema de proiectare; 

- HCJ nr. 112/2018 

aprobare DALI și indicatori 

tehnico-economici; 

- HCJ nr. 113/2018 

aprobare realizare proiect; 

- cererea de finanțare a fost 

depusă în data de 

17.10.2018; 

- cererea este în etapa de 

evaluare a conformității 
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incluziunea socială 

prin îmbunătățirea 

accesului la serviciile 

sociale, culturale și de 

recreere, precum și 

trecerea de la serviciile 

instituționale la 

serviciile prestate de 

comunități, cu  

►  Obiectivul Specific 

8.1- Creșterea 

accesibilității 

serviciilor de sănătate, 

comunitare și a celor 

de nivel secundar, în 

special pentru zonele 

sărace și izolate, 

Operațiunea A – 

Ambulatorii: 

administrative și a 

eligibilității; 

 

6. Programul 

Operaţional Regional 

2014 - 2020, Axa 

prioritară 8 - 

Dezvoltarea 

infrastructurii sanitare 

şi sociale, Prioritatea 

de investiţii 8.1- 

Investiţii în 

infrastructurile 

sanitare şi sociale care 

contribuie la 

dezvoltarea la nivel 

național, regional și 

local, reducând 

inegalitățile în ceea ce 

privește starea de 

sănătate și promovând 

incluziunea socială 

prin îmbunătățirea 

accesului la serviciile 

sociale, culturale și de 

recreere, precum și 

trecerea de la serviciile 

instituționale la 

serviciile prestate de 

comunități, cu  

Obiectivul Specific 8.2- 

Îmbunătățirea calității 

și a eficienței îngrijirii 

spitalicești de urgență, 

Operațiunea B - 

„Modernizarea, 

extinderea și dotarea 

Unității de Primire 

Urgențe din cadrul 

Spitalului Județean 

de Urgență 

Slobozia” 

VTP= 7.472.765,74  

din care: 

VEP=6.823.775,62  

FN=6.687.300,07 

COF= 136.475,55 

ChN=648.990,12  

- HCJ nr. 42/2018, 

aprobarea SF și indicatori 

tehnico-economici; 

- HCJ 43/2018, aprobarea 

realizării proiectului; 

- cererea de finanțare a fost 

depusă în data de 

18.04.2018 ,  a trecut  

etapele de evaluare, 

obținând 73 de puncte;  

- în etapa de 

precontractare; 
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Unități primiri urgențe 

7. Programul 

Operaţional Regional 

2014-2020,  Axa 

prioritară 5 – 

Îmbunătăţirea 

mediului urban şi 

conservarea, protecţia 

şi valorificarea 

durabilă a 

patrimoniului cultural:       

” Restaurare și 

conservare Biserica 

de lemn ”Sf. 

Nicolae” Slobozia 

VTP= 2.526.137,57  

din care: 

VEP= 2.045.030,01  

FN= 2.004.129,41  

COF= 40.900,60  

ChN= 481.107,56  

- HCJ nr. 116/2018, DALI 

revizuită și indicatorii 

tehnico-economici; 

- HCJ nr. 117/2018, 

aprobare realizare proiect; 

- HCJ nr. 129/2018, 

aprobare realizare proiect 

modificat 

- HCJ nr. 133/2018, 

aprobare realizare proiect 

modificat; 

-proiectul a trecut etapele 

de evaluare, obținând  72 

de puncte; 

- în etapa de 

precontractare; 

 

 

”Reabilitarea și 

punerea în valoare a 

monumentului 

istoric Orașul de 

Floci”  

VTP= 12.193.054,97 

din care:  

VEP= 9.482.284,42 

FN= 9.292.638,73 

COF= 189.645,69 

ChN= 2.710.770,55  

- HCJ nr. 122/2018, 

aprobare realizare proiect; 

HCJ nr. 132/2018, aprobare 

realizare proiect modificat; 

- proiectul a trecut etapele 

de evaluare, obținând  65 

de puncte; 

- în etapa de 

precontractare; 

 

”Reabilitarea 

monumentului 

istoric și de 

arhitectură Conacul 

Bolomey” 

VTP= 21.801.121,17 

din care: 

VEP=21.510.819,05 

FN= 21.080.602,67  

COF= 430.216,38 

ChN= 290.302,12  

- HCJ nr. 121/2018, 

aprobare realizare proiect; 

- Proiectul a trecut etapele 

de evaluare, obținând  59 

de puncte; 

- în etapa de 

precontractare; 

 

8. Programul Național de 

Dezvoltare Locală 

(PNDL), 2014 – 2017,  

2017-2020: 

           

  

”Modernizarea și 

reabilitarea 

drumului județean 

DJ 102 H, Colelia – 

Cocora, km 66+317 

– 78+862” (12,545 

km) 

VTP= 23.290.211,39 

din care: 

PNDL=4.500.000,00  

COF= 18.790.211,39  

-contract de finanțare 

MDRAP nr.10.481/2015, 

modificat prin 3 acte 

adiționale, din care ultimul 

cu nr. 5901/19817/2018; 

- HCJ nr.40/2018, 

aprobarea DALI, 

actualizare indicatori 

tehnico-economici; 

- Procedură de achiziție de 

lucrări, în derulare; 

 

”Modernizare DJ 

201, Buești - 

Ivănești - Ion Ghica 

- Ciulnița - 

Cosâmbești -  

Mărculești” (27 km) 

VTP=32.821.644,70 

din care : 

PNDL= 

31.637.058,30 

COF=1.184.586,40  

-contract de finanțare  

MDRAP nr. 2651/2017; 

- procedura de evaluare a 

ofertelor tehnice pentru 

documentație  PT+DE,  

dotări și execuție lucrări; 
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”Modernizare DJ 

201, tronson I DN2, 

Coșereni - Axintele 

– Orezu” 

 (35,4 km) 

VTP= 83.912.509,33 

din care: 

PNDL = 

81.196.829,04 

COF= 2.715.680,29 

-contract de finanțare  

MDRAP nr. 3288/2017; 

- procedura de evaluare a 

ofertelor tehnice pentru 

documentație  PT+DE,  

dotări și execuție lucrări; 

 

”Modernizare DJ 

203 F (Grivița) – 

Smirna – Iazu - 

Scânteia - Valea 

Ciorii – DN 21A” 

(25,35 km),  

VTP= 48.427.014,09 

din care: 

PNDL= 

46.577.928,05 

COF= 1.849.086,04  

-contract de finanțare 

MDRAP  nr. 4214/2017, cu 

2 acte adiționale; 

- HCJ nr. 93/2018, aprobare 

rectificare hotărâri 

anterioare; 

- HCJ nr. 94/2018 aprobare 

deviz actualizat și 

indicatori tehnico-

economici pe 2 loturi; 

- HCJ nr. 94/2018 aprobare 

cofinanțare; 

- întocmite caietele de 

sarcini pentru achiziția de 

lucrări; 

 

”Pod peste râul 

Prahova la Dridu, 

km 52+759”  

VTP=10.385.204,93 

din care: 

PNDL=8.241,911,19 

COF= 2.143.293,74 

-Contract de finanțare 

MDRAP nr. 4494/2017; 

- HCJ 31/2018, actualizare 

deviz și inducători tehnico-

economici; 

- HCJ nr. 32/2018 

aprobarea cofinanțării; 

-proiect în 

IMPLEMENTARE; 

 

”Construirea 

Blocului operator 

din cadrul Spitalului 

Județean de Urgență 

Slobozia ” 

VTP=63.843.064,12 

din care  

PNDL= 

53.310.189,79 

COF= 10.532.875,15 

- Contract de finanțare 

MDRAP nr. 1257/2018; 

- HCJ nr. 67/2018 aprobare  

Nota conceptuală; 

HCJ nr. 68/2018 tema de 

proiectare; 

-cererea de finanțare 

depusă în data de 

18.04.2018; 

-realizată documentația de 

atribuire a serviciilor de 

proiectare, dotări și 

execuție lucrări; 

 

”Modernizarea  și 

dotarea incintei 

clădirii  Spitalului 

Județean de Urgență 

Slobozia”  

VTP=60.798.165,22  

din care: 

PNDL=59.146.169,5

2 

COF=1.651.995,70  

- Contract de finanțare 

MDRAP nr. 1258/2018; 

 - realizată documentația de 

atribuire a serviciilor de 

proiectare, dotări și 

execuție lucrări; 

 

9. Programul ”Construire VTP=2.273.426,61 -Etapa de verificare  



19 

 

Operațional pentru 

Pescuit si Afaceri 

Maritime 2014-2020  

măsura I.23 - Porturi 

de pescuit, locuri de 

debarcare, centre de 

licitații și adăposturi - 

Investițiile menite să 

îmbunătățească 

infrastructura 

porturilor de pescuit 

și a halelor de licitații 

sau a locurilor de 

debarcare, investițiile 

pentru construirea 

sau modernizarea 

adăposturilor pentru 

îmbunătățirea 

siguranței pescarilor, 

inclusiv investițiile în 

instalațiile de 

colectare a deșeurilor 

și a deșeurilor marine  

adăpost pescăresc 

pentru 

îmbunătățirea 

siguranței 

pescarilor” 

VEP= 1.859.736,73 

FN=1.859.736,73 

ChN=413.689,88  

administrativă și a 

eligibilității; 

- HCJ nr.59/2018 aprobare 

tema de proiectare; 

- HCJ nr. 82/2018 

aprobare SF și indicatorii 

economico-financiari; 

- HCJ nr. 83/2018 

aprobare realizare proiect; 

- cererea de finanțare 

depusă în data de 

24.07.2018; 

- proiectul a obținut 100 

de puncte la evaluare; 

- s-a încheiat contractul de 

finanțare nr. 157/11.10. 

2018,  cod SMIS 124406; 

-s-au demarat achizițiile 

publice din proiect; 

- este în luna a 4-a de 

implementare; 

10 Programul 

Operaţional Regional 

2014-2020-Axa 

prioritară 8 - 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

sanitare şi sociale, 

Prioritatea de 

investiții 8.1 – 

Investiţii în 

infrastructurile 

sanitare şi sociale care 

contribuie la 

dezvoltarea la nivel 

naţional, regional şi 

local, reducând 

inegalităţile în ceea ce 

priveşte starea de 

sănătate şi promovând 

incluziunea socială 

prin îmbunătăţirea 

accesului la serviciile 

sociale, culturale și de 

recreere, precum și 

trecerea de la serviciile 

instituționale la 

serviciile prestate de 

”Asigurarea 

accesului la servicii 

de sănătate în 

regim ambulatoriu 

pentru populația 

județului Ialomița” 

UAT Judeţul 

Ialomiţa: 85.037,50  

COF:1.700,75 , 

VTP = 7.263.647,44  

 

-proiect depus în 

parteneriat de Ministerul 

Sănătății, care este lider, 

cu Județul Ialomița și 

spitalele Slobozia, 

Țăndărei și Fetești.  

- s-a semnat contractul de 

finanțare, nr. 3633 / 17.12. 

2018; 

- proiect în 

implementare; 
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comunitati, proiecte 

nefinalizate, 

Obiectivul Specific 8.2 

– Îmbunătățirea 

calității și a eficienței 

îngrijirii spitalicești de 

urgență , Operațiunea 

B – Unități de primiri 

urgențe, 

POR/2018/8/8.1/1/8.2.

B/7 regiuni – 

Nefinalizate - COD 

APEL 422/8 

 

11. Programul 

Operaţional Regional 

2014-2020 Axa 

prioritară 8 - 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

sanitare şi sociale, 

Prioritatea de 

investiții 8.1 – 

Investiţii în 

infrastructurile 

sanitare şi sociale care 

contribuie la 

dezvoltarea la nivel 

naţional, regional şi 

local, reducând 

inegalităţile în ceea ce 

priveşte starea de 

sănătate şi promovând 

incluziunea socială 

prin îmbunătăţirea 

accesului la serviciile 

sociale, culturale și de 

recreere, precum și 

trecerea de la serviciile 

instituționale la 

serviciile prestate de 

comunități, proiecte 

nefinalizate,  

Obiectivul specific 8.1, 

Operațiunea A – 

Ambulatorii 

”Creșterea 

accesibilității 

serviciilor de sănătate, 

comunitare și a celor 

”Îmbunătățirea 

accesului 

populației din 

județele  Prahova și 

Ialomița la servicii 

medicale de 

urgență” 

Valoarea totală 

aferentă Judeţului 

Ialomiţa- 

3.831.740,01  

COF: 1.271,51 , din 

VTP:14.492.613,11  

 

-proiect depus de 

Ministerul Sănătății  în 

parteneriat cu Județul 

Ialomița și Județul 

Prahova și spitalele de pe 

raza unităților 

administrative ale  

acestora, în care județul 

Prahova este lider; 

- s-a semnat contractul de 

finanțare nr. 3624/17.12. 

2018; 

- proiect în 

implementare; 
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de nivel secundar, în 

special pentru zonele 

sărace și izolate”- 

POR/2018/8/8.1/1/8.1.

A/7 regiuni – 

Nefinalizate, COD 

APEL 420/8 

VTP = Valoarea totală a proiectului; VEP = Valoarea eligibilă a proiectului; FN = Finanțarea 

neramburasbilă; PNDL= Programul Național de Dezvoltare Locală; COF =  cofinanțarea 

asigurată de beneficiar; ChN= Cheltuieli neeligibile. 

 Situația proiectelor finanțate din BUGETUL LOCAL, pe destinații investiționale, în anul 

2018, se prezintă astfel: 

                                                                                                   U.M.=lei 

Nr. 

crt. 

Domeniul/Titlul proiectului Valorea 

proiectului 

Stadiul proiectului 

1. INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ 

JUDEȚEANĂ – TOTAL, din care: 

29.498.000,00 - 

1.1. Modernizare drum județean DJ 213A 

Mărculești - Bucu, km 32+050 - km 

37+230  

7.306.000,00 

 

Execuție în derulare.  

1.2. Modernizare drum județean 203E, 

Căzănești-Cocora, km 0+000-km 12+800  

21.967.000,00 

 

Proiect tehnic si detalii de 

execuție, în pregătire 

documentația pentru achiziția  

lucrărilor de execuție. 

1.3. Semnale-simbol de marcare a intrărilor/ 

ieșirilor rutiere din județ 

 

225.000,00 

 

elaborarea documentațiilor de 

proiectare, fazele SF,PT +DE, 

PAC, verificare tehnică, 

asistență tehnică 

2. INFRASTRUCTURA DE SĂNĂTATE  180.000,00  

2.1. Construirea și dotarea blocului alimentar 

și a spălătoriei aferente din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Slobozia  

180.000,00 

 

Proiectare faza SF, elaborare. 

documentații proiectare fazele 

PT, DE, PAC, verificare 

tehnică 

3. CAPACITATEA ADMINISTRATIVĂ 

- TOTAL 

333.000,00  

3.1. Actualizare Planul de Amenajare a 

Teritoriului Județului Ialomița  

333.000,00 

 

In derulare. 

 

 TOTAL GENERAL 30.011.000,00 

 

- 

 Efortul investițional propus în anul 2018 și redat de însumarea valorii proiectelor accesate, 

este semnificativ pentru orice analiză a domeniului și reflectă concordanța demersului strategic cu 

prioritățile stabilite de Consiliul Județean Ialomița: 

         U.M.= mii lei/mii euro 

Nr. 

crt. 

Domeniul Nr. 

proiecte 

Valoarea 

totală a 

proiectului 

Valoarea 

eligibilă a 

proiectului 

Fonduri 

nerambur- 

sabile 

Cofinan- 

țarea/buget 

local 

1. Infrastructură rutieră 

județeană 

10 476.891,1 

102.251,6 

436.089,8 

93.503,3 

404.661,9 

86.764,7 

60.925,9 

13.063,3 

2. Infrastructură de 

sănătate 

7 153.700,8 

32.955,4 

146.082,5 

31.322,0 

133.544,2 

28.633,6 

12.718,3 

2.727,0 
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3. Eficiența energetică 6 33.330,5 

7.146,5 

25.206,0 

5.404,5 

24.701,9 

5.296,4 

504,1 

108,1 

4. Infrastructură 

pescărească 

1 2.273,4/ 

        487,5 

1.859,7 

398,8 

1.859,7 

398,8 

- 

5. Infrastructura culturală 3 36.520,3/ 

      7.830,4 

33.038,1/ 

    7.083,8 

32.377,4/ 

     6.942,1 

660,8/ 

     141,7 

6. Capacitatea 

administrativă 

2 931,0/ 

        199,6 

598,0/ 

        128,2 

 

586.0/ 

       125,7 

345,0/ 

        74,0 

 TOTAL GENERAL 29 703.647,1/ 

150.871,0 

642.874,1/ 

137.840,5 

597.731,1 

128.161,2 

75.154,1/ 

16.114,0 

1 euro la 31.12.2018= 4,6639lei 

 Din analiza datelor statistice menționate se pot reține următoarele aspecte: 

»  în planul de investiții pentru anul 2018 au fost cuprinse 29 de obiective, cu o valoare 

totală de 703.647,1 mii lei, ceea ce în echivalent euro atinge suma de 150.871 mii euro; 

    » după sursa de finanțare, valoarea totală a obiectivelor investiționale a fost acoperită din 

finanțări nerambursabile europene și naționale (49,8 %), din Programul Național de Dezvoltare 

Locală (46,0 %) și finanțări de la bugetul local (4,2 %); 

» valoarea eligibilă a proiectelor însumează 642.874,1 mii lei (137.840,5 mii euro), ceea  

ce reprezintă 91,4% din valoarea totală, diferența (60.773 mii lei) dintre ele reprezentând-o 

cheltuielile neeligibile; 

 » fondurile nerambursabile totale obținute prin acceasarea proiectelor menționate  

anterior sunt în valoare de 597.731,1mii lei  lei, echivalând cu 128.161,2 mii euro;  

» cofinanțările la proiectele europene ce trebuie asigurate de Consiliul Județean Ialomița  

ating suma de 45.143,1 mii lei, echivalentul a 9.679,3 mii euro; 

    » 29 % din proiecte sunt pentru infrastructura rutieră județeană, cu o valoare de 476.891,1 

mii lei, echivalentul a 102.251,6 mii euro, dintre care, 2 sunt mari proiecte de infrastructură 

rutieră interconectată cu județele limitrofe din vestul, sudul și nordul județului; 

     » 24% din numărul de proiecte sunt destinate investiţiilor în infrastructurile de sănătate, 

însumând 153.700,8 mii  lei, echivalentul a 32.955,4 mii euro; 

» peste 36.520 mii lei (mai mult de 7,8 milioane euro) reprezintă valoarea a 3 proiecte 

culturale de mare importanță istorică și turistică: Biserica de lemn de la Slobozia, Orașul de Floci 

- Giurgeni și Conacul Bolomey, fiind cea mai mare investiție din istoria culturii ialomițene; 

» au fost depuse 6 proiecte pentru eficientizare energetică a unor clădiri administrative din 

patrimoniul județului Ialomița, din care 1 a fost aprobat, cu o valoare totală de 2.724.000,29 lei, în 

timp ce pentru 3 proiecte, respinse inițial, au fost depuse contestații, iar alte 3 au fost refăcute și 

revizuite, astfel încât cererile de finanțare să fie depuse în altă sesiune;  

» suma de peste 2.273 mii lei (487,5 mii euro) are ca destinație construirea unui adăpost 

pescăresc care să sprijine revitalizarea acestei ocupații tradiționale din zona Giurgeni, proiectul 

obținând la evaluare 100 de puncte, iar la sfârșitul anului raportat era în luna a IV-a de 

implementare; 

» asigurarea sustenabilității direcției strategice prioritare de creșterea a capacității 

administrative se face printr-un proiect european în sumă de 598 mii lei (128,2 mii euro), aflat 

spre finalizarea implementării și prin Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județului 

Ialomița, aflat în faza de execuție;  

» adoptarea a 29 de hotărâri ale Consiliului Județean Ialomița prin care au fost actualizate 

și modificate datele de fundamentare inițială, pentru asigurarea implementării proiectelor de 

investiții propuse; 

» respectarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului 

cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 
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» în ceea ce privește stadiul implementării celor 29 de proiecte de investiții din anul 

raportat, 4 se află în implementare, 10 sunt contractate și urmează procedurile administrative 

legale de achiziție publică și tehnice, 4 sunt în precontractare, pentru 3 s-au depus contestații și se 

așteaptă rezultatul acestora, 2 au fost respinse și au fost refăcute pentru o nouă sesiune de 

finanțare, iar 5 sunt în faza elaborării documentației tehnice; 

» pentru proiectele contractate au fost stabilite prin dispoziții ale președintelui Consiliului 

Județean Ialomița echipele de implementare și atribuțiile fiecărui membru. 

 

 C 2 Modernizarea infrastructurii rutiere judeţene 

 

 Considerarea modernizării infrastructurii rutiere judeţene ca prioritate strategică a 

Consiliului Județean Ialomița se fundamentează pe următoarele elemente: 

 - reprezintă una dintre cele mai importante atribuții și responsabilități ale entității publice; 

 - rolul și locul rețelei de drumuri județene în dezvoltarea economico-socială echilibrată și 

viabilă a teritoriului  județului Ialomița și a fiecărei unități administrativ-teritoriale;  

 - integrarea și interconectarea cu rețelele de transport regionale, naționale și europene;   

 - impactul infrastructurii rutiere de nivel județean asupra mediului local de afaceri, vieții 

cetățenilor și a siguranței circulației pe aceste drumuri;  

 - componentă esențială a imaginii și vizibilității activității și acțiunilor autorității pe care o 

reprezentăm. 

 Îndeplinirea acestei priorități strategice în anul 2018 s-a realizat pe următoarele direcții de 

acțiune: 

 · asigurarea portofoliului de proiecte destinat modernizării infrastructurii rutiere judeţene, 

prin accesarea celor trei surse de finanțare: finanțări nerambursabile europene și naționale,  

Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) 2017- 2020 și finanțări de la bugetul local:  

U.M.= mii lei/mii euro 

Nr. 

crt. 

Domeniul Nr. 

km 

Valoarea 

totală a 

proiectului 

Fonduri 

nerambur- 

sabile 

Cofinan- 

țarea/buget 

local 

Cheltuieli 

neeligibile 

1. Programul Operațional 

Regional (POR) 2014 – 

2020 

96,957 248.556,4/ 

53.293,6 

232.508,2/ 

49.852,7 

4.745,0/ 

1.017,4 

11.303,2/ 

2.423,5 

1.1. ”Modernizare DJ 306 

limită județul Călărași - 

Albești - Andrășești - 

Gheorghe Doja -  Crunți 

intersecție cu DJ 102 H, 

DJ 102H intersecție cu 

DJ 306 – Reviga – 

Cocora - intersecție cu 

DJ 203 E, DJ 203 E 

intersecție cu DJ 102 H 

– Cocora - Limită județ 

Buzău 

47,450 

 

 

133.428,7/ 

28.608,8  

 

130.417,2/ 

27.963,1 

2.661,5/ 

570,7 

350,0/ 

75,0 

1.2. ,,Modernizarea 

drumurilor judeţene DJ 

302 dintre  localităţile 

Drăgoești - Roșiori – 

Moviliţa - Dridu, DJ 

101localităţile Dridu – 

49, 517 115.127, 7/ 

24.684,8 

 

102.091,0/ 

21.889,6 

2.083, 5/ 

446,7 

10.953, 2/ 

2.348,5 
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Fierbinţi Târg – limita 

judeţ Ilfov, DJ Dridu - 

Jilavele și DJ 402 limita 

Judeţ Călărași -  Sinești 

(DN2)”  

2. Programul Național de 

Dezvoltare Locală 

(PNDL) 2017- 2020 

100,295 198.836, 6/ 

42.633,1 

172.153,7/ 

36.912,0 

26.682, 9/ 

5.721,1 

- 

2.1. ”Modernizarea și 

reabilitarea drumului 

județean DJ 102 H, 

Colelia – Cocora, km 

66+317 – 78+862”  

12,545 23.290, 2/ 

4.993,7  

 

4.500, 0/ 

964,9 

18.790, 2/ 

4.028,8 

- 

2.2. ”Modernizare DJ 201, 

Buești - Ivănești - Ion 

Ghica - Ciulnița - 

Cosâmbești -  

Mărculești”  

27,000 32.821, 6/ 

7.037,4  

31.637,1/ 

6.783,4 

1.184,5/ 

254,0 

- 

2.3. ”Modernizare DJ 201, 

tronson I DN2, Coșereni 

- Axintele – Orezu”  

35,400 83.912, 5/ 

17.991,9  

 

81.196,8/ 

17.409,6 

2.715,7/ 

582,3  

- 

2.4. ”Modernizare DJ 203 F 

(Grivița) – Smirna – 

Iazu - Scânteia - Valea 

Ciorii – DN 21A”  

25,350  48.427,0/ 

10.383,4  

 

46.577,9/ 

9.986,9 

1.849,1/ 

396,5 

- 

2.5. ”Pod peste râul Prahova 

la Dridu, km 52+759”  

- 10.385, 2/ 

2.226,7  

 

8.241,9/ 

1.767,2 

2.143,3/ 

459,5 

- 

3. Finanțare din bugetul 

local 

17,980     29.498,0/ 

        6.364,8 

-     29.498,0/ 

     6.364,8 

- 

3.1. Modernizare drum 

județean DJ 213A 

Mărculești - Bucu, km 

32+050 - km 37+230  

5,180 7.306,0/ 

1.566,5 

 

- 7.306,0/ 

1.566,5 

 

- 

3.2. Modernizare drum 

județean 203E, 

Căzănești-Cocora, km 

0+000-km 12+800  

12,800 21.967, 0/ 

4.710,0 

 

- 21.967, 0/ 

4.710,0 

 

- 

3.3. Semnale-simbol de 

marcare a intrărilor/ 

ieșirilor rutiere din județ 

 

- 225,0/ 

48,3 

 

- 225,0/ 

48,3 

 

 

- 

 TOTAL Infrastructură 

rutieră județeană 

215,232 476.891,1 

102.251,6 

404.661,9 

86.764,7 

60.925,9 

13.063,3 

 

       

          · modernizarea a 2 drumuri județene prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în 

lungime de 96,957 km, cu o valoare totală de 248.556,4 mii lei (53.293,6 mii euro), din centrul și 

vestul județului Ialomița, care sunt înscrise în prioritățile de dezvoltare ale Regiunii Sud – 

Muntenia, asigură conectivitate intraregională (Călăraşi, Ialomiţa, Prahova), interregioanală 

(Sud Muntenia – Călăraşi, Ialomiţa, Prahova şi Regiunea Bucureşti – Ilfov), naţională 
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(Autostrada A2, Autostrada A3, DN 2)  şi europeană ( E 60, E 85) și  facilitează accesul 

populației din localitățile adiacente drumurilor reabilitate la conexiunea cu coridorul de transport 

inter-modal european IX; 

  · modernizarea a 4 drumuri cu o lungime de  100,295 km și a Podului peste râul Prahova la 

Dridu, km 52+759, prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) 2017- 2020, cu o 

valoare totală de 198.836, 6 mii lei (42.633,1mii euro), situate în centrul, nord-estul și sudul 

județului, care să asigure dezvoltarea echilibrată a rețelei rutiere județene;  

           · încheierea contractelor cu Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

pentru toate proiectele derulate cu fonduri din Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) 

2017- 2020 a fost urmată de parcurgerea procedurilor administrative strict necesare: aprobarea 

Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a principalilor indicatori tehnico-

economici, cu modificările ulterioare, a cofinanțării obiectivelor de investiții, precum și demararea 

achizițiilor publice aferente activităților contractate, întocmirea și transmiterea documentelor 

justificative pentru activitățile derulate (notificări, rapoarte de progres, cereri de rambursare); 

             · finanțarea din bugetul local, cu suma de 29.273 mii lei,  pentru modernizarea a 17,980 

km drumurilor județene, pe traseele Mărculești – Bucu (5,180 km, în sumă de 7.306, mii lei) și 

Căzănești-Cocora (12,800 km, cu o valoare de 21.967 mii lei);  

            · executarea lucrărilor de întreținere și reparare a infrastructurii rutiere județene 

prevăzute în Acordul – Cadru nr. 2329/2015, semnat de Consiliul Județean Ialomița cu S.C. 

Drumuri și Poduri S.A Ialomița:  reparații prin plombări asfaltice, covoare asfaltice și pietruiri, 

lucrări pentru asigurarea siguranței circulației (indicatoare și marcaje rutiere) și lucrări de 

asigurare a esteticii rutiere (tăiere de vegetație de pe acostamente, toaletare arbuști); 

 · executarea cu operativitate a intervențiilor specifice serviciilor de deszăpezire a 

drumurilor județene, în perioadele de iarnă cu condiții meteorologice severe.  
 

 C 3. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de sănătate 

  

Cadrul legislativ actual a creat pârghiile legale necesare pentru implicarea directă a 

Consiliului Județean Ialomița în procesul reformator de asigurare și îmbunătățire a stării de 

sănătate a cetățenilor din teritoriul administrat, între atribuțiile și responsabilitățile legale fiind și 

preluarea managementului Spitalului Județean de Urgență Slobozia, instituție publică aflată în 

sfera sa de autoritate.  

Pentru îndeplinirea priorității de modernizare a infrastructurii de sănătate, în anul 2018, 

Consiliul Județean Ialomița a urmărit valorificarea oportunităților de finanțare din programele 

europene și naționale, precum și folosirea finanțărilor din bugetul propriu al Județului 

Ialomița care să susțină investițiile de la Spitalul Județean de Urgență Slobozia, după cum 

urmează: 

                                                                                                                  U.M.= mii lei/mii euro 

Nr. 

crt. 

Domeniul Valoarea 

totală a 

proiectului 

Fonduri 

nerambur- 

sabile 

Cofinan- 

țarea/buget 

local 

Cheltuieli 

neeligibile 

1. Programul Operațional 

Regional (POR) 2014 – 2020 

28.879,5/ 

6.192,1 

21.087,7/ 

4.521,4 

353,5/ 

75,8 

7.438,3/ 

1594,9 

1.1. ”Modernizarea şi dotarea 

Ambulatoriului din cadrul 

Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Slobozia”  

17.490, 0/  

3.750,0 

10.486,7/ 

2.248,5 

214,0/ 

45,8 

6.789,3/ 

1.455,7 
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1.2. „Modernizarea, extinderea și 

dotarea Unității de Primire 

Urgențe din cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Slobozia” 

7.472,8/ 

1.602,3  

 

6.687.3/ 

1.433,8 

136,5/ 

29,3 

649,0/ 

139,2 

1.3. ”Asigurarea accesului la servicii 

de sănătate în regim ambulatoriu 

pentru populația județului 

Ialomița” 

VTP = 

7.263,6 

din care 

UAT 

Ialomița: 

85,0/ 

18,2 

 

 

 

 

 

83,3/ 

17,8 

 

 

 

 

 

1,7/ 

0,4 

 

 

 

 

 

- 

1.4. ”Îmbunătățirea accesului 

populației din județele  Prahova 

și Ialomița la servicii medicale 

de urgență” 

VTP= 

14.492,6 

din care 

UAT 

Ialomița: 

3.831,7/ 

821,6 

 

 

 

 

 

3.830,4/ 

821,3 

 

 

 

 

 

1,3/ 

0,3 

 

 

 

 

 

- 

2. Programul Național de 

Dezvoltare Locală (PNDL) 

2017- 2020 

124.641,3/ 

26.724,7 

112.456,4/ 

24.112,1 

12.184,9/ 

2.612,8 

- 

2.1. ”Construirea Blocului operator 

din cadrul Spitalului Județean de 

Urgență Slobozia ” 

63.843,1/ 

13.688,8  

 

53.310,2/ 

11.430,4 

10.532,9/ 

2.258,4 

- 

2.2. ”Modernizarea  și dotarea 

incintei clădirii  Spitalului 

Județean de Urgență Slobozia”  

60.798,2/ 

13.035,9  

 

59.146,2/ 

12.681,7 

1.652,0/ 

354,2 

 

3.  Finanțare din bugetul 

Județului Ialomița 

180,0/ 

38,6 

 

- 180,0/ 

38,6 

 

- 

3.1. ”Construirea și dotarea blocului 

alimentar și a spălătoriei 

aferente din cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Slobozia” 

180,0/ 

38,6 

 

- 180,0/ 

38,6 

 

- 

 TOTAL 153.700,8/ 

32.955,4 

133.544,1/ 

28.633,5 

12.718,4/ 

2.727,0 

7.438,3/ 

1594,9 

 Datele statistice de mai sus, arată că prin proiectele accesate se urmărește îmbunătățirea 

infrastructurii sanitare și creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de 

nivel secundar, sporirea calității serviciilor medicale oferite pacienților și a gradului de confort, de 

igienă și control microbian, refacerea circuitelor funcționale și operațional în incinta unității 

medicale. Cvasitotalitatea surselor de finanțare (87 % !) pentru modernizarea infrastructurii de 

sănătate aferentă Spitalului Județean de Urgență Slobozia este reprezentată de  fonduri 

nerambursabile, efortul bugetar al Consiliului Județean Ialomița acoperind diferența de 13% 

pentru cofinanțare și cheltuielile neeligibile. Desigur, aceste valori înregistrate în anul 2018, 

acoperă o finanțare multianuală, ele fiind cuprinse în bugetul fiecărui an în funcție de durata și 

graficul de implementare a proiectelor de investiții nominalizate.  

În ceea ce privește stadiul implementării proiectelor de infrastructură sănătate, la nivelul 

anului raportat, 4 proiecte sunt contractate, 2 se află în implementare, pentru o parte din ele 

aprobându-se prin hotărâri ale plenului Consiliului Județean Ialomița documentele administrative 

(notele conceptuale, temele de proiectare, studiile de fezabilitate și principalii indicatori tehnico-
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economici, precum și cofinanțările necesare) și documentele tehnico-economice, fapt ce a permis 

declanșarea procedurilor de achiziție publică specifice fiecărui proiect.  

 O altă direcție de investiții în modernizarea și creșterea calității serviciilor Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Slobozia  în anul 2018 au reprezentat-o intervențiile bugetare pentru 

acoperirea necesarului de dotări independente, prin surse atrase de la Consiliul Județean 

Ialomița, Ministerul Sănătății și Consiliul Local al Municipiului Slobozia:  

Nr. 

crt. 

Specificații Număr 

dotări 

Valoarea (lei) 

1.  RADIOLOGIE x 1.098.965,00 

1.1. Aparat radiologie digital (grafie + scopie ) 1 1.098.965,00 

2. NOU NĂSCUȚI x 199.877,16 

2.1. Incubator prematuri  3 104.958,00 

2.2. Lampă fototerapie 2 13.999,16 

2.3. Pulsoximetru  3 14.280,00 

2.4. Paturi nou nascuți 16 66.640,00 

3.  ATI ( ANESTEZIE; TERAPIE INTENSIVĂ) x 722.449.00 

3.1. Aparat anestezie 1 145.299,00 

3.2. Aparat ventilație 2 330.820,00 

3.3. Ventilator portabil 1 80.920,00 

3.4. Aparat ventilație 1 165.410,00 

4. CARDIOLOGIE x 416.381,00 

4.1. Ecocardiograf  cu sondă de ecografie 

transesofagiană 

1 416.381,00 

5. O.R.L. x 130.947,30 

5.1. Endoscop flexibil ptr. fibroscopii nazofaringiene 1 121.334,48 

5.2. Aspirator chirurgical 2 9.612,82 

6. BLOOC OPERATOR  139.567,96 

6.1. Masă operație  1 82.966,80 

6.2. Lampă chirurgicală cu două cupole 1 56.601,16 

7.  UROLOGIE x 99.960,00 

7.1. Electrocauter 2 99.960,00 

8. TERAPIA DURERII x 

 

180.880,00 

8.1. Ecograf cu două sonde lineare  și una convexă 1 

 

180.880,00 

9. REUMATOLOGIE x 148.750,00 

9.1. Ecograf cu doua sonde lineare 1 148.750,00 

10. ORTOPEDIE x 266.410,79 

10.1. Trusa ortopedie 1 148.636.30 

10.2. Fixator 2 59.998,80 

10.3. Paturi ortopedie 10 57.775,69 

11.  GINECOLOGIE x 106.386,00 

11.1. Ecograf 1 106.386,00 

12. U.P.U. x 189.150,50 

12.1. Aparat iluminare a venelor 1 29.155,00 

12.2. Defibrilator 5 149.999,50 

12.3. Videolaringoscop 1 9.996,00 

13. MEDICINĂ LEGALĂ x 272.510,00 

13.1. Gazcromatograf 1 272.510,00 
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14. LABORATOR CLINIC x 157.700,00 

14.1. Analizor bacteorologie 1 154.700,00 

14.2. Agitator orbital 1 3.000,00 

15. DOTĂRI INDEPENDENTE SPITAL x 631.805,15 

15.1. ătă 5 15.648,50 

15.2. Plită bucătărie  1 24.621,58 

15.3. Stație osmoză 1 34.932,20 

15.4. Paturi spital  90 418.552,16 

15.5. Cărucior transport pacienți 10 44.078,79 

15.6. Brancarduri 5 93.971,92 

 TOTAL DOTĂRI FINANȚATE DE 

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA 

x 4.761.739,86 

16. Echipament medical de screening auditiv prin 

otoemisiuni acustice 

2 

 

19.516,00 

 

 TOTAL DOTĂRI FINANȚATE DE 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

x 

 

19.516,00 

 

17. Cazan pentru producerea apei calde și a agentului 

termic cu Q=2000 kw 

1 

 

149.103,73 

 

 TOTAL DOTĂRI FINANȚATE DE 

CONSILIUL MUNICIPAL SLOBOZIA 

x 

 

149.103,73 

 

 TOTAL GENERAL x 4.930.359,59 

 Tabelul sintetic de mai sus arată preocuparea echipei de management a Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Slobozia, condusă de doamna Mariana IANCU, pentru atragerea unor resurse bugetare 

de aproape 5 milioane de lei, care au permis achiziționarea, recepţionarea şi punerea în funcțiune a 

unei game variate de echipamente medicale, moderne și de înaltă performanţă, pentru majoritatea 

secțiilor spitalicești și funcționale. Ele au asigurat creșterea calității actului medical, facilitarea 

investigării și diagnosticării pacienţilor, îmbunătăţirea continuă a calităţii îngrijirilor medicale şi a  

confortului pacienţilor pe perioada de internare, precum şi în timpul transportului între secţiile 

spitalului,  respectarea strictă a  normelor sanitare. La cealaltă instituție cu atribuții în domeniul 

sănătății, aflată în subordinea Consiliul Județean Ialomița, Centrul de Asistență Medico-Socială 

Fierbinți Târg,  cheltuielile pentru investiții din anul 2018,  au avut drept scop creșterea calității 

serviciilor oferite prin completarea mobilierului specific şi al utilajelor necesare în bucătărie şi 

spălătorie și realizarea împrejmuirii unității pe o lungime  de 200 m.   

 

 C 4.  Modernizarea şi îmbunătăţirea infrastructurii sistemului judeţean al asistenţei 

sociale și de protecția copilului 

 Îndeplinirea politicilor sociale, ca atribuție și responsabilitate deosebită pentru Consiliul 

Județean Ialomița, se asigură prin instituțiile specializate aflate sub autoritatea sa: Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, Liceul Tehnologic Special „Ion 

Teodorescu” Slobozia, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița. Este o 

activitate complexă și de impact social deosebit, care implică un efort bugetar considerabil pentru 

a asigura satisfacerea nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, prevenirea și depășirea 

situațiilor de dificultate, vulnerabilitate, dependență, marginalizare și excludere socială, precum și 

pentru promovarea incluziunii sociale. 

 Analiza realizării investițiilor care să modernizeze şi îmbunătățească infrastructura 

sistemului judeţean al asistenţei sociale în instituțiile cu asemenea profil, în anul 2018, relevă 

următoarele aspecte: 

- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița a finalizat   

construcţia unui depozit pentru deşeuri rezultate din activităţi medicale depozitate temporar în 

cadrul Centrului de îngrijire şi Asistenţă Slobozia, în valoare de 29.831 lei, a făcut dotări 
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independente, constând în achiziționarea  a 2 cabinete mobile pentru Căsuţa VLĂDUŢ din 

Slobozia (64.900 lei), a unui uscător de rufe industrial (15.336 lei) și a unei mașini de gătit 

electrică (17.042 lei) pentru Cămin pentru Persoane Vârstnice „ing. Vădim Rusu" Balaciu, a 

asigurat sustenabilitatea proiectului „Reţeaua judeţeană VIP - Voluntariat - Inţiative - 

Profesionalism pentru integrarea şcolară şi socială a copiilor vulnerabili", din cadrul Programul 

RO10 „Copii si tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea 

inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale", Apelul „COERENT" finanţat 

prin Granturi SEE 2009 – 2014, cu o valoare de 2.632 lei, derularea lucrărilor de compartimentări 

interioare şi montare lift exterior la Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinţi – etapa a II-a, cu o 

valoare totală a investiției de 2.240.000  lei și implementarea proiectului „Creşterea eficienţei 

energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, judeţul Ialomiţa", cod SMIS 

114575, cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de 

Management şi cu Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calitate de Organism 

Intermediar, prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, cu o valoare totală de 237.000,00 

lei;  
- Liceul Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia nu a beneficiat în anul 2018 

de alocații bugetare pentru Secțiunea dezvoltare, în schimb, din bugetul pentru ”Bunuri și servicii” 

a asigurat fonduri pentru întreţinerea spaţiilor de şcolarizare prin reparaţii curente în sumă de 

240 mii lei și întreţinerea, modernizarea şi dezvoltarea mobilierului şcolar şi a materialelor şi 

mijloacelor didactice, prin achiziționarea de obiecte de inventar în valoare de 50 mii lei, pentru 

dotarea sălii de kinetoterapie, a atelierelor de tâmplărie și croitorie și a sălii de sport de la Fetești. 

Proiectul ”Creșterea eficienței energetice în Căminul Școală Slobozia CP5 - clădire școala și 

clădire sala de sport de la Liceul Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia ” a fost respins 

de finanțator și s-a procedat la refacerea cererii de finanțare în vederea  depunerii în altă sesiune; 

- Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița, prin natura  

activității, nu a avut investiții în anul 2018.  

          

   C 5. Promovarea și dezvoltarea parteneriatelor și a culturii parteneriale                   

  Exemplu de bună practică generalizat la nivel european, dezvoltarea capacităţii Consiliului 

Județean Ialomița de a lucra în parteneriat și în anul 2018,  s-a fundamentat pe: 

-  normele din  art.104, alin.1, lit. s), din Legea nr. 215/2001 a administrației publice  

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, prin hotărâri ale 

autorității deliberative, se aprobă  cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau 

străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi 

realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean;  

-  dispozițiile art.104, alin.1, lit. t, din Legea nr. 215/2001 a administrației publice  

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevăd  asocierea cu consiliile 

locale, pentru realizarea unor obiective de interes comun, scop în care poate înfiinţa împreună cu 

acestea instituţii publice, societăţi comerciale şi servicii publice;  

-  operaţiunea indicativă nr. 6 – „Dezvoltarea parteneriatelor locale, zonale,  judeţene,  

interjudeţene, regionale, interregionale şi internaţionale” prevăzută în direcţia de dezvoltare 

prioritară nr.1 – „Dezvoltarea capacităţii administrative” din Strategia de dezvoltare economico-

socială a judeţului Ialomiţa în perioada 2009 – 2020.                                                

Plenul  Consiliului Județean Ialomița a aprobat, în anul 2018, prin 10 hotărâri, formalizarea 

juridică a unor parteneriate operaționale care au vizat: 

- asocierea Județului Ialomița cu Orașul Țăndărei pentru realizarea proiectului de  

interes public județean ”Extindere și dotare Ambulatoriu Integrat corp A și B” din cadrul Spitalului 

Orășenesc Țăndărei (HCJ nr. 55/26.04.2018), cu Comuna Armășești pentru realizarea lucrărilor de 

reparații la clădirea Liceului Tehnologic ”Iordache Zossima” Armășești HCJ nr. 80/25.07.2018) și 

cu Municipiul Slobozia în vederea realizării obiectivului de investiţii ” Extinderea staţiei de tratare 

apă a municipiului Slobozia în vederea creșterii gradului de siguranţă a tratării apei în condiţiile 
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variaţiei concentraţiilor de poluanţi din apa brută pentru asigurarea respectării tuturor parametrilor 

de potabilitate conform reglementărilor în vigoare a apei potabile” (HCJ nr. 90/ 27.09. 2018);  

- parteneriate în domeniul sănătății, cu Ministerul Sănătății, pentru realizarea proiectului 

”Îmbunătățirea accesului populației din județele Prahova și Ialomița la servicii medicale de 

urgență” și a cheltuielilor legate de proiect (HCJ nr. 84/ 05.09.2018) și pentru realizarea 

proiectului ”Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația 

județului Ialomița” și a cheltuielilor legate de proiect (HCJ nr. 85/05.09.2018); 

- parteneriate educaționale, prin asocierea Județului Ialomița cu Școala Gimnazială  

”Aurel Vlaicu” Fetești în vederea realizării în comun a Concursului Regional Interdisciplinar 

(limba română și matematică) ”Magia numerelor și a literelor”, ediția a X-a ( HCJ 

nr.36.26.03.2018) și ediția a XI-a 2019 (HCJ nr.142/28.11.2018), cu Colegiul Național ”Mihai 

Viteazul” Slobozia în vederea realizării în comun a proiectului  Concurs Național de Creație 

Literară/Eseuri ”Mihai Eminescu”,  ediția a X-a (HCJ nr. 141/28.11.2018) și pentru finanțarea 

organizării în comun a unei tabere la Tabăra Pavilioane Amara, județul Ialomița din România 

pentru un grup de 50 de elevi și 5 cadre didactice din Raionul Nisporeni, Republica Moldova și 20 

de elevi și 15 cadre didactice din județul Ialomița din România în perioada 6 -10 august 2018  

( HCJ nr. 79/25.07.2018); 

- parteneriate sociale privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență  

Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Protecția 

Drepturilor Copilului și Adopție, la realizarea proiectului „Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii 

alternative a copiilor”, COD SMIS 127169,  depus în cadrul Programului  Operațional Capital 

Uman 2014-2020 (HCJ nr.140/28.11.2018). 

De subliniat este faptul că, la nivelul instituțiilor de sub autoritatea Consiliului Județean 

Ialomița, a devenit o practică permanentă desfășurarea în parteneriat a acțiunilor relevante în plan 

județean, regional sau național, precum și încheierea de parteneriate ale instituțiilor menționate cu 

entități publice și private, din județ, țară și străinătate. Impresionant este numărul de parteneriate 

încheiate cu unități de învățământ preșcolar și preuniversitar, în timp ce relația cu societatea civilă 

se extinde în fiecare an. Beneficiul acestei opțiuni strategice este legat de interesul pentru 

desfășurarea cu succes a acțiunilor propuse prin parteneriat, perfecționarea practicilor 

manageriale, îmbunătățirea comunicării și relaționării publice, preluarea și promovarea lecțiilor și 

modelelor de bună practică. 

 

         C 6. Realizarea Programului Județean privind acțiunile publice de omagiere a  

Centenarului Marii Uniri        
 Fiecare națiune, fiecare țară a lumii, își are propriile momente de strălucire istorică pe care 

le rememorează ca elemente de reper și idealuri sacre din generație în generație.  

Pentru români, evenimentul politic major al anului 1918, UNIREA CEA MARE este arcul 

de boltă al desăvârșirii statului național unitar român. 

 Pagină memorabilă a istoriei României, Marea Unire de la 1918 a adus în jurul ”patriei 

mamă” tot ceea ce era românesc, trăinicia conștiinței naționale și nevoia de unitate a poporului 

român. Unirea provinciilor românești a fost realizată pe parcursul întregului an 1918, într-un 

proces etapizat, cu tenacitate, eroism și jertfă, prin efortul de voință și credință al tuturor românilor 

că trebuie să trăiască împreună, într-un singur stat, ROMÂNIA! 

 Consiliul Județean Ialomița a apreciat că Anul Centenarului trebuie să fie, în același timp, 

un motiv de reflecție și de conștientizare a rolului reprezentat de MAREA UNIRE în dezvoltarea 

României moderne, de reactualizare în memoria noastră colectivă a locurilor, evenimentelor și 

personalităților devenite simboluri ale unirii, de  revitalizare a sentimentului patriotic și a 

identității naționale în rândul tuturor românilor.  

 Județul Ialomița s-a înrolat, cu emoție, pioșenie, respect și recunoștință, în  ansamblul 

manifestărilor omagiale naționale și locale dedicate Centenarului Marii Uniri, propunând un 

program județean cu activități multiple, diverse ca tematică, modalitate de desfășurare, grupuri 
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țintă și arie teritorială, prin care să pună în evidență contribuția locuitorilor acestor meleaguri la 

făurirea momentelor istorice de înălțătoare glorie străbună, să-și cinstească eroii, să dea  

generațiilor de azi și de mâine pilda de mândrie națională, demnitate, dăruire și jertfă pentru neam 

și patrie! 

  Consiliul Județean Ialomița a considerat, cu deplin temei, că omagierea și sărbătorirea  

Centenarului Marii Unirii trebuie să propună evenimente complexe, atractive, dense și diverse, 

prin care să fie consolidată atât percepția despre  sacrificiul înaintașilor noștri, eroi cunoscuți și 

necunoscuți, care au luptat și s-au jertfit pentru România, cât și contribuția importantă a  

ialomițenilor la făurirea dezideratului UNIRII, în toate etapele ei de evoluție. 

 Calendarul activităților din anul 2018 dedicate Centenarului Marii Uniri a cuprins 45 

de evenimente, monitorizate la nivel județean și în organizarea cărora au fost implicate direct 

instituțiile publice de cultură subordonate Consiliului Județean Ialomița, în parteneriate cu 

autorități și instituții publice din teritoriu. 

 Într-o enumerare succintă, principalele evenimente și activități desfășurate în anul 2018 au 

fost:  

- susținerea de momente artistice patriotice în localitățile județului și concertul cu  

pronunțat program patriotic desfășurat cu prilejul  Zilei Naționale a României;  

- spectacole și evenimente  omagiale: „Uniți în cuget și simțiri - 100 ani de la Unirea  

Basarabiei cu România”, „100 ani de istorie, tradiție și civilizație în comuna Stelnica“, Festivalul-

concurs județean de folclor „Zărzărică, zărzărea”, Festivalul-concurs de tradiţie culinară 

ialomiţeană La Casa Tudorii, ”100 de ani de tradiții și obiceiuri de iarnă la români (1918 – 

2018)”;  

- ciclul de conferințe despre  ”Cultura și diplomația - Elementele de forță ale unei  

națiuni mici”, cu următoarele teme: ”Unirea Principatelor Române - Mica Unire”, ”Basarabia 

noastră!- Viața pe front!”, ”Nimic pentru noi, totul pentru țară!”- dedicat personalității ialomițene 

Barbu Catargiu, întâiul prim-ministru al Unirii Mici, „Mari personalităţi care au marcat secolul 

XIX – Barbu Catargiu”, Mari personalități ialomițene- Apostol D. Culea”, ”Transhumanța - 

element de unitate culturală”, ”Ialomițenii în vremea Marii Unirii”, „Mari personalităţi care au 

marcat secolul XX- 118 ani de la naşterea lui  Ionel Perlea”; 

- editarea și lansarea albumului ”Istoria trăită. Veterani ialomițeni la Centenar”, a  
broșurii despre Cimitirul Internațional al Eroilor Slobozia, realizate de Centrul Cultural ”Ionel Perlea” 

Ialomița și a volumului ”Pe front cu Costică Acsinte. Colecția fotografică din timpul Primului 

Război Mondial”, realizat de Muzeul Județean Ialomița, cu finanțare de la Ministerul Culturii și 

Identității Naționale ;  

- dezbateri tematice: ”Viața de front din Marele Război (1916-1918)”, „Marea Unire și  

stegarul martir”, ”Țăranul - participant la Primul Război Mondial”, ”Centenarul Marii Uniri  

1918-2018”, ”100 de ani de la făurirea Statului Național Unitar Român”; 

- manifestări tematice complexe: ”Noaptea Muzeelor”, ”Zilele Europene ale  

Patrimoniului” , ”Texturi grafice”, ”Istoria retrăită- Războiul nostru. Eroi, fotografi, cineaști”, 

”Exponatul lunii”, cu prezentarea unor piese din patrimoniul Muzeului Județean Ialomița, 

expoziția itinerantă de artă plastică „Centenar”, ”România pitorească”, ”Ia-Element de identitate 

etno-culturală”, ”Stemele Ialomiței și ale României Centenare”; 

- organizarea unor circuite turistice la obiectivele istorice semnificative pentru  

evenimentul centenar: ”Unirea - Punți peste timp”, „Traseul Centenar - Orașul de Floci, Broșteni, 

Maia”, ”Cinstirea eroilor neamului”, cu  deplasarea unor elevi din comuna Grivița în comuna Mineu 

(Sălaj) unde eroi ialomițeni din Smirna şi Griviţa sunt înmormântaţi în curtea bisericii din 

localitate. 

 De asemenea, prin hotărârea nr. 137/28.11.2018, Consiliul Județean Ialomița a aprobat 

organizarea unor evenimente pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri: premierea veteranilor 

de război de pe raza judeţului Ialomiţa și inițierea proiectului „10 pentru Ialomiţa”, pentru 10 

domenii de activitate: administrație publică, agricultură, cultură, devotament pentru comunitate, 



32 

 

educație, mediul de afaceri, promovarea tradiției, sănătate, societatea civilă și sport, precum și 

decernarea medaliei ”Personalitatea Județului Ialomița”.  

 Acțiunea Consiliului Județean Ialomița intitulată generic ”Veteranii, eroii fără vârstă”  s-

a dovedit una de mare impact emoțional, reîntâlnirea cu veteranii județului Ialomița putând fi 

considerată un adevărat privilegiu și un prilej de pioasă recunoștință și respect pentru veteranii de 

război, oameni care au dobândit această calitate prin luptă, curaj şi eroism duse până la limita 

jertfei, fiecare în parte și toți laolaltă fiind repere istorice de netăgăduit și valențe semnificative, 

pilduitoare pentru prezent și viitor. 

 Depășind un cadru de multe ori formal de omagiere a veteranilor de război, Consiliul 

Județean Ialomița a aprobat propunerea președintelui sau, Victor Moraru, de a le acorda, 

din bugetul județului Ialomița, câte un premiu în cuantum de 1.000 de lei/net/persoană celor 

82 de veterani care mai sunt în viață și au domiciliul în Ialomița, transformând-o într-o 

acțiune cu caracter de unicitate la nivel național!  

 Îndeplinind responsabilitatea aplicării acestei hotărâri, domnul VICTOR MORARU, 

președintele  Consiliului Județean Ialomița s-a deplasat la domiciliul majorității veteranilor de 

război din  Ialomița pentru a le înmâna direct premiul hotărât de plenul deliberativ, precum și o 

distincție de onoare și câte un exemplar din lucrarea ”Istoria trăită. Veterani ialomițeni la 

Centenar”, unde s-au regăsit cu emoție și veteranii vizitați. 

Întâlnirile cu veteranii de război, la care au participat și reprezentanții autorităților 

administrației publice locale, au avut o încărcătură emoțională aparte, greu de cuprins în cuvinte! 

 Au impresionat luciditatea vorbelor, o vitalitate pe care la vârsta senectuții e greu să ți-o 

imaginezi, seninătatea cu care își acceptă destinul, deși în spatele lui se ascund drame și sacrificii 

enorme, lecții de supravieţuire și curaj ostășesc care trec dincolo de limitele înțelegerii noastre, 

credința nestrămutată că, dacă ei au supraviețuit războiului, aceasta s-a întâmplat pentru că  

Dumnezeu i-a avut în pază și i-a iubit! Poate că uneori vor să uite trecutul, dar amintirile trăiesc vii 

într-o memorie captivă în alt timp! La vârste venerabile, veteranii rămân eroii fără vârstă din 

prima linie de front a vieții, modele umane și pilde istorice vii! Pentru tot ce au făcut, le 

transmitem și din acest colț de raport, respectul nemărginit, iar Dumnezeu să îi aibă în grijă și sub 

ocrotire pe eroii noștri veterani!  

 Tot în acest context, este de subliniat demersul Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” 

Ialomița de a realiza și edita volumul ”Istoria trăită. Veterani ialomițeni la Centenar”.  

  Aproape 2000 de eroi din Ialomița au rămas pe câmpurile de luptă ale primei conflagrații 

mondiale, iar numele lor au fost veșnicite, ca într-o carte sacră de învățătură, pe lespezile 

monumentelor ridicate în fiecare sat să le cinstească de-a pururi jertfa și eroismul! 

 Autorii volumului ”Istoria trăită. Veterani ialomițeni la Centenar” – Clementina Tudor și 

Florin Floreanu,  i-au căutat pe veteranii din județul Ialomița care mai sunt în viață! Au stat de 

vorbă cu 62 dintre ei. Trecerea timpului a lăsat vădite urme pe statura lor! Dar pentru ei a fost o 

bucurie fără margini, vizita i-a impresionat și, nu de puține ori, i-a întremat! Nu-i interesează să 

pună în evidență eroismul! Ceea ce s-a întâmplat consideră ca a fost un act firesc și îl povestesc 

spre folosul generațiilor care vor urma! 

 Numărul veteranilor scade dramatic ș inexorabil cu fiecare zi care trece! De aceea, volumul 

”Istoria trăită. Veterani ialomițeni la Centenar”  devine nu numai dovada omagiului pe care îl 

aducem acestor eroi fără vârstă, ci și marmură albă de monument unde se pot descifra, pentru 

eternitate, numele eroilor pe umerii cărora s-a clădit unitatea și libertatea României! 

  În după amiaza zilei de 12 decembrie 2018, s-a desfășurat manifestarea culturală de 

finalizare a implementării proiectului ”Pe front cu Costică Acsinte. Colecția fotografică din 

timpul Primului Război Mondial”, realizat de Muzeul Județean Ialomița și finanțat de 

Ministerul Culturii și Identității Naționale, cu suma de 84.900 lei, prin Programul CENTENARUL 

MARII UNIRI. 

 Realizarea proiectului a beneficiat de expertiza și contribuția științifică a unor personalități 

recunoscute din domeniul istoriei: conf. dr. Georgeta Filitti, dr. Dana Mihai, de la Institutul 
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Național al Patrimoniului, dr. Costin Scurtu, director al Muzeului Militar Constanța, dr. arh. Florin 

Vlad, managerul Muzeului Județean Ialomița. Prezente la manifestarea culturală, acestea au 

relevat importanța și ineditul proiectului, care  își propune să conștientizeze dramele uriașe și 

efortul eroic al armatei române din Prima Conflagrație Mondială, să  consolideze percepția despre  

sacrificiul înaintașilor noștri, prin fotografii de front unice, cu caracter de document istoric de 

o valoare inestimabilă! Arhiva fotografică din colecția ”Costică Acsinte”  aflată în patrimoniul 

cultural al Județului Ialomița este una rară și prețioasă, cu caracter istorico-documentar de 

netăgăduit, care întregește Patrimoniul Cultural Național.  

 Gloria postumă a lui Costică Acsinte s-a construit pe harul său înnăscut de a stăpâni tainele 

fotografiei, de a ”scrie” cu obiectivul aparatului de fotografiat, sensibil  și onest, o cronică în 

imagini de o diversitate tematică extraordinară a realității crude și dureroase  din focarele teatrelor 

de operațiuni, dar și a momentelor cu imagini tulburătoare din perioada postbelică.  

 Un public numeros a vizitat expoziția tematică, în care au fost expuse reproduceri ale  

fotografiilor realizate de Costică Acsinte în Primul Război Mondial, a participat la lansarea 

albumului” Pe front cu Costică Acsinte”, a unui interesant set de fotografii colorizate și  a unui 

calendar 2019 cu fotografii tematice din colecția Costică Acsinte, precum și la lansarea site-ului 

”www costică-acsinte.ro”.  O parte dintre membrii Asociației Culturale ”Tomis” din Constanța 

au recreat atmosfera anilor Primului Război Mondial, prin prezentarea uniformelor militare ale 

trupelor beligerante.   
 

 C 7. Realizarea unor acțiuni publice de impact, relevante și de calitate 

  

Implementarea programelor multianuale, de impact, relevante și de calitate, sub 

coordonarea Consiliului Județean Ialomița, a continuat și în anul 2018,  demonstrând că sunt 

conectate la nevoile și interesele comunității, cu o contribuție semnificativă la sporirea prestigiului 

și vizibilității entității publice și a instituțiilor de cultură subordonate acesteia.  

În acest raport aferent activității anului 2018, vom proceda la prezentarea sintetică a 

principalelor manifestări  publice desfășurate sub coordonarea directă a Consiliului Județean 

Ialomița.  

 

C.7.1. „Premiile de excelență pentru olimpicii ialomițeni din învățământul preuniversitar 

de stat  în anul școlar 2017 – 2018” este parte a unui program multianual, ajuns la a III-a ediție în 

actualul mandat al Consiliului Județean Ialomița, prin care acesta înțelege să-și îndeplinească 

responsabilitatea majoră de a găsi căi de perfecționare continuă a politicilor educaționale, de a  

sprijini  și situa școala pe locul real și important care i se cuvine în societatea românească și de a 

stimula performanța școlară în toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat ialomițene și 

competiția între școli, pentru a da calitate și valoare pregătirii generațiilor de elevi de astăzi pentru 

viitorul societății românești! 

Stimulentele financiare s-au acordat din bugetul Consiliului Județean Ialomița pe anul 

2018, conform prevederilor art. 111 alin.(5) și (5^1) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu 

modificările și completările ulterioare și a prevederilor art. 7 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 

536/2016 privind stimularea performanței școlare înalte din învățământul preuniversitar. 

Prin hotărârea nr. 78/25.07.2018, Consiliul Județean Ialomița a aprobat acordarea 

stimulentelor financiare elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în domeniul 

performanțelor școlare în cadrul programului „Premii de excelență pentru olimpicii ialomițeni din 

învățământul preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2017-2018”, stabilind prin Regulament 

reguli clare care au vizat: obiectivele ce se doresc atinse prin acordarea acestor  premii, tipurile de 

stimulente și cuantumul lor pentru recompensarea performanțelor individuale ale elevilor și ale 

echipajelor de elevi, precum și ale cadrelor didactice îndrumătoare, reglementarea unor situații 

speciale, etapele evaluării, componența și atribuțiile Comisiei Județene de Coordonare și 
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Implementare a programului și secretariatul tehnic al acesteia, organizarea ceremoniilor de 

acordare a stimulentelor, valorificarea rezultatelor proiectului.  

Cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Ialomița, partener în proiect, au fost preluate 

cererile și tabelele centralizatoare ale unităților de învățământ, cu documentele justificative pentru 

performanțele școlare de la olimpiadele județene, zonale, regionale, care au fost analizate de 

Comisia Județeană de Coordonare și Implementare a programului, întocmindu-se lista elevilor si 

cadrelor didactice beneficiare de stimulente financiare. 

Au beneficiat de granturi liceele și școlile gimnaziale sau profesionale, indiferent de tipul 

de învățământ (teoretic, vocațional sau tehnologic), care au obținut premiul I la olimpiadele 

județene sau la faza regională a olimpiadelor la disciplinele muzică și religie  și la faza zonală la 

olimpiada corală. 

 Situația statistică a acordării „Premiilor de excelență pentru olimpicii ialomițeni din 

învățământul preuniversitar de stat  în anul școlar 2017 – 2018” se prezintă astfel: 

 

Nr. 

crt. 

Unitatea de învățământ Director Premii 

elevi/echipe 

Premii profesori 

Număr Suma Număr Suma 

1. LICEE      

1.1. Colegiul Național “Mihai 

Viteazul” Slobozia  

Buzu Vitalie; 

 

66 23.000 31 15.500 

1.2. Liceul de Arte “Ionel 

Perlea” Slobozia 

Petre Gheorghe 

Cǎtǎlin; 

58 15.050 22 11.000 

1.3. Colegiul Național “Grigore 

Moisil” Urziceni  

Brǎileanu 

Mariana 

60 8.800 12 6.000 

1.4. Liceul Teoretic “Carol I” 

Fetești  

Velicu Laurențiu 20 8.000 13 6.250 

1.5. Liceul Tehnologic “Sf. 

Ecaterina” Urziceni  

Ionițǎ Sultana 4 2.000 3 1.500 

1.6. Liceul Tehnologic Urziceni  Belega Elena 3 1.500 3 1.500 

1.7. Liceul Pedagogic “Matei 

Basarab” Slobozia 

Matache Adriana 28 10.400 15 7500 

1.8. Liceul Tehnologic  

“A. I. Cuza” Slobozia  

Mihalache 

Daniela 

5 2.500 5 2.500 

1.9. Liceul Tehnologic “Mihai 

Eminescu” Slobozia  

Ionescu Mihaela-

Ecaterina 

16 2.000 3 1.500 

1.10. Liceul Teoretic “Paul 

Georgescu” Țăndărei  

Chiș Florida Rita 13 2.500 3 1.500 

1.11. Liceul Tehnologic Țăndărei  Cristache Maria 1 500 1 500 

 TOTAL LICEE  274 76.250 111 55.250 

2. ȘCOLI GIMNAZIALE ȘI 

PROFESIONALE 

     

2.1. Școala Gimnazială “Sf. 

Andrei” Slobozia  

Agapie Liliana 47 8.300 11 5.500 

2.2. Școala Gimnazială Nr. 3 

Slobozia  

Stoica Claudia 12 5.200 9 4.500 

2.3. Școala Gimnazială “A. 

Vlaicu” Fetești  

Stoian Valentin 29 3.700 6 3.000 

2.4. Școala Profesională “Areta 

Teodorescu” Grivița 

Hoinaru Gabriela 3 1.500 3 1.500 

2.5. Școala Gimnazială “George Mitran Elena 21 2.100 2 1.000 
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Vâlsan” Amara  

2.6. Școala Gimnazială 

Miloșești  

Cipu Virgil 10 1.000 1 500 

2.7. Școala Gimnazială 

“Alexandru Rădulescu” 

Mărculești  

Stănculeanu 

Cristian 

8 800 1 500 

2.8. Școala Gimnazială “Sfântul 

Ierarh Nicolae” Bucu  

Soare  Anda 

Rodica 

1 500 1 500 

2.9. Școala Profesională Mihail 

Kogalniceanu  

Hangu Valentina 

Liliana 

2 1.000 2 1.000 

2.10. Școala Gimnazială “A. 

Odobescu” Urziceni  

Turcu Constantin 21 2.500 3 1.500 

2.11. Școala Gimnazială ”I. H. 

Rădulescu” Urziceni  

Popescu Florin-

Gheorghe 

2 1.000 2 1.000 

2.12. Școala Gimnazială 

Bărbulești  

Bǎnescu Viorel 1 500 1 500 

2.13. Școala Gimnazială Dridu  Vișan Valentina-

Florentina 

1 500 1 500 

 TOTAL ȘCOLI 

GIMNAZIALE ȘI 

PROFESIONALE 

 158 28.600 43 21.500 

 TOTAL GENERAL  432 104.850 154 76.750 

Din aceste date statistice și desfășurarea ceremoniilor programului sunt de reținut 

următoarele aprecieri: 

➢ implementarea programului a devenit un eveniment de referință din viața 

învățământului ialomițean, care capătă tradiție și valoare; 

➢ suma totalǎ alocatǎ a fost de 181.600 lei, cu aproape 20.000 lei mai mult decât în  

anul școlar precedent (161.650 lei),  asigurându-se  o creștere de 12,4 % ; 

➢ față de premiile de excelență din anul școlar 2016-2017, la această ediție numărul  

elevilor premiați a crescut  de la 347 la 432, al profesorilor îndrumători de la 141 la 154, iar al 

unităților de învățământ de la 23 la 24, crescând sau menținându-se nucleul performant al 

olimpicilor ialomițeni; 

➢ elevii au obținut premii totale în sumă de 104.850 lei, din care 158 de premii  

individuale, în valoare totală de 79.000 lei, în timp ce 274 elevi componenți ai unor echipe au fost 

recompensați cu premii însumând 25.850 lei; 

➢ numărul cadrelor didactice îndrumătoare a fost de 154 persoane, care au primit 

 premii în valoare totală de 76.750 lei; 

➢ din punct de vedere al structurii unităților de învățământ, au primit granturi 11  

licee, în sumă de 131.500 lei (72% din total) și 13 școli gimnaziale sau profesionale, în valoare de 

50.100 lei (28% din total); 

➢ din licee au fost premiați 274 de elevi (63% din total) și 111 profesori îndrumători  
(72% din total), iar din școlile gimnaziale și profesionale, 158 de elevi (37% din total) și 43 cadre 

didactice îndrumătoare (28% din total);  
➢ să menționăm accederea merituoasă în elita olimpicilor ialomițeni a 7 școli  

gimnaziale și profesionale din mediul rural: Grivița, Miloșești, Mărculești, Bucu, Mihail 

Kogălniceanu, Dridu și Bărbulești; 
➢ unitățile de învățământ beneficiare ale granturilor au primit Certificate de  

Excelență. 

Din punct de vedere organizatoric, implementarea programului „Premiile de excelență  
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pentru olimpicii ialomițeni din învățământul preuniversitar de stat  în anul școlar 2017 – 

2018” a însemnat: 

• realizarea atribuțiilor de selectare și definitivare a listelor unităților de învățământ  

îndreptățite să primească granturi și a listelor elevilor și cadrelor didactice beneficiare de 

stimulente financiare;  

• organizarea în data de 16.11.2018,  la Sala de spectacole EUROPA a Consiliului  

Județean Ialomița, a ceremoniei de înmânare a contractelor de finanțare cu privire la granturile 

acordate unităților de învățământ pentru olimpicii ialomițeni și cadrelor didactice îndrumătoare ale 

acestora aferente anului școlar 2017-2018, la care au participat reprezentanți ai unităților de 

învățământ beneficiare, reprezentanți ai Consiliului Județean Ialomița, Inspectoratului Școlar 

Județean Ialomița, Casei Corpului Didactic Ialomița și ai presei locale; 

• desfǎșurarea ceremoniilor de acordare oficialǎ a certificatelor și diplomelor de  

excelențǎ pentru olimpicii ialomițeni și cadrelor didactice ȋndrumǎtoare ale acestora ȋn patru 

centre zonale, dupǎ urmǎtorul calendar: 10 decembrie 2018, la Colegiul Național ”Grigore Moisil” 

Urziceni, 11 decembrie 2018, la Liceul Teoretic “Carol I” Fetești și, în două ceremonii festive, în 

data de 12 decembrie 2018, ora 10:00, gimnazii și ora 14:00 licee, la Sala de festivități ”Europa” a 

Consiliului Județean Ialomița;   

• programul ceremoniilor a cuprins: intonarea Imnului de Sat al României, cuvântul  

de salut al gazdelor, alocuțiunile domnului VICTOR MORARU– președintele Consiliului 

Județean Ialomița și ale oficialităților locale, premierea elevilor și profesorilor, scurte programe 

artistice ale elevilor. 

 Opiniile reprezentanților autorității inițiatoare, ale partenerilor din program și, mai ales, ale 

beneficiarilor acestuia privind impactul lui, converg spre următoarele concluzii: 

❖ trebuie apreciatǎ fǎrǎ nici o reținere nu numai o asemenea inițiativǎ, ci, mai  

ales menținerea ei și a nivelului motivațional al recompenselor oferite; 

❖ avem în Județul Ialomița performeri de excepție, elevi și profesori îndrumători  

deopotrivă, care au determinat, prin muncă asiduă, tenacitate, studiu individual intens și 

permanent, creșterea performanței școlare la nivelul județului și obținerea unor rezultate mai bune 

la nivel național; 

❖ a determinat vizibil creșterea emulației și  ambiției în activitatea școlară, cu  

orientare spre performanță, pe un cadru competitiv benefic între unitățile de învățământ din 

Ialomița; 

❖ desfășurată în programul județean dedicat Centenarului Marii Unirii, ediția  

2018 a ”Premiilor de excelență” reprezintă prinosul pe care elevii și dascălii lor l-au adus acestei 

sărbători prin rezultatele la învățătură, care dau certitudinea că ne putem  bizui pe inteligența 

creativă, competitivă și performantă a tinerei generații,  argumentul cel mai convingător că avem 

viitorul asigurat și pe mâini bune; 

❖ este corectă și obiectiv fundamentată orientarea strategică a Consiliului  

Județean Ialomița pentru sprijinirea educației prin diferite forme și răspunde cerințelor și 

priorităților strategiei Europa 2020. 

 

 C 7.2. Programul desfășurat sub genericul ”Parteneriate pentru coeziune” 

 Prin hotărârea nr. 10/19.02.2018, privind aprobarea bugetului general al judeţului 

Ialomiţa, pe anul 2018, anexa 12 - Sinteza finanțării programelor, punctul 36 și hotărârea nr. 

15/19.02.2018 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor 

nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general 

pentru anul 2018, Consiliul Județean Ialomița a asigurat cadrul legal pentru continuarea  

programului intitulat generic ”Parteneriate pentru coeziune”.  

Scopul programului  este de a sprijini susținerea organizatorică şi financiară a 

proiectelor/acţiunilor educative, culturale, sociale, sportive şi de mediu de interes public judeţean 
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și naţional propuse de parteneri, persoane juridice fără scop patrimonial, nonprofit, asociații sau 

fundații constituite conform legii, cu sediul social sau filială în județul Ialomița. 

 Suma alocată prin buget în anul 2018 a fost de 5.550 mii lei, fiind cea mai mare 

alocare din existența de 6 ani a programului!  

S-a acordat o atenție sporită întocmirii Ghidului Solicitantului, care a cuprins informații 

generale, criteriile de eligibilitate, procedura de solicitare a finanțării, procedura de selecție a 

proiectelor, încheierea contractului de finanțare și procedura de derulare a contractului de 

finanțare. 

După analiza cererilor de sprijin financiar, a conformității administrative, eligibilității 

solicitantului, a proiectului și a cheltuielilor propuse, a relevanței, coerenței, capacității financiare 

şi operaţionale, a bugetului previzionat, caracterului  și continuității acţiunii, Comisia de evaluare 

a constatat că 23 dintre cele 27 de proiecte depuse au întrunit condițiile de eligibilitate, în timp ce 

suma solicitată a atins valoarea de aproape 501.000 lei. 

  Structura proiectelor eligibile aprobate la finanțare în anul 2018 și gradul de îndeplinire la 

finele anului raportat se prezintă astfel: 

                                         U.M.=mii lei 

Nr. 

crt. 

Aplicantul proiectului Denumirea proiectului Sume 

alocate 

Sume 

cheltuite 

1. EDUCAȚIE    

1.1. Asociația Societatea 

Culturala Apollon – Urziceni  

Retrǎiri istorice ȋn veacul XXI – 

tematicǎ „CENTENARUL MARII 

UNIRI” 

55,02 

 

55,02 

1.2. Societatea Naționalǎ de 

Crucea Roșie - Filiala 

Ialomița 

 

Educație pentru sǎnǎtate 

 

21,88 

 

20,68 

1.3. Asociația Culturalǎ Atelierele 

Albe 

Expoziție de fotografie și concurs 

de referate – ”Ialomița centenarǎ” 

31, 55 

 

 

14,02 

1.4. Asociația pentru recuperarea 

și integrarea persoanelor cu 

Autism și Sindromul Down  

„Centrul Logo-Pici” 

”Copiii mai ȋntȃi” 20,44 

 

19,89 

1.5. Asociația Rotary Club 

Slobozia 

Dǎruiește pentru educație 0,50 0,50 

1.6. Asociația „Sf.Cuvios Sava 

cel Sfințit” Săveni 

Turneul ȋn lume 43, 53 

 

40,26 

1.7. Asociația Generalǎ a 

Cadrelor Didactice din 

Romȃnia „Dǎscǎlimea 

Romȃnǎ” 

Simpozion internațional „Cadrul 

didactic promotor de idei 

novatoare – Centenar Romȃnia 

100” 

43, 19 

 

-contract 

reziliat 

1.8. Asociația Școala Nr.3 

Slobozia 

Sǎ descoperim patrimoniul 

UNESCO din Romȃnia 

6, 30 

 

6,30 

 TOTAL EDUCAȚIE  222,41 156,67 

2.  RELIGIE/CULTE    

2.1 Parohia Amara II – 

Schimbarea la Fațǎ  

Punte Albastrǎ peste Prut 27,00 

 

20,13 

2.2. Protopopiatul Urziceni Cercul de picturǎ „Sf. Apostol 

Luca” – Continuare ȋn comunitate. 

Ediția a VII-a 

29,00 

 

24,82 
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2.3. Parohia Sfȃntul Nicolae 

Coșereni 

Credințǎ și unitate 18, 72 

 

16,40 

2.4. Parohia Sfintii Împărați 

Constantin și Elena Urziceni   

Grupul de catehezǎ Vlăstare 

Ortodoxe – Citim, cunoaștem, 

scriem, povestim. 

28,85 

 

27.79 

2.5. Asociația „Societatea 

Femeilor Ortodoxe” Urziceni 

Clubul de Vacanță – ediția a X-a 12, 30 

 

7,32 

 TOTAL RELIGIE CULTE  115, 87 96,46 

3. SPORT/ RECREERE    

3.1. Asociația Copii Pasionați, 

Părinți implicați și Profesori 

Devotați 

Concurs Național de Automobile 

și Automodele 

12, 10 

 

12,10 

3.2. Asociația Județeanǎ de 

Scrimǎ Ialomița  

Scrima ialomițeană, Prezent și 

Viitor 

36,59 

 

35,70 

3.3. Asociația Club Sportiv Tenis 

Con 

Organizare turnee tenis Slobozia 

2018 

18,30 

 

17,50 

3.4. Asociația Juniorii 

Bărăganului 

Concurs Cupa Junior 4, 95 

 

4,90 

3.5. Asociația Club Sportiv 

Viitorul Urziceni 

Concurs de șah- Liga Roialǎ – 

Ediția a 2-a, etapa 2 și 3” 

32, 25 24,10 

3.6. Asociația Rotary Club 

Slobozia 

Interplay 6,06 5,80 

3.7. Asociația Centrul Cultural al 

Romilor O Del Amenca 

Sport, sǎnǎtate și voie bunǎ 18, 27 

 

15,17 

 TOTAL SPORT/ 

RECREERE 

 128, 52 115,27 

4. MEDIU    

4.1. Societatea de Geografie din 

Romȃnia – Filiala Ialomița 

Împreună pentru o planetǎ albastrǎ 4, 50 

 

4,15 

4.2. Societatea Culturala Apollon 

– Filiala Bǎrcǎnești 

DEPI – Dezvoltare – Ecologizare 

– Protejare – Informare 

16, 66 

 

16,66 

4.3. Asociația Trefla Romilor Împreună pentru un mediu curat 13,00 8,55 

 TOTAL MEDIU  34,16 

 

29,36 

 TOTAL GENERAL  500,96 397,76 

Instituționalizarea parteneriatelor s-a realizat prin semnarea contractelor de finanțare 

nerambursabilă, în cadrul întâlnirii oficiale dintre conducerea Consiliului Județean Ialomița, 

reprezentată de domnul Victor MORARU, președinte, Larisa Elena MIHAI, administratorul 

public al județului Ialomița și Ionica Băicoianu, director executiv al Direcției Coordonare 

Organizare și reprezentanții structurilor asociative câștigătoare, desfășurată la sala de festivități  

”Europa” a Consiliului Județean Ialomița, în ziua de 22.05.2018. 

Analiza îndeplinirii programului ”Parteneriate pentru coeziune” din anul 2018 arată că, din 

suma contractatǎ de cele 23 asociații/fundații/culte, de 500.960,50 lei, au fost decontați  

397.760,01 lei ( 79,4%). Motivarea acestui procent se fundamentează, în mare parte, pe rezilierea 

unui contract de finanțare de 43,19 mii lei, din cauze obiective, dar și pe  diferențe care țin de 

justificarea eligibilității cheltuielilor decontate. Este o situație care arată că trebuie făcute eforturi 

pentru determinarea clară a obiectivelor, activităților și costurilor în faza de scriere a cererii de 

finanțare, precum și de respectare a regulilor contractuale și a procedurilor de decontare.  

Să meționăm că Agenția Națională a Funcționarilor Publici a organizat, în anul 2018,  

http://192.168.1.159:8080/download/4/a/d/Asociatia%20Juniorii%20Baraganului%20%20proiect%20de%20finantare.pdf
http://192.168.1.159:8080/download/4/a/d/Asociatia%20Juniorii%20Baraganului%20%20proiect%20de%20finantare.pdf
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ce-a de-a XI- ediție a Competiției celor mai bune practici din administrația publică din 

România, cu scopul de a identifica și disemina inițiative inovative și eficiente din acest segment 

important al administrației și a face cunoscute experiența și rezultatele obținute în creșterea 

calității serviciului public. 

 Consiliul Județean Ialomița s-a înscris în Competiția celor mai bune practici din 

administrația publică din România, la Pilonul 3, cu programul multianual ”Parteneriate pentru 

coeziune”, prin care se asigură susţinerea organizatorică şi financiară a proiectelor/acţiunilor 

propuse de parteneri din societatea civilă ialomițeană, generalizarea parteneriatului și înțelegerea 

lui ca o practică europeană. 

 Cu acest prilej, Consiliului Județean Ialomița i-a fost acordată DIPLOMA DE BUNĂ 

PRACTICĂ, în cadrul Pilonului 3 al  Competiției celor mai bune practici din administrația publică 

din România, pentru aplicația ”Parteneriate pentru coeziune”.  

 Este un succes care aduce o consacrare națională, din partea unei autorități specializate în 

promovarea inovației și a calității în sectorul public, a viabilității opțiunii strategice de dezvoltare 

a parteneriatelor instituționalizate cu societatea civilă, care generează și stimulează cooperare și 

încredere între parteneri, îi responsabilizează în identificarea nevoilor proprii, stabilirea tematicii 

și dimensionarea proiectelor și contribuie la sporirea vizibilității acțiunilor şi activităților 

Consiliului Județean Ialomița în spațiul public. 

 

C.7.3. Festivalul Internaţional de Folclor „Floare de pe Bărăgan“, ajuns la a 21-a ediție 

în anul 2018, rămâne aceeași manifestare culturală complexă, cu caracter internaţional, un 

adevărat simbol al judeţului Ialomiţa și una dintre cele mai populare manifestări din calendarul 

nostru cultural, care adună la spectacolele din Slobozia și din județ un mare număr de spectatori!  

Desfăşurat sub egida Consiliului Internaţional al Organizaţiilor Festivalurilor de Folclor şi 

Artă Tradiţională - CIOFF (UNESCO), în organizarea Consiliului Județean Ialomița și a Centrului 

Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, festivalul pune în 

evidență valoarea și diversitatea patrimoniului cultural din țările participante, îndeamnă la dialog 

intercultural european, păstrând caracterul identității socio-culturale din fiecare regiune, chiar în 

contextul procesului de globalizare.  

 Principalele aspecte ale ediției 2018 a Festivalului Internaţional de Folclor „Floare de pe 

Bărăgan“ se pot sintetiza astfel: 

o au participat 5 ansambluri folclorice din străinătate: Bulgaria – 2 grupuri din  

Razgrad, respectiv Silistra, Macedonia, Slovacia, Bosnia-Herțegovina; 

o s-au alăturat invitaţilor din străinătate: Ansamblul folcloric „Doina Bărăganului“,  

ansamblurile folclorice „Cununa Bărăganului“ din Săveni, „Mugurii Bărăganului“ din Sudiți, 

grupul folcloric „Mugurași de Stelnica“ din Stelnica, ansamblul lipovenesc din Bordușani, grupuri 

folclorice din Fetești;  

o fiecare ansamblu a adus, într-o transpunere artistică proprie, moștenirea folclorică  

locală,  demonstrând, prin cântec, dans şi parada costumelor populare, că folclorul este un tezaur 

inestimabil și o poartă către schimburi culturale care îmbogăţesc orizontul spiritual al 

participanţilor, pun tradiţiile şi cultura populară sub semnul prieteniei şi păcii.  

o localitățile ialomițene care au fost gazdele ediției din acest an au fost: Fetești, 

Săveni, Sudiți, Amara și Slobozia, oaspeţii din străinătate fiind primiţi pretutindeni cu ospitalitate 

şi bucurie de ialomiţeni; 

o paradele portului popular organizate pe străzile orașelor şi comunelor ialomiţene  

au atras un public numeros, încântat de identitatea culturală tradiţională specifică fiecărei naţiuni 

prezente în festival; 

o primirile oficiale ale delegaţiilor grupurilor folclorice participante la sediile  

instituţiilor publice locale şi judeţene (Consiliul Judeţean Ialomița, Primăriile localităţilor gazdă) 

au fost prilej de stabilire a unor relaţii culturale şi de prietenie la nivelul oraşelor de unde provin 

ansamblurile invitate;   
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o Festivalul Internaţional de Folclor „Floare de pe Bărăgan“ pune în valoare   

tradiția cântecelor și dansurilor populare, filonul etnic reprezentativ pentru o țară, o regiune, care 

înnobilează sufletele și insuflă datoria de onoare de le transmite generațiilor viitoare în întreaga lor 

notă de originalitate și autenticitate. 

 

 C.7.4. Festivalul – concurs naţional de interpretare a muzicii uşoare românești „Trofeul 

tinereţii“ – Amara, ediția a 51-a, s-a desfăşurat în perioada 4-5 august 2018, la Grădina de Vară 

Amara, în organizarea Consiliului Judeţean Ialomiţa, Consiliului Local Amara, Centrului Judeţean 

pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa şi Centrului Cultural UNESCO 

„Ionel Perlea“ Ialomița. 

Cel mai longeviv  festival de acest gen din ţară a oferit iubitorilor muzicii uşoare româneşti 

spectacole atractive prin frumuseţea melodiilor şi a versurilor, cât şi prin lansarea tinerelor talente 

pe firmamentul valorilor muzicii uşoare.  

Din desfășurarea acestei ediții sunt de reținut următoarele aspecte: 

▪ în urma câştigării preselecţiei de la Bucureşti, din 30 iunie 2018, au fost  

desemnați 12 concurenţi din toată țara, cu vârste cuprinse între 16 – 24 de ani, iar județul Ialomița 

a fost  reprezentat de două voci promițătoare, Daniela Bazac  și Raluca Moldoveanu;  

▪ festivalul s-a desfășurat pe parcursul a două zile (4-5 august 2018), prima zi fiind  

rezervată competiţiei propriu-zise, în care concurenţii au înterpretat câte două melodii acompaniați 

live de orchestră, urmată de recitalurile vedetelor  Ana Teodora Găitanovici, Monica Anghel și 

Bere Gratis,  iar a doua zi a fost dedicată Galei Laureaţilor și recitalurilor altor vedete: Nicoleta 

Nucă și Smiley; 

▪ juriul festivalului a cuprins personalităţi reprezentative ale vieţii muzicale  

româneşti: Horia Moculescu – preşedintele juriului, Titus Andrei, Andreea Andrei, Viorel Gavrilă, 

Adrian Romcescu; 

▪ asigurarea părţii logistice a festivalului la un standard ridicat (scenografie,  

sonorizare, lumini, ecrane led); 

▪ participarea unui număr mare de spectatori, cel puţin 1200 de spectatori pe seară;  

▪ mediatizarea amplă a festivalului pe plan judeţean şi naţional (spoturi audio- 

video, articole de presă la nivel judeţean şi naţional, afișe, site, internet, pliante, interviuri, ecrane 

LED la Centrul Cultural „Ionel Perlea“) și transmisia lui în direct de TVR 2, la ore de maximă 

audienţă (sâmbătă-duminică, orele 20.00 – 24.00). 

▪  premianții ediției au fost: Andrei Petruș (Maramureș) - Marele premiu și trofeul  

Festivalului, Elena Cristina Petre- premiul I, Bianca Luminița Mihai – premiul II,   Claudia 

Dumitriu – premiul III;  

▪ Concurentele care au reprezentat județul Ialomița la ediția de acest an a «Trofeului  

Tinereții» au obținut: mențiunea a 2-a, Daniela Bazac și premiul de popularitate, Raluca 

Moldoveanu. 

 

  C.7.5. Festivalul și Concursul Național de Interpretare Lied și Dirijat ”Ionel Perlea” a 

ajuns, în anul 2018, la cea de-a XXVII-a ediţie și s-a defășurat în perioada 3-5 mai 2018 la Sala de 

festivități ”Europa” a Consiliului Județean Ialomița. 

Reperele semnificative ale evenimentului se pot sintetiza astfel: 

➢ rămâne o manifestare culturală de elită a județului Ialomița și cea mai importantă  

a Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomița, cu o desfăşurare amplă, standarde înalte de 

calitate în arta lirică, aflată într-o permanentă inovare şi valorizare, care o menține între cele mai 

apreciate evenimente de acest gen de la nivel național;  

➢ concursul a avut doua secțiuni: 

   - secțiunea de interpretare a liedului, în care fiecare concurent a prezentat un  
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program de 15 - 20 min, care a cuprins obligatoriu un lied de Ionel Perlea, un lied din repertoriul 

compozitorului contemporan  Sabin Pautza şi  un lied de Theodor Grigoriu, alături de alte creații și 

genuri lirice, la alegere, din patrimoniul muzical românesc;      

  - secțiunea de dirijat, cu două etape: cu pian, faza eliminatorie și cu orchestră,  

etapa finală;  

➢ juriul a fost format din personalități ale muzicii clasice românești: Păutza Sabin,  

prof.univ.dr., compozitor, dirijor, președinte juriu, Rusu Ana, prof.univ.dr.  la Academia de 

Muzică ”Gheorghe Dima ”din Cluj Napoca,  Estefan Florin, director al Operei Naționale Cluj și 

Simionescu Cristina, prof.univ. la  Universitatea Națională de Arte ”George Enescu” Iași;                

➢ au fost 15 concurenţi, 11 la interpretare vocală şi 4 la dirijat; 

➢ laureații ediției a XXVII-a au fost: 

• Secțiunea interpretare vocală:  

             - Premiul I si Trofeul ”Ionel Perlea” - Dumitru Daniela Maria - 

Universitatea Națională de Arte „George Enescu" – Iași; 

            - Premiul II - Stoicescu Amelia - Universitatea Națională de Muzică – 

București;  

- Premiul III - Mark Kincses - Academia de Muzică "Gheorghe Dima" – Cluj; 

- Mențiune și Premiul Theodor Grigoriu pentru interpretare lied românesc - 

Grigore Alina Maria - Academia de Muzică "Gheorghe Dima" – Cluj; 

          - Premiul acompaniament pian – Mutașcu Rebeca Daniela - Universitatea de 

Vest - Facultatea de Muzică și Teatru Timișoara; 

• Secțiunea dirijat: 

   - Premiul I si Trofeul ”Ionel Perlea” - Ilie Alexandru - Opera Comică pentru 

Copii – București;  

    - Premiul II – Mogoșan Gheorghe Flaviu - Opera Națională Română – Cluj; 

    - Premiul III - Stamate George Octavian - Universitatea Națională de Muzică 

– București; 

    - Mențiune - Ilioska Angela - Universitatea Naționala de Muzica - București 

➢ au susținut recitaluri: mezzosoprana Claudia Codreanu, prima laureată a  

concursului, Cezar Dima, acum solist al unei opere din Germania, Andrada Urs, câștigătoare a 

Festivalului în anul 2017 și baritonul Florin Estefan şi el laureat al festivalului ”Ionel Perlea”, 

acum director al Operei din Cluj; 

➢ evenimentul a fost preluat de TVR Craiova şi transmis pe TVR 3 în două  

emisiune diferite, una cu concursul şi gala secţiunii de lied, iar a doua cu concursul şi gala pentru 

secţiunea de dirijat, ceea ce a însemnat un mare plus de vizibilitate;   

➢ ca acțiuni conexe sunt de consemnat: vernisajul expoziției de artă plastică Ritmuri,  

armonii a artistului Maria Unțanu, lansarea volumului Giacomo Puccini: Muzica marilor iubiri, 

având ca autor pe  Florența Nicoleta Marinescu și lansarea de carte și CD Theodor Grigoriu: 27 

haikai pe versuri de Șerban Codrin; 

➢ încurajarea tinerilor artişti şi oferirea de produse culturale de mare ţinută şi nivel  

calitativ este însoțită și de mândria acestora de a participa la un concurs prestigios și de a deveni 

valoroşi vectori de promovare; 

➢ necesitatea perfecționării marketingului cultural, care să atragă mai mult public,  

profesionist sau amator. 

 

C.7.6. Salonul anual de carte reprezintă unul dintre programele de succes ale  Bibliotecii 

Judeţene „Ştefan Bănulescu” Ialomița și unul dintre cele mai longevive evenimente culturale, 

ajuns la ediția nr. XXVII în anul 2018.  

Dintr-o prezentare succintă a Salonului anual de carte 2018, se rețin următoarele aspecte: 

\- pe 20 panouri au fost expuse peste 600 de titluri noi de carte, de la 24 de edituri 

reprezentative din România, din care 5 edituri din Ialomița; 

http://atelierelealbe.eu/ionel-perlea/2018/#invitati-urs
http://atelierelealbe.eu/ionel-perlea/2018/#invitati-untanu
http://atelierelealbe.eu/ionel-perlea/2018/#invitati-marinescuF
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- s-au înregistrat 43 de lansări de carte, la care au participat 37 de autori și 13 critici literari  

și 28 de prezentări de carte, din care 20 de beletristică și 8 de specialitate; 

- au fost susținute 8 conferințe, cu o tematică diversă și atractivă și 5 recitaluri muzicale; 

- varietatea documentelor de bibliotecă expuse, combinarea modalităților de etalare și o  

concepție grafică inedită au creat un ambient plăcut, care a permis organizarea unor lansări, 

prezentări de carte, întâlniri cu scriitori, spaţii de lectură, cât şi de vizionare, într-un cadru modern 

şi primitor. 

- s-a menținut tradiția organizării unor activități și acțiuni cuprinse în programul Salonului 

Anual  de Carte 2018 şi în bibliotecile publice din judeţ: Tăndărei, Jilavele, Balaciu și baza 

arheologică ”Orașul de Floci” din localitatea Giurgeni, pentru a aduce la cunoștința comunităților 

locale lectura, cărţile şi activităţile bibliotecii; 

- evenimentele din cadrul Salonului Anual  de Carte 2018 au beneficiat de parteneriate cu 

mass-media locale și naționale, precum și de sponsorizări din parte unor agenți economici din 

județ. 

   

               C.7.7.  Festivalul concurs de tradiție culinară ialomițeană  „LA CASA TUDORII", 

ediția a VIII-a, s-a desfășurat în ziua de 14 octombrie 2018, la Baza de cercetare arheologică și 

expunere muzeală de la Orașul de Floci - Giurgeni, în organizarea Consiliul Judeţean Ialomiţa şi 

Muzeului Judeţean Ialomiţa, având ca parteneri celelalte instituţii judeţene de cultură aflate sub 

autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, autorităţi ale administraţiei publice locale, instituții 

publice deconcentrate şi reprezentanți ai mediului local de afaceri. 

 Devenită o manifestare culturală reprezentativă pentru județul Ialomița, Festivalul - 

concurs ” La Casa Tudorii” din acest an a fost înscris în calendarul evenimentelor cu care și 

Ialomița a celebrat Centenarul Marii Uniri! Acest lucru a pornit de la faptul că, între momentele de 

rememorare afectivă a istoriei unirii românilor nu putem să uităm și să nu fim mândri că Întâiul 

Unificator de Țară a fost Mihai Viteazul, fiul strălucit al Ialomiței, născut pe aceste meleaguri, 

unde și-a trăit mai mult de jumătate din scurta lui viață! De altfel, evenimentul a fost un prilej de a 

rememora că, în anul 2018, s-au împlinit 460 de ani de la nașterea sa și 425 de ani de la urcarea pe 

tronul Țării Românești! 

 În același timp, a fost omagiată mama sa, Tudora, numele ei fiind cel care a inspirat și 

denumirea Festivalului - concurs  ” La Casa Tudorii”.   

 Ziua ediției a VIII-a a festivalului a fost cu adevărat o zi de sărbătoare, la care au participat 

44 echipaje, cu 159 de echipe, 288 de concurenți înscriși în concurs cu  383 de rețete, 9 

meșteșugari, 3 producători agricoli și peste 5000 de vizitatori! 

 Adăugate la statisticile edițiilor anterioare, asemenea date confirmă justețea proiectului și 

evenimentului cultural major propus de   Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Muzeul Judeţean Ialomiţa:  

Anul Număr 

localități 

Număr 

echipaje 

Număr 

concurenți 

Număr 

rețete 

Număr 

vizitatori 

2011 10 30 74 80 700 

2012 18 90 220 237 1.800 

2013 16 44 206 228 2.700 

2014 18 43 235 268 3.000 

2015 19 75 280 351 3.300 

2016 23 52 336 436 3.500 

2017 22 50 301 421 5.000 

2018 16 44 288 383 5.000 

TOTAL 142 428 6.940 2.404 25.000 

 Într-o succintă evaluare a ediției cu numărul 8 a festivalului se poate aprecia că: 

❖ priceperea locuitorilor din Ialomița de a realiza preparate culinare diverse, ”ca la 

 mama acasă”, fără a avea o pregătire de specialitate, ci doar ”școala vieții și a tradiției” și de a le 
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expune publicului au asigurat deja o tradiție de netăgăduit Festivalului - concurs ”La Casa Tudorii; 

❖ toți concurenții au dovedit cu prisosință, prin muncă, efort și potențial creator  

deosebit, talent, pricepere, ingeniozitate și măiestrie în prepararea și etalarea produselor, că  

tradiţia culinară ialomiţeană există, este reală, în ciuda reținerilor nejustificate ale unora dintre noi, 

iar  bucătăria ialomiţeană are deseori caracter de unicitate şi specificitate, cu o varietate apreciabilă 

a produselor culinare; 

❖ de remarcat  participarea numeroasă, entuziastă și cu real talent gastronomic a  

echipajelor elevilor și tinerilor, cărora, din anul 2017, le-a fost creată o secțiune specială în 

concurs, spre a le răsplăti creativitatea din domeniu;  

❖ Festivalul confirmă pe deplin preocuparea Consiliului Județean Ialomița de a  

pune în valoare situl arheologic Orașul de Floci, sit de importanță națională și cu caracter de 

unicitate în Europa, obiectiv relevant de istorie şi civilizaţie ialomiţeană, reprezentativ pentru 

județul Ialomița și Câmpia Bărăganului;  

❖ după o documentare laborioasă și o fundamentare riguroasă, a fost scrisă o  

cerere de finanțare europeană nerambursabilă pentru proiectul ”Reabilitarea și punerea în 

valoare a Monumentului istoric Orașul de Floci, comuna Giurgeni, județul Ialomița” , cu o 

valoare de peste  12.000.000 lei, care a fost admisă și urmează să fie derulate activitățile 

administrative pentru încheierea contractului de finanțare;  

❖ Domnul Victor MORARU, președintele Consiliului Județean Ialomița a spus  

în alocuțiunea sa că: ” Va fi o investiție deosebită, care va schimba radical imaginea sitului 

arheologic și îl va înscrie în rutele culturale regionale, naționale și europene. Vă adresăm și 

dumneavoastră, vizitatorii noștri dragi, mulțumiri că ne sunteți alături și că reușim să facem, 

împreună, tradiție din Festivalul-concurs ”La Casa Tudorii!”  

❖ Un juriu competent, profesionist și obiectiv a stabilit următoarea ierarhie a  

câștigătorilor: 

Nr. 

crt. 

Secțiunea 

concursului 

Premiul/ 

Valoare 

(lei) 

Adulți Elevi 

Câștigător 

Denumirea rețetei 

căștigătoare 

Câștigător/ 

Denumirea rețetei 

căștigătoare 

1. Mâncăruri 

calde 

I 

750 

„Stolnicii Tudorii” 

(Direcția de Asistență 

Socială Slobozia/ 

Primăria Slobozia)- 

Ciorbă de dovleac cu 

lapte 

Liceul „Paul Georgescu” , 

Țăndărei – Naparis 

Tocăniță cu ou fiert 

 

II 

600 

Primăria Giurgeni: 

David Eugen, Istrate 

Alina, Caisim Victor  

Ciorbă pescărească; 

 

Școala Gimnazială „Barbu 

Catargiu”, Maia – 

 Niculae Ileana 

 Tochitură cu carne de porc 

  III 

450 

„Veteranele” din Gura 

Ialomiței  

Pui fraged cu caise 

Școala Profesională „Areta 

Teodorescu”, Grivița – 

Doru Geanina, Dincă 

Adriana  

Mâncare de napi 

2. Preparate 

culinare reci: 

 

I 

750 

Casa de Cultură „Jan 

Căciulă”, Amara – 

Andrei Viorica 

Saramură de ceapă 

Liceul Tehnologic de 

Industrie Alimentară , 

Fetești 

 Chifteluțe de pește 

II „Împreună Inovăm” , Școala Profesională 
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600 Traian –  

Dinu Florentina, 

Omletă cu mălai 

Bordușani –  

Obaciu Alexandru Ionuț, 

prof. Cogean Mihaela 

Șnițel de varză cu mujdei de 

usturoi 

III 

450 

Boștină Alexandru 

Claudiu, Slobozia- 

Piftie de porc 

Liceul Tehnologic 

„Înălțarea Domnului”, 

Slobozia, Baltă Gabriel  

Chifteluțe cu legume 

3. Preparate 

patiserie, 

cofetărie 

I 

750 

Comuna Bucu – 

 Vlad Florica 

Colțunași cu brânză 

„Albeștenii”, Albești - 

Sărățele 

II 

600 

Centrul de recuperare, 

Movila – 

Bunghez  Lucica,  

Bordușel Steluța 

 Plăcintă cu brânză 

însiropată 

Liceul Tehnologic Urziceni 

–Ghiță Alexandru,  

Păun Ana-Maria,  

Mihalcea Alina,  

Oancea Dragoș 

 Biscuiți de casă 

III 

450 

Stelnica – Șerban 

Ionelia  

 Pesmeți cu brânză de 

oaie 

Micii Patiseri, Fierbinți-

Târg – Ștefan Cristina, 

Dumitru Lidia 

Prăjitură de casă cu nucă 

4.  Preparate 

conservate și 

semiconservate 

I 

750 

Asociația Persoanelor 

cu Handicap 

Neuromotor Slobozia- 

Oțet balsamic din 

trandafiri 

Liceul Tehnologic „Mihai 

Eminescu”, Slobozia, 

Rențea Alina 

Dulceață de pepene galben 

II 

600 

Căminul Cultural 

„Mihai Viteazul”, 

Giurgeni – David 

Eugen și David Steluța  

Dulceață de dovlecei 

Școala Gimnazială 

Sălcioara- 

Baboi Marian, Baboi 

Adriana, Ilie Maria, 

Mihalcea Maria, Vlad Gina, 

Rotaru Costi,  

Dumitrache Mihaela 

Dulceață de măceșe 

III 

450 

Toloș Bianca, Slobozia  

Dulceață de piersici 

Liceul Tehnologic Țăndărei 

Dulceață de ardei iute 

 

❖ Asociația GAL Danubius, prin domnișoara președinte Raluca Dumitrescu, a 

acordat trei premii speciale, iar SC Zena Impex SRL Slobozia, prin doamna director Zenica 

Urloiu, alte cinci premii speciale. 

❖ dorind diversificarea manifestărilor Festivalului ”La Casa Tudorii”, organizatorii  

au  propus ca la ediția din 2018 să participe și producători agricoli și meșteșugari, fiind de salutat 

prezența în standuri a acestora! Poate nu este mult, dar este un început care dă speranțe că putem 

promova și tradițiile meșteșugărești locale și specificul producătorilor agricoli din zonă. 

❖ un gând de apreciere și de mulțumire și pentru cele 23 de formații artistice și  

soliști de folclor,  care au adus din nou pe scena festivalului, ceea ce avem mai valoros în tezaurul 

folcloric și zestrea spirituală ialomițeană, cu o importantă zonă de interferență multiculturală, prin 

prezența reprezentanților comunităților de romi, lipoveni, aromâni din județ. 

❖ se constată cu satisfacție că s-a revigorat interesul unui public din ce în ce mai  
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numeros cu fiecare ediție desfășurată pentru tradiția culinară ialomițeană, care a redescoperit rețete 

culinare tradiționale valoroase şi concurenți cu real talent gastronomic, că  evenimentul a venit în 

întâmpinarea interesului şi aşteptării cetăţenilor din zonă, din judeţ sau aflaţi în tranzit și capătă, 

prin sine, tradiţie şi unicitate, relevanţă în plan cultural, de agrement şi turistic. 

 

              C.7.8. Ialomița – promovare turisticǎ prin participarea la Tȃrgul Național de Turism al 

Romȃniei,  București – Romexpo, ediția a XXXIX-a, ȋn perioada 22-25 februarie 2018 

              Elementele caracteristice rezultate din participarea Consiliului Județean Ialomița la ediția 

de primăvară 2018 a Târgului Național de Turism al Romȃniei sunt, în sinteză, următoarele: 

• asigurarea coerenței demersului administrativ de promovare a potențialului turistic  

al patrimoniului natural, economic, cultural, istoric și balnear al județului Ialomița prin 

participarea la o manifestare expozițională de anvergură și de impact național și internațional; 

• creșterea încrederii comunităților din teritoriu că pot transforma valorificarea  

potențialului turistic existent în fiecare zonă într-o resursă de dezvoltare locală; 

• standul expozițional al Consiliului Județean Ialomița s-a axat în principal pe  

componentele turismului cultural - istoric și ale turismului balnear, urmărind promovarea 

obiectivelor culturale și turistice relevante din Ialomița, care dau o imagine semnificativă asupra 

potențialului existent și contribuie la cunoașterea și recunoașterea zonelor cu tradiție din județ; 

• au fost distribuite vizitatorilor, în cele 4 zile de expoziție, materiale promoționale și  

de promovare (broșuri de prezentare a județului Ialomița și a unor obiective turistice din județ, 

pliante, flayere, cărți poștale, semne de carte, magneți cu imagini ale celor mai semnificative 

obiective culturale și turistice, filme de prezentare etc.), care au creat interes și dorință evidentă 

pentru descoperirea și redescoperirea zonei de inedit a zestrei turistice ialomițene; 

• s-au bucurat de unanime aprecieri evoluțiile artistice de excepție ale Ansamblului  

"Doina Bărăganului" al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale Ialomița, ale  Coralei „ Sfântul Mare Mucenic Mina" a Protopopiatului Slobozia, 

Ansamblului de dansuri populare „Drăgaica“ din Căzănești, Grupului de Dans Modern „Ritmic“ 

din Amara și Ansamblului ”Cununa Bărăganului” din Săveni, care au confirmat, încă odată, că 

Ialomița există pe harta culturală a României; 

• standul Ialomiței a adus vizibilitate județului, a îmbunătățit imaginea despre un  

ținut cu reale resurse turistice, de interes prin componentele de unicitate, specificitate și frumusețe, 

prin poveștile și tradițiile locale;  

• regândirea și completarea ofertei turistice ialomițene, inițierea de acțiuni de  

integrare a obiectivelor turistice din județ în circuite interne și internaționale, pe itinerarii clar 

definite și amenajate în acest scop, care să aducă mai mulți turiști în județ și să îi fidelizeze. 

 

 

 

  

  C.7.9.  Sărbătorirea Zilei Naționale a României 

 

 În ziua de 28 noiembrie 2018, la sala de festivități a Consiliului Județean Ialomița s-a 

desfășurat recepția oficială oferită de președintelui Consiliului Județean Ialomița, domnul 

VICTOR MORARU, cu prilejul sărbătoririi ZILEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI și a 

CENTENARULUI MARII UNIRI. 

 A fost un eveniment cu deosebită încărcătură emoțională, care a propus conștientizarea 

unei mari pagini din istoria României, dar și semnificația și simbolistica Centenarului Marii Uniri, 

printr-un programul dens, de înaltă calitate și ținută artistică, menit să consolideze percepția despre 

sacrificiul înaintașilor noștri, care au luptat și s-au jertfit pentru România!  
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 La intrarea în sala de festivități, fiecare invitat a primit câte o cocardă și medalie 

aniversară, un pliant de prezentare a Centenarului Marii Uniri și un steguleț tricolor. 

 Moderat de cunoscutul om de televiziune, Cristian Brancu, programul manifestării 

s-a deschis cu momentul solemn al intonării Imnului de Stat al României de către Corala „Sfântul 

Mare Mucenic Mina“ a Protopopiatului Slobozia, sub bagheta Părintelui prof. Cătălin 

Stanciu.  

 În alocuțiunea sa,  domnul VICTOR MORARU, președintele Consiliului Județean 

Ialomița a spus: ”Sunt onorat și emoționat deopotrivă pentru cinstea acordată de a fi împreună la 

aniversarea celei mai mărețe pagini din istoria poporului român: înfăptuirea Marii Uniri și 

desăvârșirea statului național unitar român! (...) 

 Afirm fără ezitare,  că Marea Unire este suma unor evenimente istorice de referință care 

au precedat-o, la care aportul Ialomiței este unul important și trebuie pus în evidență! (...) 

 Din această perspectivă, Centenarul este un binemeritat recurs la memorie, la 

rememorarea faptelor înaintașilor și o cuvenită reverență față de jertfele de pe câmpurile de luptă 

ale acestor martiri veritabili ai neamului! (...)  

 Astăzi, istoria ne cheamă la fapte care să ne facă vrednici urmași ai celor care au înfăptuit 

voința de veacuri a poporului român! (...) Să redescoperim dimensiunea trainică a dragostei de 

neam și țară și să construim împreună soclul unității naționale, pe care să fluture de-a pururi 

tricolorul!  

 România de azi și de mâine trebuie să o construim pe valori, principii și, mai ales, pe 

credință, pe un proiect și ideal național clar conturate, care să conjuge energiile creatoare ale 

poporului român și nu să le risipească în dispute sterile, să ducă mai departe năzuințele  de 

demnitate, onoare și unitate ale neamului românesc!” 

 În evocarea Centenarului Marii Uniri realizată de domnul prof. dr.  Ion Constantin, 

istoric și diplomat de carieră, s-a insistat pe importanța și semnificația evenimentului istoric 

petrecut la 1 Decembrie 1918, pe nevoia imperioasă de a o întipări în conștiința tuturor românilor, 

ca o mare pagină din istoria noastră și de a reașeza istoria și cultura națională ca factori 

determinanți în formarea generațiilor viitoare.  

  Un moment deopotrivă memorabil și trăit cu emoție de cei aproape 300 de participanți la 

manifestarea cultural-artistică a fost cel dedicat veteranilor de război!  În semn de prețuire a 

curajului, onoarei și demnității de a sluji oștirea română în momentele de cumpănă ale țării, 

Consiliul Județean Ialomița a hotărât să acorde pentru fiecare din cei 82 de veterani în viață din 

Ialomița  o plachetă aniversară, dar, mai ales, un sprijin financiar de 1.000 lei net !  

 La urcarea pe scenă a sublocotenentului în retragere, NEDELCU CONSTANTIN, din 

Țăndărei, acum în vârstă de 95 de ani, cei prezenți în sală s-au ridicat în picioare și au aplaudat 

îndelung, gestul căpătând semnificația unui adevărat onor pe care generația de azi îl aducea, cu 

sufletul încărcat de emoție, pioșenie, respect și recunoștință, celor care au dobândit calitatea de 

veteran prin eroism pe câmpul de luptă, prețul curajului lor izvorând din onoare, sacrificiu și 

demnitate! Urarea venerabilului veteran a fost și ea pilduitoare: ”Să trăiți și dumneavoastră cât 

am trăit eu și să ne vedem și în anul următor”! 

 O surpriză deosebită a fost oferită de Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomița, 

care a inițiat și realizat în Anul Centenarului un foto-album documentar de excepție, intitulat 

”Istoria trăită. Veterani ialomițeni la Centenar”, în care sunt prezentați  toți veteranii în viață 

din Ialomița, lucrarea fiind realizată de managerul acestuia, doamna Clementina Tudor și 

referentul Florin Floreanu !  

 După această festivitate de suflet, programul artistic al serii a fost deschis de Ansamblul 

folcloric „Doina Bărăganului“ al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale Ialomița, manager - Părintele prof. CĂTĂLIN STANCIU. Moștenirea 

celor peste șaizeci ani de activitate ai ansamblului este astăzi preluată şi valorificată de oameni 

dedicaţi actului artistic.  Astfel, soliști Nicoleta Rădinciuc Vlad și Ionuț Cocoș, orchestra 

,,Doina Bărăganului” sub conducerea muzical-artistică semnată de dirijor dr. Cristian Obrejan 
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şi dansatorii amatori instruiţi de coregraful Nicuşor Iancu transpun în scenă trăiri şi plămădiri ale 

sufletului românesc exprimate prin cântecul, jocul şi portul popular.  

 Un moment artistic de excepție l-a reprezentat recitalul susținut de Corala „Sfântul Mare 

Mucenic Mina“ a Protopopiatului Slobozia, orchestra „Doina Bărăganului“ și solista Nicoleta 

Rădinciuc Vlad. Este un experiment cu caracter de unicitate în peisajul cultural local și național: 

reunirea celor două entități artistice în susținerea unui program sui-generis, cu piese reprezentative 

ale folclorului românesc autentic, dar și cântece patriotice dedicate Centenarului Marii Uniri! 

Fiind deja o certitudine artistică, programul artistic a fost receptat și aplaudat îndelung de 

spectatori, deveniți și ei parte intrinsecă a spectacolului!  

 Programul artistic s-a încheiat grandios, într-o atmosferă de mare și adevărată sărbătoare, 

cu recitalul unuia dintre cei mai valoroși interpreți de muzică populară din România, Nicolae 

Furdui Iancu, acompaniat de  Grupul instrumental folcloric  “Crai Nou” din Alba Iulia. Cântecele 

sale au nu numai  frumusețea răscolitoare a melosului popular, dar și fiorul patriotic autentic și 

înălțător, care face să vibreze sufletul și inima oricărui spectator!  

 După spectacolul de gală, domnul VICTOR MORARU, președintele Consiliului Județean 

Ialomița le-a adresat participanților invitația la o recepție oficială, prilej de  socializare și 

comunicare interpersonală, de felicitări și urări adresate cu prilejul ZILEI NAȚIONALE A 

ROMÂNIEI, CENTENARULUI MARII UNIRI și NOULUI AN 2019!  

   

 D. Sprijinirea dezvoltării durabile a unităților administrativ-teritoriale din 

județul Ialomița  
 Rolul şi locul Consiliului Județean, ca ”autoritate a  administrației publice locale  

constituită la nivel județean pentru coordonarea activității consiliilor comunale, orăşeneşti şi 

municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean” sunt prevăzute expres în 

art. 87, alin.1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. De asemenea, cadrul legal în domeniu este întregit de art. 91, alin.(1), 

lit.b), alin.(3), lit.d și e), din legea sus-menționată, prin care sunt stabilite ca atribuții principale și 

cele privind dezvoltarea economico-socială a judeţului, precum și modalitățile de exercitare a lor. 

În același context, sunt de menționat prevederile art.14, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, portivit cărora ” uităţile 

administrativ-teritoriale pot încheia între ele acorduri şi pot participa, inclusiv prin alocare de 

fonduri, la inițierea şi la realizarea unor programe de dezvoltare zonală sau regională, în baza 

hotărârilor adoptate de consiliile locale ori judeţene, după caz, în condiţiile legii”. 

 Exercitarea de către Consiliul Județean Ialomița a atribuţiilor privind sprijinirea dezvoltării 

durabile a unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa s-a realizat, în anul 2018, prin 

mai multe modalități de acțiune. 

a) aprobarea în plenul Consiliului Județean Ialomița, la propunerea preşedintelui  

acestuia, a repartizării pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ a 

unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2018, după cum 

urmează: 

• hotărârea nr.3/25.01.2018, de repartizare sumei de 7.297,00 mii lei, din cota de  

17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, achitarea arieratelor, susținerea 

programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală 

și a sumei de 10.226,00 mii lei, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale; 

• hotărârea nr.135/28.11.2018 de repartizare a pe bugetele locale ale unităților  

administrativ - teritoriale din judeţ prin redistribuirea sumei de 574,00 mii lei, reprezentând sume 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile judeţene 

şi comunale;   

• hotărârea nr.154/19.12.2018 de repartizare a sumei de 1.754,00 mii lei, din cota  
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de 17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018, pentru 

achitarea arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea 

proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală; 

     b) intervenții masive pentru modernizarea infrastructurii rutiere județene, prin 

accesarea fondurilor europene și naționale cu finanțare nerambursabilă și folosirea resurselor 

bugetului județului Ialomița, care să asigure în următorii ani modernizarea a 215,232 km de 

drumuri județene, care traversează 25 de unități administrative-teritoriale și vor determina 

integrarea și interconectarea cu rețelele de transport regionale, naționale și europene, creșterea 

siguranței circulației pe aceste drumuri, creșterea rolului investițiilor publice în dezvoltarea 

economico-socială echilibrată a teritoriului, modernizarea echipării edilitare a localităților și 

îmbunătățirea confortului și vieții cetățenilor;  

 c) susținerea investițiilor de modernizare a infrastructurii de sănătate, atât la Spitalul 

Județean de Urgență Slobozia, cât și la spitalele din municipiile Fetești și Urziceni, precum și 

din orașul Țăndărei asigură creșterea accesibilității locuitorilor întregului județ la serviciile de 

sănătate moderne și de calitate; 

d) cele 3 proiecte din domeniul culturii, pentru restaurarea și conservarea Bisericii de 

lemn ”Sf. Nicolae” Slobozia, reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de 

Floci și reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey, au obținut în etapa 

de evaluare punctaje care le fac eligibile, suma totală a lor, de peste 36,5 milioane lei (aproximativ 

7,8 milioane euro), fiind cea mai mare investiție în cultura ialomițeană din toate timpurile! Prin 

această investiție - o investiție pentru viitor! -  se va realiza nu numai reabilitarea și punerea în 

valoare a acestor monumente istorice și de arhitectură, ci și dezvoltarea comunităților din zona 

adiacentă (Slobozia, Giurgeni și Cosâmbești), creșterea atractivității turistice, investiționale și a 

activităților conexe, dezvoltare economică locală, diversificarea afacerilor locale; 

e) Județul Ialomița, prin Consiliul Județean Ialomița a depus, în anul 2018,  cererea de 

finanțare ”Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor”, cu o 

valoare totală de 273.426,61 lei, din care partea de cofinanțare este de 413.689,88 lei. Prin scop, 

obiective și acțiuni, proiectul propus se circumscrie, atât ca orizont de timp, cât și ca viziune, 

contextului strategiilor europene și naționale care se adresează, direct sau indirect, dezvoltării 

sustenabile a sectorului pescăresc, bazată pe competitivitate comercială, durabilitate în raport cu 

mediu, atractivitate investițională, incluziune socială și coeziune teritorială. Investiția reprezintă o 

oportunitate de sprijinire și revitalizare a pescuitului în zona comunei Giurgeni, pe tronsonul de 

Dunăre km 227-248, de atragere a generației tinere către sectorul pescuitului, cu efect pe termen 

lung asupra comunității comunei Giurgeni; 

 f) încheierea de acorduri de colaborare/ cooperare cu unități administrativ-teritoriale 

din județ pentru realizarea unor proiecte de interes județean, pe baza propunerilor primite de la 

consiliile locale și a aprobării plenului entității publice, precum: 

▪ hotărârea nr. 55/26.04.2018 privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu  

Orașul Țăndărei pentru realizarea proiectului de interes public județean ”Extindere și dotare 

Ambulatoriu Integrat corp A și B” din cadrul Spitalului Orășenesc Țăndărei, modificată prin 

hotărârea nr. 155/19,.12.2081;  

▪ hotărârea nr. 55/26.04.2018 privind aprobarea asocierii unităților administrativ –  

teritoriale Județul Ialomița și Comuna Armășești pentru realizarea lucrărilor de reparații la clădirea 

Liceului Tehnologic ”Iordache Zossima” Armășești, contribuția județului Ialomița la realizarea 

lucrărilor de reparații curente fiind în cuantum de 90.000 lei, din care 63.500 lei pentru refacerea 

hidroizolației la acoperișul liceului și 26.500 lei pentru refacerea sistemului de scurgere apă 

pluvială; 

▪ hotărârea nr. 55/26.04.2018 privind aprobarea asocierii Județului Ialomița cu  

Municipiul Slobozia în vederea realizării obiectivului de investiții ” Extinderea stației de tratare 

apă a municipiului Slobozia în vederea creșterii gradului de siguranță a tratării apei în condițiile 

variației concentrațiilor de poluanţi din apa brută pentru asigurarea respectării tuturor parametrilor 
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de potabilitate conform reglementărilor în vigoare a apei potabile”, cu o contribuție a județului 

Ialomița de 4.000.000 lei, din care 100.000 lei până la 31.12.2018 și 3.900.000 lei, prin alocare din 

bugetul anului 2019; 

 g) încheierea, în ziua de  05.09. 2018, a acordului de parteneriat dintre Consiliul Judeţean 

Ialomiţa și Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, Spitalul Municipal Urziceni şi Spitalul 

Municipal „Anghel Saligny” Feteşti în vederea realizării în comun a proiectelor: “Îmbunătățirea 

accesului populației din Județele Prahova şi Ialomiţa la servicii medicale de urgență” şi 

„Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului 

Ialomița”, proiecte finanţate prin POR 2014-2020, Axa prioritară 8. Pentru realizarea proiectelor 

menționate, județul Ialomița a participat, în calitate de partener, alături de Județul Prahova şi 

Spitalul Județean de Urgență Slobozia, Spitalul Municipal Urziceni, Spitalul Municipal "Anghel 

Saligny" Fetești, Spitalul Orășenesc Țăndărei, Spitalul Municipal Câmpina, Spitalul de Pediatrie 

Ploiești, Spitalul Județean de Urgență Ploiești, Spitalul Orășenesc Sinaia, în timp ce lider de 

parteneriat este Ministerul Sănătății. Proiectul vizează achiziționarea de dotări/echipamente/ 

dispozitive medicale pentru infrastructura unităților de primiri urgențe/compartimentele de primiri 

urgențe și ambulatoriilor spitalelor partenere în proiect;  

 h) atribuția de stabilire a impozitelor şi taxelor judeţene a fost îndeplinită prin aprobarea 

hotărârii nr. 148/19.12.2018 privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competența Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2019, referitoare la: taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor 

şi autorizaţiilor în domeniul construcţiilor, taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice de 

interes judeţean,  taxa pentru avizarea autorizaţiilor de construire/ desființare, taxele pentru 

avizarea de către Arhitectul șef al Judeţului Ialomiţa cu sprijinul Comisiei Tehnice Judeţene de 

Amenajare a Teritoriului și Urbanism a documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanism, de 

tip Plan Urbanistic Zonal și Plan Urbanistic de Detaliu, taxele pentru realizarea de fotocopii de pe 

documente produse sau gestionate de Consiliul Judeţean Ialomiţa, tarifele pentru eliberarea 

acordului prealabil şi a autorizaţiei privind amplasarea şi/sau accesul în zona drumurilor judeţene, 

tarifele pentru utilizarea suprafeţelor din zona drumurilor judeţene, prin amplasarea supraterană a 

unor construcţii sau subterană a unor conducte, reţele de telecomunicaţii şi infrastructură, ori alte 

instalaţii sau construcţii de acest gen, tarifele pentru prestaţiile specifice privind serviciul de 

transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, realizate de Autoritatea 

Judeţeană de Transport din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, alte taxe și tarife locale; 

 i) implementarea proiectului privind ”Actualizarea Planului de Amenajare a 

Teritoriului Județean PATJ IALOMIȚA”, document strategic care derivă din normele 

imperative cuprinse în Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, dar și din 

necesitatea de a asigura coerenţa viitoarelor politici şi acţiuni publice ale autorităţilor judeţene şi 

locale din Ialomiţa, care să genereze  dezvoltare urbană, socială şi economică reală și viabilă la 

nivelul judeţului  nostru și în fiecare unitate administrativ-teritorială. 

În urma licitației deschise ce a avut ca obiect ”Servicii de elaborare a documentației privind 

Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean” a fost declarată câștigătoare 

asocierea formată din S.C. Intergraph Computer  Services S.R.L.- lider de asociere și S.C. Institute 

for Housing and Urban Development Studies Romania S.R.L. București.  

 Este mai mult decât evident că, în ultimii 15 ani, profilul socio-economic al Ialomiţei s-a 

modificat substanţial, zonele de potenţial real şi domeniile principale de activitate s-au restructurat 

pe criteriile concurențiale ale funcţionării economiei de piaţă. Diferitele probleme specifice 

judeţului şi fiecărei unități administrativ-teritoriale ialomițene presupun abordări diferenţiate, 

construite pe înţelegerea nevoilor şi a priorităţilor acestor entităţi administrative, precum și pe 

necesitatea și oportunitatea valorificării potenţialului şi resurselor proprii de competitivitate, 

eficienţă şi performanţă, care să asigure dezvoltarea sustenabilă a comunităţilor din teritoriu.  

PATJ trebuie să se armonizeze cu documentele domeniului de la nivel naţional şi local pentru 

asigurarea echilibrului în dezvoltarea zonelor de potențial identificate în județ, respectând 

specificul acestora, utilizând responsabil și rațional resursele naturale și teritoriul, astfel încât 
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finalitatea să fie cea dorită de noi toți: îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor şi colectivităţilor 

umane din județ, creşterea coeziunii economice şi sociale dintre acestea. 

 Tratarea celor două documente fundamentale de planificare strategică județeană - 

Strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului Ialomiţa, 2009 – 2020 și PATJ într-o 

logică unitară,  ca strategii complementare și nu antagonice, trebuie să pună în evidență  agregarea 

modalităților concrete în care se dorește dezvoltarea proporțională și urbanizarea teritoriului 

județului Ialomița, racordarea lor la oportunitățile şi necesităţile de prioritizare a investiţiilor 

publice şi intervenţiilor sectoriale stabilite în fiecare an bugetar, pentru ca alocările  r 

naționale şi eficiente a surselor financiare să aducă valoare adăugată şi impact semnificativ în 

viaţa comunităţilor locale;  

i) în anul 2018, Consiliul Judeţean Ialomiţa a încheiat cu Ministerul Dezvoltării  

Regionale şi Administraţiei Publice contractul de finanţare nr. 6077 / 2018 - K / 13.04.2018 pentru 

Programul privind elaborarea şi/sau actualizarea planurilor urbanistice generale ale 

localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism. Pentru aceasta a fost alocată suma de 

460.798,70 lei, pe care Consiliul Judeţean Ialomiţa a repartizat-o către bugetele unităţilor 

administrativ - teritoriale din judeţul Ialomiţa beneficiare: Andrăşeşti, Armăşeşti, Balaciu, 

Bărcăneşti, Ciochina, Cocora, Colelia, Cosâmbeşti, Drăgoeşti, Dridu, Făcăeni, Gheorghe Lazăr, 

Gura Ialomiței, Jilavele, Manasia, Movilita, Munteni-Buzău, Perieți, Reviga, Roșiori, Sălcioara, 

Sărățeni, Sfântu Gheorghe, Sudiți, Vlădeni;  

j) elemente care pot defini tendinţa dezvoltării economico-sociale a comunităților din 

judeţul Ialomiţa se regăsesc și în statistica îndeplinirii atribuţiei preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa de a emite şi elibera acte de autoritate urbanistică, avize şi acorduri. În cadrul 

Serviciului Amenajarea Teritoriului și Urbanism, în perioada ianuarie – decembrie 2018, au 

fost eliberate următoarele acte de autoritate urbanistică:  

Nr. 

crt. 

Tipul actului de autoritate urbanistică Nr. total de acte emise 

1. Certificat de urbanism 33 

2. Autorizație de construire/desființare 22 

3. Aviz pentru emiterea certificatului de urbanism 273 

4.  Aviz pentru emiterea autorizației de 

construire/desființare 

120 

 TOTAL 448 

 Dintre investițiile propuse enumerăm: construire locuinţe, grădiniţă, spații industriale, hale 

de producție, exploatații agricole, staţie de distribuţie carburanţi, service auto, platformă de 

colectare şi management a gunoiului de grajd și altele.  

    k) adoptarea a 8 hotărâri ale Consiliului Județean Ialomița (9/25.01.2018, 20/19.02.2018, 

21/19.02.2018, 41/04.04.2018, 54/26.04.2018, 96/27.09.2018, 97/27.09.2018, 143/27.11.2018) 

pentru eliberarea licenţei de traseu unor operatori de transport rutier, în vederea efectuării 

serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, pe diferite  

trasee: Manasia-Bărcănești, Sfântu Gheorghe - Ion Roată - Urziceni, Ion Roată - Urziceni, 

Coşereni și retur, Slobozia - Urziceni, Slobozia - Vlădeni(Orezărie), Slobozia - Frățilești - 

Țăndărei, Slobozia - Bucu - Gheorghe Lazăr, Urziceni - Gârbovi, Urziceni - Sinești, Valea 

Măcrişului - Gârbovi - Urziceni, asigurându-se mobilitatea persoanelor în teritoriu; 

 l) o altă modalitate prin care Consiliul Județean Ialomița reglementează domenii care se 

pot regăsi ca sprijin specific  acordat dezvoltării economico-sociale teritoriale o reprezintă 

adoptarea de hotărâri cu caracter normativ (nr. 104/29.09.2018, nr. 150/19.12.2018 și nr. 

151/19.12.2018), prin care au fost stabilite prețurilor medii ale produselor agricole, în vederea 

calculării veniturilor anuale brute obținute de locuitori ai județului Ialomița din cedarea folosinței 

bunurilor prin închiriere sau arendare, precum și a prețului mediu/tona de iarbă (masă verde) 

obținută de pe pajiști. 
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 În anul 2018, cea mai importantă acțiune administrativă este legată de activitatea 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Ialomița, a cărei constituire  s-a dovedit  

necesară și oportună, deoarece a creat cadrul instituțional de cooperare între unitățile 

administrative - teritoriale din județ, cu scopul de a asigura creșterea capacității administrative, a  

calității politicilor și serviciilor publice oferite cetățenilor, promovarea de proiecte zonale care să  

determine dezvoltarea durabilă a comunităților ialomițene. 

 Pentru realizarea scopului propus, ADI Ialomița reprezintă voința membrilor fondatori de a 

pune în comun voluntar, în mod activ, constructiv și permanent și fără un drept individual de 

restituire, contribuția lor materială, cunoștințele și aportul lor în muncă. Membrii fondatori au 

declarat că interesul comun care stă la baza constituirii asociației este legat de interesul general al 

locuitorilor din Județul Ialomița, pentru îmbunătățirea calității serviciilor prestate către aceștia, 

creșterea capacității de atragere a fondurilor externe nerambursabile pentru finanțarea investițiilor 

necesare dezvoltării durabile și integrate a unităților administrativ - teritoriale, precum și de creare 

a unui Program Județean de Dezvoltare Locală care să funcționeze pe principii de eficiență și 

transparență și să asigure finanțarea unor obiective de interes județean.  

 Activitățile cu relevanță asupra îndeplinirii scopului și obiectivelor ADI Ialomița, 

desfășurate în anul 2018 sunt: 

➢ întrunirea, în ziua de 12.06.2018, a Adunării Generale a  ADI Ialomița, care a  

adoptat: 

- fuziunea prin absorbție a Asociației pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a  

județului Ialomița cu  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, motivată logic de 

activitățile similare înscrise în obiectul lor de activitate, componența aproape identică a membrilor, 

necesitatea folosirii optime a resurselor materiale și umane de care dispun;  

- rămânerea denumirii Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, cu 62 de  

membri fondatori asociați și un capital social de 58.600 lei; 

- aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului 

Intern ale ADI Ialomița;  

- aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, organigrama cu  

structura de personal aferentă, sigla ADI Ialomița, cooptarea de noi membri;  

- aprobarea Ghidului Solicitantului de Finanțare Nerambursabilă prin  Programul  

Județean de Dezvoltare Locală; 

➢ aprobarea prin hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 10/19.02.2018, cu  

modificările şi completările ulterioare, a sumei de 5.000 mii lei pentru finanţarea unor investiţii de 

infrastructură de interes local, iar prin hotărârea nr. 216/31.10.2018 privind aprobarea asocierii 

Judeţului Ialomiţa cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa în vederea finanţării 

proiectelor în cadrul implementării Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa. Acordul 

de parteneriat a prevăzut scopul și obiectul acestuia, principiile de bună practică ale 

parteneriatului, durata, drepturile, obligațiile,  responsabilitățile și răspunderea părților și alte 

prevederi legale specifice, procedura de plată, reguli clare de efectuare a plăților, documentele de 

fundamentare a solicitării de  plată și clauze finale, menite să dea coerență și eficiență modului de 

implementare, derulare și finanțare a  Programului Județean de Dezvoltare Locală – Ialomița;  

➢ demararea Programului Județean de Dezvoltare Locală Ialomița, ale cărui  

obiective specifice vizează dezvoltarea echilibrată a infrastructurii, implementarea sistemelor 

adecvate de management şi valorificare a capitalului natural în vederea gestionării eficiente a 

consumului de resurse, creșterea capacității de management, planificare și parteneriat a actorilor 

relevanți în contextul județean în vederea dezvoltării durabile a județului și a diminuării 

disparităților dintre mediul rural și cel urban,  îmbunătățirea serviciilor sociale, educaționale, 

cultural-recreative și  îmbunătățirea calității spațiilor publice (infrastructură rutieră, spații verzi, 

utilități etc). 

➢ Programul Județean de Dezvoltare Locală Ialomița urmărește îmbunătăţirea  

continuă a calităţii vieţii locuitorilor judeţului Ialomiţa, dezvoltarea de comunităţi rurale și 
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urbane sustenabile, prin proiecte pentru infrastructură edilitară, îmbunătățirea infrastructurii 

sanitare, a infrastructurii educaționale, de mediu și cea destinată activităților sportive,  

îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de 

urgenţă; 

➢ acordarea de consultanță personalizată unităților administrativ-teritoriale care au  

fost  interesate să depună cereri de finanțare; 

➢ aprobarea, până la 31.12.2018, a următoarelor de cereri de finanțare: 

Nr. 

crt. 

Unitatea 

administrativ-

teritorială 

Obiectul proiectului Valoarea 

totală a 

finanțării  

 

(lei) 

Suma 

neram- 

bursabilă 

acordată 

(lei) 

Contribu-

ția 

proprie  

 

(lei) 

Stadiul 

finanțării 

/implementă

rii 

1. Jilavele Teren minifotbal, 

892 mp, Școlile nr.1 

și 2  

232.664 188.153 44.511 Contractat/ 

Implementat 

2. Roșiori Reabilitarea și 

modernizarea 

acoperișului 

Primăriei Roșiori, 

415 mp  

235.910 189.210 46.700 Contractat 

3. Drăgoești Modernizare rețele 

stradale, 3,4 km 

549.279 199.800 349.479 Contractat 

4. Săveni Modernizare străzi 

locale, 1 km 

625.925 200.000 425.925 Contractat 

5. Traian Înființare teren de 

sport multifuncțional 

Școala Profesională 

Traian, 968 mp. 

330.413 200.000 130.413 Contractat 

6. Giurgeni Reparație si execuție 

trotuare în lungime 

de 1.035 m. 

125.155 103.363 21.792 Contractat 

7. Alexeni Înlocuire învelitoare 

la Școala Gimnazială 

Alexeni, în suprafața 

de 667 mp 196.374 162.374 34.000 

 

 

Contractat/ 

Implementat 

8. Sudiți Asfaltare strada 

Preot Gheorghe 

Decu, în lungime de 

453,02 m 

326.283 200.000 126.283 Contractat 

9. Amara Îmbunătățirea 

sistemului de tratare 

a apei prin 

achiziționarea unei 

instalații de osmoză 

inversă și schimbare 

medii filtrante 

414.064  300.000 114.064 Contractat 
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10. Moldoveni Modernizarea 

străzilor: Bisericii, 

Zambilelor și 

Garoafelor  

260.146 200.000 60.146 Contractat 

11. Cosâmbești Modernizarea străzii 

Salcâmilor  

285.687 200.000 85. 687 Contractat 

12. Ograda Amenajare grup 

sanitar la Școala cu 

Clasele I-IV Ograda  251.915  193.371 58.544 

 

Contractat 

13. Valea 

Măcrișului 

Amenajare teren de 

sport ,alei principale 

și gard școală 

Gimnazială Valea 

Măcrișului 618.630 200.000 418.630 

 

 

 

 

Contractat 

14. Miloșești Foraje pentru sistem 

de alimentare cu apă 

în Comuna Miloșești  258.136 168.987 89.149 

 

 

Contractat 

15. Maia Extindere rețea de 

canalizare pe strada 

Mare 426.565 200.000 226.565 

 

 

Contractat 

16. Stelnica Racordarea la 

sistemul de 

canalizare menajeră 

a unui număr de 100 

gospodării 294.389 200.000 94.389 

 

 

 

 

Contractat 

17. Valea Ciorii Amenajare trotuare 

strada Mihai 

Eminescu, în 

lungime de 1.600 m; 267.124 200.000 67.124 

 

 

 

Contractat 

18.  Colelia Amenajare trotuare 

strada Primăriei, 

lungime de 1.440 m; 279.591 199.414 80.177 

 

 

Contractat 

19. Mărculești Dotare Școala 

Gimnazială cu 

grupuri sanitare 212.481 169.982 42.499 

 

 

Contractat 

20. Platonești Reabilitare cămin 

cultural Sat 

Lăcusteni 238.230 200.000 38.230 

 

 

Evaluat 

21. Borănești Modernizare sistem 

de iluminat public în 

Comuna Borănești  305.456 199.999 105.457 

 

 

Evaluat 

22. Ciochina Teren sintetic fotbal 

în Comuna Ciochina 332.444 200.000 132.444 

 

Evaluat 

23. Albești Modernizarea 

iluminatului public 357.339 200.000 157.339 
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prin montarea de 

aparate de iluminat 

stradal în Albești 

 

 

Evaluat 

 TOTAL x 7.424.200 4.474.653 2.949.547 x 

 

➢ până la sfârșitul anului 2018 s-au depus 31 de cereri de finanțare, din care 19 pe  

infrastructură, 5 pe sport, 4 pe educație și câte unul pe situații de urgență, mediu și sănătate;  

➢ au fost aprobate 23 de proiecte, finanțate 21, au rămas în așteptare 2 proiecte  

eligibile, în timp ce 8 proiecte au fost respinse, deoarece nu au îndeplinit condițiile de eligibilitate 

din Ghidul Solicitantului de Finanțare Nerambursabilă prin  Programul Județean de Dezvoltare 

Locală;   

➢ suma nerambursabilă acordată, de 4.474.653 lei, reprezintă aproape 90% din  

fondul alocat pentru Programul Județean de Dezvoltare Locală, ceea ce arată că unitățile 

administrativ-teritoriale membre ale ADI Ialomița au depășit un inerent prag de neîncredere și  

s-au convins de utilitatea programului pentru sprijinirea dezvoltării locale; 

➢ primele contracte s-au semnat în data de 01.11.2018, în timp ce unitățile  

administrativ-teritoriale din Jilavele și Alexeni au fost cele care au implementat proiectele 

finanțate prin Programul Județean de Dezvoltare Locală până la 31.12.2018;   

➢ la finele anului 2018, ADI Ialomița  avea 63 de membri, unitățile  

administrativ - teritoriale  Urziceni, Ciulnița, Făcăeni și Ion Roată fiind singurele care n-au 

aderat la asociație;  

➢ îndeplinirea atribuțiilor specifice a fost realizată de un aparatul tehnic,  format din:  

Director  - Ganea Daniel și 7 angajați pe diferite specializări juridice, economice și tehnice;  

➢ Serviciul de Audit public intern, cealaltă componentă importantă a activității ADI  

➢ Ialomița a avut semnate acorduri cu 47 unități administrativ - teritoriale  

în anul 2018 și a realizat  13 misiuni de asigurare în domeniile financiar-contabil (1), 

achiziţii publice (3) și 9 în domenii  specifice entităţii publice auditate; 

➢ Bugetul anual de venituri și cheltuieli al ADI Ialomița a înregistrat, în anul 2018, 

 la venituri suma de 540.944,50 lei, provenită din cotizații, iar la cheltuieli 223.833,11 lei. 

Consiliul Județean Ialomița a aprobat, prin hotărârea nr. 51/26.04.2018, cuantumul 

cotizației Județului Ialomița la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, pentru anul 

2018, în sumă de 200.000,00 lei. 

 

E. Îndeplinirea atribuțiilor privind formarea, administrarea, angajarea și 

utilizarea fondurilor publice locale și exercitarea atribuțiilor de ordonator 

principal de credite 
 

În exercitarea managementului public, îndeplinirea atribuțiilor privind formarea, 

administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice locale, precum și a calității de ordonator 

principal de credite rezultă din prerogativele acordate Consiliului Județean și președintelui său 

prin acte normative importante, care reglementează răspunderea publică de grup, cât și 

responsabilitatea individuală în gestionarea eficientă, economicoasă, oportună și cu respectarea 

legii a resurselor financiare publice, în așa fel încât să se atingă performanțele economice și 

sociale scontate, transpuse în servicii publice de calitate, la nivelul așteptărilor populației. 

  Astfel, ansamblul de responsabilități privind gestionarea dimensiunii financiare a treburilor 

publice este reglementat de prevederile: 

- Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare (art. 91,alin. 1, lit.b) și alin.3, lit.a-c) și art.104, alin.1, lit.c) și alin. 4, lit.a-

d); 
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- Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

-  Legii nr. 82/1992 a contabilității, cu modificările şi completările ulterioare;  

-  Legii nr. 2/ 2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;  

- Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Ialomița (art. 13, alin 

1, lit b) și alin.3, lit.a-c), art. 24, alin. 1, lit c), alin. 4, lit a - d), dar și în alte  acte normative 

circumscrise domeniului. 

 Îndeplinirea atribuțiilor președintelui Consiliului Județean Ialomița și ale autorității 

deliberative privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice locale în 

anul 2018, a pornit de  la previzionarea realistă a întregului sistem de obiective prioritare propuse, 

creșterea responsabilității gestionarii tuturor categoriilor de resurse de care dispune entitatea 

publică (umane, informaționale, materiale și financiare), fundamentarea bugetului pe programe și 

proiecte și orientarea lui spre rezultate și mai puțin după costuri istorice, aplicarea principiului 

administrării eficiente  și în condiții de eficacitate a resurselor disponibile, asigurarea unei execuții 

bugetare prudente.  

 

  E 1. Formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice locale și 

exercitarea atribuțiilor de ordonator principal de credite.  

  În conformitate cu prevederile art.104, alin1, lit.c) și alin.4, lit.a) din Legea nr. 215/2001 a 

administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, îndeplinirea 

prerogativelor de ordonator principal de credite a fost înțeleasă de președintele Consiliului 

Județean Ialomița ca o responsabilitate de importanță majoră pentru execuţia bugetului asupra 

căruia îşi exercită această autoritate, cu obligația de a angaja și de a utiliza creditele bugetare 

numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea 

entității publice și a instituțiilor subordonate, în condiții de respectare a dispozițiilor legale.  

 Aplicarea principiilor managementului financiar în materie de buget, în anul 2018, a 

urmărit îndeplinirea următoarelor obiective: 

• elaborarea și fundamentarea proiectului bugetului propriu al județului  

Ialomița, dezbaterea și aprobarea lui de plenul Consiliului Județean Ialomița;  

• aprobarea de către autoritatea deliberativă, la propunerea președintelui, a virărilor  

de credite, modului de utilizare a rezervei bugetare, contului de încheiere a exercițiului bugetar, a 

contractării şi/sau garantării împrumuturilor, a impozitelor şi taxelor judeţene, în condiţiile legii; 

• urmărirea modului de realizare a veniturilor, cu propuneri de măsuri necesare  

pentru încasarea acestora la termen; 

• repartizarea alocaţiilor bugetare pe programe, în concordanţă cu obiectivele 

prioritare ale autorității și cu îndeplinirea indicatorilor de performanţă, respectându-se cu strictețe 

disciplina financiară, clasificaţia bugetară, atât economică, cât şi funcţională;  

• organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului și a contabilității; 

•  prezentarea la termen a situațiilor financiare și a execuției bugetare; 

• organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice; 

•  urmărirea strictă a programului de lucrări de investiții publice, a evidenței  

programelor, inclusiv a indicatorilor aferenți acestora; 

• angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare  

repartizate și aprobate potrivit prevederilor legii, cu asigurarea existenţei prevederilor bugetare, a  

sursei de finanţare, a cadrului legal pentru fiecare cheltuială și cu  acordarea vizei prealabilă de 

control financiar - preventiv;  

• îndeplinirea procedurilor legale privind transparența elaborării și adoptării actelor  

administrative decizionale cu caracter normativ din domeniul bugetar; 

• alte atribuții stabilite de dispozițiile legale în materie.  
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Statistic, în anul 2018, au fost adoptate 36 de hotărâri privind domeniul bugetar, ceea ce 

reprezintă 23,2% din totalul hotărârilor anului raportat. Din cele 36 de hotărâri, una a aprobat 

bugetul județului Ialomița pentru anul raportat, 16 au vizat rectificări bugetare, 5 au validat 

dispoziții ale președintelui Consiliului Județean Ialomița privind majorarea bugetului cu diferite 

sume provenind din surse diverse, 4 s-au referit la execuția bugetară anuală și trimestrială, 3 la 

repartizări către bugetele unităților administrativ-teritoriale, iar celelalte la aprobarea utilizării 

excedentului bugetar, contul de execuție bugetară 2017, aprobarea bugetelor de venituri și 

cheltuieli ale Spitalului  Județean de Urgenţă Slobozia și SC Drumui și Poduri SA Ialomița. 

  Bugetul județului Ialomița pentru anul 2018 a cuprins: bugetul local, bugetul fondurilor 

externe nerambursabile, bugetul activităților finanţate integral din venituri proprii, bugetul 

instituțiilor finanţate integral din venituri proprii, bugetul instituțiilor finanţate din venituri proprii 

şi subvenţii. 

În bugetul general s-au regăsit: bugetul propriu al Consiliului Județean Ialomița și  

bugetele instituțiilor aflate sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița: Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Slobozia, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomița, Centrul 

de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi Târg, Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu” Ialomița, 

Muzeul Național al Agriculturii Slobozia, Muzeul Judeţean Ialomiţa, Centrul Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, Centrul Cultural UNESCO „Ionel 

Perlea” Ialomița, Direcția Județeană de Evidența Persoanelor Ialomița, Centrul Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomița, Liceul Tehnologic Special “Ion Teodorescu” Slobozia. 

Bugetul general consolidat 2018, incluzând toate tipurile de bugete, cu secţiunile 

aferente, excluzându-se transferurile între bugetele componente, se prezintă astfel: 

➢ programat: 

▪ venituri - prevederi bugetare 248.038.400 lei; 

▪ cheltuieli - credite bugetare 288.726.400 lei; 

▪ executat: 

▪ venituri - total 244.770.926 lei, din care: 

•  încasări realizate 242.105.348 lei; 

• sursă excedent ani anteriori 2.665.578 lei; 

▪ cheltuieli - plăţi efectuate 240.573.832 lei. 

Stabilit ca diferenţă între încasările realizate şi plăţile efectuate, separat pentru fiecare 

dintre secţiuni, respectiv de funcţionare şi de dezvoltare, rezultatul exerciţiului bugetar la data de 

31.12.2018, arată că, la nivelul Consiliului Judeţean Ialomiţa, s-a înregistrat un excedent bugetar 

pentru bugetul local, concretizat în disponibilităţi în cuantum de 73.132.655 lei, iar pentru Spitalul 

Judeţean de Urgenţă Slobozia de 5.346.338 lei. 

În ceea ce priveşte bugetul local încasările realizate au fost în sumă de 145.297.990 lei, 

adică 99,86 % faţă de prevederile bugetare definitive de 145.498.000 lei, din care pentru: 

• secţiunea de funcţionare: 133.031.604 lei (91,56% din total încasări); 

• secţiunea de dezvoltare: 12.266.386 lei (8,44% din total încasări).  

Pe surse, principalele încasări realizate la 31.12.2018 au fost: 

❖ cote defalcate din impozitul pe venit 17.936.416 lei (12,34% din total încasări); 

❖ sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetului local de 6.580.000 lei (4,53% din total încasări); 

❖ sume defalcate din T.V.A. 54.221.881 lei (37,32% din total încasări);  

❖ venituri proprii (taxe, impozite, diverse venituri, sume provenite din finanţare 

bugetare ani precedenţi) 5.811.577 lei (4,00% din total încasări);  

❖  subvenţii primite din bugetul de stat 53.934.554 lei (37,12% din total încasări);  

❖  sume primite de UE în contul plăţilor efectuate 6.813.562 lei (4,69% din total 

încasări);  

La încasările realizate s-au adăugat, ca sursă pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare, 

sume din excedentul anilor anteriori de 2.665.578 lei. 
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Plăţile din bugetul local au fost în sumă 146.090.623 lei, în procent de 79,76% faţă de 

creditele bugetare definitive la un nivel de 183.164.000 lei, din care pentru: 

• secţiunea de funcţionare: 131.158.659 lei (89,78% din total plăţi); 

• secţiunea de dezvoltare: 14.931.964 lei (10,22% din total plăţi). 

Plăţile efectuate din bugetul local la 31.12.2018 pot fi analizate din două puncte de 

vedere: 

▪ pe domenii de activitate: 

o cheltuielile serviciilor publice generale în sumă de 24.916.243 lei (17,06% din 

total plăţi), din care: 

▪ autorităţi executive Consiliul Județean Ialomița - 10.339.998 lei (7,08% din 

total plăţi); 

▪ alte servicii publice generale (finanţare Direcția Județeană de Evidența 

Persoanelor Ialomița, precum şi alte servicii publice generale) 1.033.785 lei 

(0,71% din total plăţi);  

▪  tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 13.542.460 lei (9,27% din 

total plăţi); 

o apărare, ordine publică şi siguranţă naţională în sumă de 571.027 lei (0,39% din 

total plăţi), din care: 

▪  apărare naţională (susţinerea Comandamentului Militar Judeţean) 261.700 lei 

(1,79% din total plăţi);  

▪ ordine publică şi siguranţă naţională (susţinerea materială a Serviciului de 

Protecţie Civilă din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al 

Judeţului Ialomiţa "Barbu Catargiu", finanţarea acţiunilor de protecţie civilă ce 

intră în sfera de activitate a Consiliului Județean Ialomița, precum şi alte 

cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale – Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică Ialomița 309.327 lei (2,11% din total plăţi);  

o cheltuieli social-culturale în sumă de 105.609.519 lei (79,29% din total plăţi), din 

care: 

▪ învăţământ (finanţare învăţământ special, finanţare programe de acordare lapte, 

corn şi mere pentru elevii din învăţământul primar, gimnazial, secundar 

inferior) 5.153.520 lei (3,53% din total plăţi); 

▪ sănătate 9.382.374 lei (6,42% din total plăţi);  

▪ cultură şi religie (finanţare instituţii de cultură subordonate, contribuţii personal 

neclerical, servicii recreative şi sportive) 10.743.685 lei (7,35% din total plăţi);  

▪ asistenţă socială (D.G.A.S.P.C. Ialomița şi C.A.M.S. Fierbinţi Târg) 80.329.940 

lei (54,99% din total plăţi);  

o cheltuielile cu servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape în sumă de    

29.356 lei (0,02% din total plăţi), din care: 

▪ protecţia mediului 29.356 lei (0,02% din total plăţi);  

o cheltuielile cu acţiunile economice în sumă de 14.964.478 lei (10,24% din total 

plăţi), reprezentând în fapt plăţi pentru întreţinerea şi modernizarea drumurilor 

publice judeţene, precum şi pentru alte acţiuni pentru dezvoltare regională şi 

socială, din care: 

▪  acţiuni generale economice şi comerciale 1.465.989 lei (1,00% din total plăţi);  

▪ alte cheltuieli în domeniul agriculturii 282.210 lei (0,19% din total plăţi);  

▪  transporturi 12.995.668 lei (8,90% din total plăţi);  

▪  alte acţiuni economice 220.661 lei (0,15% din total plăţi. 

▪ după natura economică: 

• secţiunea de funcţionare: 131.158.659 (89,78% din total plăţi), din care: 

▪ cheltuieli de personal: 32.888.925 lei (25,08% din total plăţi secţiune); 

▪ bunuri şi servicii: 15.012.771 lei (11,45% total plăţi secţiune); 
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▪ dobânzi: 461.734 lei (0,35% din total plăţi secţiune); 

▪ transferuri: 13.287.703 lei (11,13% din total plăţi secţiune); 

▪ asistenţă socială: 51.462.873 lei (39,24% din total plăţi secţiune); 

▪ alte cheltuieli: 5.061.087 lei (3,86% din total plăţi secţiune); 

▪ rambursări de credite: 12.998.997 lei (9,91% din total plăţi secţiune); 

▪ plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent: -15.431 lei 

(-0,02% din total plăţi secţiune). 

▪ secţiunea de dezvoltare: 14.931.964 lei (10,22% din total plăţi), din care: 

▪ transferuri: 5.172.757 lei (34,64% din total plăţi secţiune); 

▪ alte transferuri: 435.516 lei (2,92% din total plăţi secţiune); 

▪ proiecte cu finanţare din FEN :332.270 lei (2,23% din total plăţi 

secţiune); 

▪ active nefinanciare: 8.991.427 lei (60,21% din total plăţi secţiune). 

Activităţile finanţate integral din venituri proprii (D.G.A.S.P.C. Ialomița - Cămin 

pentru Persoane Vârstnice Balaciu, Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinţi, Centrul de 

Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică pentru Adulţi Movila, Centrul de îngrijire şi Asistenţă 

Slobozia, Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Slobozia) au realizat încasări de 

1.439.594 lei, reprezentând 93,60% faţă de prevederile bugetare definitive de 1.538.000 lei, fiind 

destinate integral secţiunii de funcţionare.   

Principalele încasări realizate pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii, pe 

surse, au fost: 

❖ venituri proprii: 1.408.853 lei (97,86% din total încasări; 

❖ transferuri voluntare, donaţii şi sponsorizări: 30.741 (2,14% din total încasări).  

Plăţile aferente activităţilor finanţate integral din venituri proprii au fost de 1.439.594 lei  

( 93,60% faţă de creditele bugetare definitive la un nivel de 1.538.000 lei, având ca destinație 

secţiunea de funcţionare (100,00% din total plăţi). 

Din punct de vedere funcţional, plăţile aferente acestor activităţi finanţate integral din 

venituri proprii s-au folosit pentru asigurări şi asistenţă socială 1.439.594 lei (100,00%din total 

plăţi. 

Din punct de vedere economic, plăţile aferente acestor activităţi finanţate integral din 

venituri proprii au avut ca destinație secţiunea de funcţionare, pentru bunuri şi servicii: 1.439.594 

lei (100,00% din total plăţi secţiune) 

Instituţia finanţată integral din venituri proprii (Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia) 

a realizat încasări de 101.849.768 lei, în procent de 94,02% faţă de prevederile bugetare definitive 

de 108.330.000 lei, din care pentru: 

▪  secţiunea de funcţionare: 95.368.552 lei (93,64% din total încasări); 

▪  secţiunea de dezvoltare:6 481.216 lei (6,36% din total încasări). 

Principalele încasări realizate de Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe surse, au fost: 

• venituri proprii 62.997.740 lei (61,86% din total încasări);  

• vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de 

dezvoltare ( l .233.450 lei);  

• subvenţii 38.522.080 lei (37,82% din total încasări;  

• alte sume primite de la UE 329.948 lei (0,32% din total încasări).  

Plăţile instituţiei finanţate integral din venituri proprii au fost de 99.525.619 lei, 

reprezentând  89,38% faţă de creditele bugetare definitive la un nivel de 111.352.000 lei, din care 

pentru: 

▪ secţiunea de funcţionare: 93.374.351 lei (93,82% din total plăţi); 

▪ secţiunea de dezvoltare: 6.151.268 lei (6,18% din total plăţi). 

Din punct de vedere funcţional, plăţile aferente acestei instituţii finanţate integral din 

venituri proprii şi se prezintă astfel: 
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• sănătate 99.525.619 lei (100,00% din total plăţi), din care: 

▪ secţiunea de funcţionare: 93.374.351 lei; 

▪ secţiunea de dezvoltare: 6.151.268 lei. 

Din punct de vedere economic, plăţile se structurează astfel: 

▪ secţiunea de funcţionare 93.374.351 lei (93,82% din total plăţi), din care: 

• personal: 74.386.626 lei (79,66% din total plăţi secţiune); 

• bunuri şi servicii: 16.455.599 lei (17,62% din total plăţi secţiune); 

• alte cheltuieli: 2.577.330 lei (2,76% din total plăţi secţiune); 

• plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent: -45.204 lei 

 (-0,04% din total plăţi secţiune); 

▪ secţiunea de dezvoltare: 6.151.268 lei (6,18% din total plăţi), din care: 

• active fixe: 6.151.268.000 lei (100.00% din total plăţi secţiune); 

Instituţiile finanţate din venituri proprii si subvenţii au realizat încasări de 11.246.312 

lei, ceea ce reprezintă 96,61% faţă de prevederile bugetare definitive de 11.640.400 lei, din care 

pentru: 

▪  secţiunea de funcţionare: 10.895.702 lei (96,88% din total încasări); 

▪  secţiunea de dezvoltare: 350.610 lei (3,12% din total încasări). 

Principalele încasări realizate la 31.12.2018, pe surse, au fost: 

• venituri proprii: 369.652 lei (1,91% din total încasări);  

• transferuri voluntare (donaţii şi sponsorizări): 3.400 lei (1,91% din total 

încasări);  

• subvenţii: 10.873.260 lei (98,09% din total încasări), din care: 

Plăţile aferente instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii au fost de 11.246.312 

lei, ceea ce reprezintă 96,61% faţă de creditele bugetare definitive la un nivel de 11.640.400 lei, 

din care pentru: 

▪ secţiunea de funcţionare: 10.895.702 lei (96,88% din total plăţi); 

▪  secţiunea de dezvoltare: 350.610 lei (3,12% din total plăţi). 

Din punct de vedere funcţional, plăţile acestor instituţii finanţate din venituri proprii şi 

subvenţii se prezintă astfel: 

• alte servicii publice generale (Direcţia Judeţeană pentru Evidenţa Persoanelor) 

1.039.248 lei (9,24% din total plăţi);  

• învăţământ (Liceul Tehnologic Special "Ion Teodorescu" Slobozia şi Centrul 

Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 925.752 lei (8,23% din total 

plăţi);  

• sănătate (C.A.M.S. Fierbinţi-Târg) 2.466.315 lei (21,93% din total plăţi);  

• cultura, recreere şi religie (Centrul Judeţean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomița, Muzeul Național al Agriculturii 

Slobozia, Muzeul Judeţean Ialomița, Centrul Cultural UNESCO "Ionel Perlea" 

Ialomița ) 6.814.997 lei (60,60% din total plăţi). 

Din punct de vedere economic, plăţile acestor instituţii finanţate din venituri proprii şi 

subvenţii se structurează astfel: 

▪  secţiunea de funcţionare 10.895.702 lei (96,88% din total plăţi), din care: 

• cheltuieli de personal: 6.180.212 lei (56,72% din total plăţi secţiune); 

• bunuri şi servicii: 4.506.439 lei (41,36% din total plăţi secţiune); 

• asistenţă socială : 200.643 lei (1,84% din total plăţi secţiune); 

• alte cheltuieli: 10.335 lei (0,09% din total plăţi secţiune); 

• plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent: - l .927 lei 

(-0,02% din total plăţi secţiune); 

▪ secţiunea de dezvoltare: 350.610 lei (3,12% din total plăţi), din care: 

• active fixe 350.610 lei (100,00% din total plăţi secţiune); 
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           În ceea ce privește impozitele, taxele și tarifele pentru anul 2018, ele au fost aprobate prin 

hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 212/19.12.2007 și au vizat: taxele pentru eliberarea 

certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul construcţiilor, alte taxe locale (taxe pentru 

utilizarea temporară a locurilor publice de interes judeţean, taxe pentru vizitarea muzeelor și 

caselor memoriale aflate sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița), taxa pentru avizarea 

autorizaţiilor de construire/desfiinţare, potrivit prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, taxele 

pentru avizarea de către Arhitectul șef al Judeţului Ialomiţa cu sprijinul Comisiei Tehnice Judeţene 

de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a documentaţiilor de amenajare a teritoriului și urbanism, 

de tip Plan Urbanistic Zonal și Plan Urbanistic de Detaliu, taxele pentru realizarea de fotocopii de 

pe documente produse sau gestionate de Consiliul Judeţean Ialomiţa, tarife pentru eliberarea 

acordului prealabil şi a autorizaţiei privind amplasarea şi/sau accesul în zona drumurilor judeţene, 

tarifele pentru utilizarea suprafeţelor din zona drumurilor judeţene, prin amplasarea supraterană a 

unor construcţii sau subterană a unor conducte, reţele de telecomunicaţii şi infrastructură, ori alte 

instalaţii sau construcţii de acest gen, tarifele pentru prestaţiile specifice privind serviciul de 

transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, realizate de Autoritatea 

Judeţeană de Transport din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa. De asemenea, prin aceeași 

hotărâre s-a aprobat și ”Metodologia privind stabilirea, aplicarea şi perceperea tarifelor de 

eliberare a acordului prealabil, autorizaţiei de amplasare şi/sau acces la drumul judeţean și a 

tarifelor de utilizare a zonei drumurilor judeţene, pentru anul 2018”. 

  Prin hotărârea nr. 148/19.12.2018 au fost stabilit taxele şi tarifele din competenţa 

Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2019, fără a exista modificări semnificative față de cele 

din anul 2018, nici ca structură, nici ca nivel al taxei sau tarifului. Ca noutate, au fost introduse 

tarife pentru utilizarea temporară a Sălii de festivități ”Europa” a Consiliului Judeţean Ialomiţa și 

pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale.  
 
 
 
 

  E 2. Gestionarea resurselor umane 

 

 Managementul resurselor umane reprezintă o altă dimensiune importantă a atribuțiilor 

Consiliului Judeţean Ialomița și ale președintelui său,  art. 91,alin.1, lit.a) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,   

prevăzând ”atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului 

judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi 

regiilor autonome de interes judeţean”, iar prin art.102, alin.3 din același act normativ, că  

”aparatul de specialitate al consiliului judeţean este subordonat preşedintelui acestuia”.  

De asemenea, potrivit prevederilor art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c.) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, Consiliul Judeţean Ialomiţa are printre atribuţiile sale şi pe cea de aprobare a 

organigramei, statului de funcţii al aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi 

serviciilor publice de interes judeţean din subordine. 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor de gestionare a resurselor umane de la nivelul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Ialomița și din instituțiile publice județene aflate sub 

autoritatea acestuia, președintele Consiliului Judeţean Ialomița a asigurat întocmirea şi supunerea 

spre aprobarea plenului a organigramelor, a statelor de funcții și a numărului de personal ale 

acestora, a realizat, prin Compartimentul Resurse Umane din Direcția Buget Finanțe, lucrările de 

fundamentare a proiectelor de hotărâri ale consiliului județean și cele aferente dispozițiilor 

președintelui în legătură cu resursa umană.  
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 Numărul de posturi aprobate, precum şi al celor ocupate la sfârşitul anului 2018 se 

prezintă după cum urmează:  

Nr. 

crt. 

Denumirea instituţiei Total posturi, 

din care: 

din care : 
Funcţii de 

demnitate 

publică 

Funcţii 

publice 

Personal 

contractual 

Apro- 

bate 

Ocupate Apro-

bate 

Ocupate Apro- 

bate 

Ocu-

pate 

Apro- 

bate 

Ocu-

pate 
1. Consiliul Judeţean 

Ialomiţa  

151 91 3 3 132 77 16 11 

2. Direcţia Judeţeană de 

Evidenţă a Persoanelor 

Ialomiţa 

19 14 - - 17 12 2 2 

3. Biblioteca Judeţeană 

„Ştefan Bănulescu” 

Ialomiţa 

27 19 - - - - 27 19 

4. Centrul Judeţean pentru 

Conservarea şi 

Promovarea Culturii 

Tradiţionale Ialomiţa 

20 18 - - - - 20 18 

5. Centrul Cultural 

UNESCO „Ionel Perlea” 

Ialomiţa 

20 16 - - - - 20 16 

6. Muzeul Național al 

Agriculturii Slobozia 

33 27 - - - - 33 27 

7. Muzeul Judeţean Ialomiţa 31 25 - - - - 31 25 

8. Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Ialomiţa       

642 532 - 

 

- 

 

- - 642 532 

9. Centrul de Asistenţă 

Medico-Socială Fierbinţi-

Târg 

28 27 - - - - 28 27 

10. Spitalul Județean de 

Urgență Slobozia 

1012 799 - - - - 1012 799 

Pentru aparatul de specialitate, s-au aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa 

nr. 32/10.03.2017 organigrama şi statul de funcţii, cu o structură de 151 posturi, din care 3 sunt 

funcții de demnitate publică alese (președinte și 2 vicepreședinți), 132 sunt funcții publice și  16 

posturi contractuale.  

În cursul anului 2018, hotărârea sus-menționată a fost modificată prin hotărârile 

Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 13/19.02.2018 şi nr. 88/27.09.2018. Pe baza propunerilor 

înaintate de către conducătorul fiecărei structuri, s-au transformat posturi de pe funcţii publice 

vacante de nivel superior pe funcţii publice vacante de nivel inferior, nefiind influenţat numărul de 

posturi aprobat, dar dându-se posibilitatea ocupării prin concurs a posturilor vacante prin 

îmbunătățirea condițiilor de recrutare. 
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La începutul anului 2018 în cadrul aparatului de specialitate erau ocupate 88 posturi, 

fluctuaţia personalului conducând la înregistrarea acestui nivel. În anul 2018 s-au organizat şi 

susţinut 44 concursuri de recrutare pentru ocuparea a 64 de posturi vacante funcţii publice şi 1 

post vacant personal contractual. Din cele 65 posturi vacante scoase la concurs s-au ocupat 18 

funcţii publice vacante și  funcţia vacantă de personal contractual. În decursul anului 2018, s-au 

vacantat de drept 4 funcții publice urmare pensionării pentru limită de vârstă, iar 2 funcţionari 

publici au fost promovaţi să exercite temporar funcţii publice de conducere vacante sau temporar 

vacante 

Conformându-se politicii de salarizare unitară a personalului bugetar și în aplicarea 

prevederilor Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările și completările ulterioare, președintele Consiliului Județean Ialomița a propus, iar 

plenul autorității a aprobat ca hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 211/19.12.2017 prin care 

s-au stabilit salariile de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi din instituțiile publice județene 

subordonate să fie modificată prin hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 14/19.02.2018, prin 

care s-au stabilit salariile de bază începând cu luna februarie 2018 şi hotărârea Consiliului 

Judeţean Ialomiţa nr. 149/19.12.2018 care a stabilit salariile de bază începând cu ianuarie 2019. 

Din raportul privind formarea profesională a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, care a fost înregistrat şi transmis spre informare 

preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, rezultă că sumele alocate perfecţionării pe anul 2018 

au fost de 25.000 lei, din care s-au cheltuit 17.450 lei, perfecţionându-se un demnitar, 

administratorul public, 21 funcţionari publici, din care 5 de conducere şi 16 de execuţie, 2 funcţii 

personal contractual. În cadrul proiectelor cu finanţare externă europeană nerambursabilă s-au 

perfecţionat 21 persoane, din care 2 demnitari, administratorul public, 6 funcţionari publici de 

conducere, 12 funcţionari publici de execuţie.  

De menționat sunt și sancțiunile disciplinare dispuse în anul 2018, după cercetări efectuate 

de comisia de disciplină, după cum urmează: un funcţionar public de execuţie a fost sancţionat 

prin diminuarea cu 5% a drepturilor salariale pe o perioadă de 3 luni şi ulterior retrogradat într-o 

funcţie de nivel inferior pe o perioadă de 6 luni şi un funcţionar public de conducere a fost 

sancţionat cu diminuarea drepturilor salariale cu 5% pe o perioadă de 2 luni. 

  În exercitarea atribuțiilor legale, președintele a propus, iar Consiliului Județean Ialomița a 

aprobat, prin hotărâri,  modificarea organigramei și statului de funcții la instituțiile județene de sub 

autoritatea sa: Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa (136/28.11.2018), Centrul 

Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa (4/25.01.2018 şi nr. 

48/26.04.2018), Spitalul Județean de Urgență Slobozia (66/30.05.2018 şi nr. 89/27.09.2018), 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa (47/26.04.2018). 

Respectându-se prevederile legale din domeniu, în cursul anului 2018, pentru instituţiile 

publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa s-au organizat evaluările 

anuale ale activităţii desfăşurate de către manageri în anul 2017.  

    Alte activități relevante din managementul resurselor umane se referă la: gestionarea 

dosarelor profesionale și a registrului de evidență ale funcționarilor publici, precum și a registrului 

general de evidență a salariaților pentru personalul aparatului de specialitate,  implementarea 

prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese de către funcționarii 

publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, care 

au obligația depunerii acestor declarații, realizarea lucrărilor și activităților privind evidența și 

mișcarea personalului, programarea, evidența și efectuarea concediilor de odihnă, programul de 

lucru și prezența la serviciu, monitorizarea cheltuielile de personal, a procesului de evaluare și a 

întocmirii și raportării dărilor de seamă statistice și declarațiilor referitoare la numărul de personal 

și fondul de salarii și altele.  
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E 3. Gestionarea patrimoniului județului Ialomița 

 

Administrare a domeniului public şi privat al judeţului Ialomiţa, în spiritul şi în temeiul 

legilor şi actelor normative în materie, reprezintă una dintre atribuțiile importante ale Consiliului 

Județean Ialomița, prin care urmărește să asigure programe de exploatare eficientă şi modernizare 

a bunurilor publice şi private gestionate și mijloacele materiale şi resursele umane necesare 

administrării şi exploatării eficiente a acestora. 

În anul 2018, hotărârile referitoare la patrimoniul județului adoptate de Consiliul Județean 

Ialomița au vizat următoarele aspecte: 

− concesionarea (HCJ nr. 33 și 34/26.03.2018, 81/25.07.2018 și 105/27.09.2018) unor  

terenuri cu destinație agricolă, categoria de folosință arabil, proprietatea publică a județului 

Ialomița situate în extravilanul comunelor Vlădeni, Gura Ialomiței, Giurgeni și Alexeni; 

− arendarea unor terenuri agricole neproductive, proprietate privată a județului Ialomița, 

situate în extravilanul comunelor Giurgeni și Vlădeni (HCJ nr. 7/25.01.2018, 106/27.09.2018 și 

138/28.11.2018); 

− trecerea din domeniul public în domeniul privat al județului Ialomița a suprafeței de  

889,9413 ha teren agricol situat în extravilanul comunei Vlădeni (HCJ 6/25.01.2018); 

− reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile aflate în domeniul public al  

Județului Ialomița necesare desfășurării activităților din domeniul sănătății și constituirea dreptului 

de administrare pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia asupra acestor bunuri imobile (HCJ 

28.03.2018);  

− trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al Județului Ialomița și  

administrarea Spitalului Județean de Urgență Slobozia în domeniul privat al județului Ialomița, în 

vederea scoaterii din funcțiune și desființării (HCJ 39.04.2018); 

− transmiterea sectorului din drumul județean DJ 201 cuprins între Km 71+338 – Km  

73+146, aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean 

Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slobozia (HCJ 30/26.03.2018) și 

transmiterea unui tronson ( str. Țăndărei ) din drumul județean DJ 212 - DN 21- Chiscani-Mihai 

Bravu - Mihail Kogălniceanu - Fetești, aflat în domeniul public al Județului Ialomița și 

administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Municipiului 

Fetești (HCJ 86/05.09.2018), cu stabilirea condițiilor de administrare; 

− însușirea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al judeţului 

Ialomiţa (HCJ 52/26.04.2018) 

− aprobarea dezlipirii Cărții funciare nr. 21463 a terenului agricol situat pe raza 

comunei Giurgeni, aflat în domeniul privat al județului Ialomița, în două loturi (HCJ 

72/30.05.2018); 

− modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 94 din 23.12.2010 privind  

stabilirea funcțiunilor și administrarea unor spații din imobilul Centrul Cultural UNESCO ”Ionel 

Perlea”, cu modificările și completările ulterioare (HCJ 139/28.11.2018; 

− însuşirea rezultatului reevaluării activelor fixe corporale de natura construcţiilor şi  

terenurilor aflate în domeniul public şi privat al judeţului Ialomiţa (HCJ 153/19.12.2018), 

rezultând o valoare totală reevaluată a  acestora de 734.334.436,25 lei, din care:  construcții 

domeniul privat – 296.061,00 lei, construcții domeniul public – 536.992.831,07 lei. teren 

domeniul privat – 113.561.125,88 lei și teren domeniul public – 83.484.418,30 lei. 

Pe parcursul anului 2018, Consiliul Județean Ialomița a valorificat terenuri cu destinație  

agricolă,  libere de sarcini din domeniul public și privat, aflate în administrarea sa, prin arendare și 

concesiune, în urma mai multor etape de licitație, în suprafață de 2.263,4153 ha în conformitate cu 

prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență nr. 54/2006 privind regimul contractelor de 

concesiune de bunuri proprietatea publică, Codului Civil al României art. 1836-1850 și ale 
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documentațiilor de atribuire aprobate prin hotărâri ale Consiliului Județean Ialomița. Valoarea 

totală a contractelor încheiate a fost de 3.579.073,68 lei/an. 

 A continuat intabularea și înscrierea în cartea funciară a imobilelor și terenurilor aflate în 

proprietatea Consiliului Județean Ialomița și actualizate cărțile funciare existente. 

 De asemenea, în patrimoniul județului Ialomița au intrat mijloace fixe, precum: un 

microbuz Mercerdes Benz (284.999,05 lei) și 3 autoturisme Dacia Duster 4x4 ( 238.542,76  lei). 

imprimante multifuncționale, laptop-uri, două servere, două scanere, aparat aer condiționat și 

altele. De asemenea, s-a procedat la achiziția publică a unor noi obiecte de inventar pentru 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița în valoare totală de 22.050,00 lei. 

 Pentru Centrul Militar Județean Ialomița au fost achiziționate licențe, în valoare totală de 

26.142,95 lei și obiecte de inventar în valoare de 2.600,00 lei, iar  pentru Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență ”Barbu Catargiu” Ialomița achiziții de obiecte de inventar în valoare de 

17.450,00 lei. 

Prevăzută în art. 122 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, art. 7 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată și art. 

2 din Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, efectuarea 

inventarierii generale a patrimoniului deţinut de entitatea publică, cel puţin o dată în cursul 

exerciţiului financiar, are caracter imperativ, iar ordonatorul de credite poartă responsabilitatea 

directă pentru realizarea acestei activități și prezentarea unui raport asupra situaţiei gestionării 

bunurilor.  

 În calitatea sa de titular al dreptului de proprietate, județul Ialomița deține un ansamblu de 

bunuri corporale și necorporale, necesare desfășurării activității economico - sociale, din a căror 

utilizare și gestionare rezultă drepturi și obligații cu valoare economică.  

Pentru stabilirea situației reale a patrimoniului județului Ialomița, pe toate elementele sale 

patrimoniale, precum și a bunurilor și valorilor deținute cu orice titlu, aparținând altor persoane 

juridice sau fizice, Consiliul Județean Ialomița procedează anual la organizarea acțiunii de 

inventariere a patrimoniului județului.  

Etapele procedurale și administrative ale inventarierii din anul 2018 au cuprins: 

• emiterea dispoziției nr. 337/12.10.2018, prin care preşedintele Consiliului  

Judeţean Ialomiţa a dispus organizarea și efectuarea lucrărilor de inventariere, în perioada 

12.10.2018 – 29.11.2018, a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 

pentru anul 2018 aflate în proprietate/administrare directă, cât şi în administrarea instituțiilor 

subordonate Consiliului Județean Ialomița, la nivelul lunii octombrie 2018;  

➢ elementele patrimoniale au fost inventariate faptic și integral, pe fiecare loc de  

folosință/depozitare a acestora și pe fiecare gestionar în păstrarea căruia se află aceste bunuri; 

➢ în lista de inventariere a activelor fixe corporale și necorporale aflate în curs de  

execuție s-a menționat pentru fiecare obiect în parte, pe baza constatării la fața locului, denumirea 

obiectivului și valoarea determinată potrivit stadiului fizic de execuție, pe baza valorii din 

documentația existentă (devize), precum și în funcție de volumul lucrărilor realizate la data 

inventarierii;  

➢ inventarierea terenurilor s-a efectuat pe baza documentelor care atestă dreptul de  

proprietate al acestora, a documentației cadastrale și a altor documente, potrivit legii; 

➢ respectarea cu strictețe a normelor specifice inventarierii, verificându-se și   

disponibilitățile în lei din casierie, timbrele și bonurile valorice, soldurile debitoare și creditoarea 

(după caz) ale conturilor de debitori, creditori și furnizori;  

➢ pentru bunurile aflate în administrare la terți s-au întocmit fișe de inventariere,  

semnate de comisiile de inventariere și conducătorii instituțiilor care au bunurile în administrare; 

• rezultatele inventarierii au fost stabilite prin compararea datelor constatate faptic 

cu evidenţa scriptică din contabilitate; 

• având în vedere starea actuală reală, determinată de uzura fizică și morală sau  



65 

 

depășirea duratei normate de funcționare a unor bunuri, comisia de inventariere a propus scoaterea 

din uz, din funcțiune sau casarea acestora;  

• Bunurile inventariate au fost consemnate în listele de inventar, conform procesului  

verbal încheiat cu nr. 22.686/2018-I din data de 29.11.2018. 

Potrivit art. 123 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,  republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean hotărăște ca bunurile ce aparțin 

domeniului public sau privat, de interes județean, să fie date în administrarea regiilor autonome și 

instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. 

Ca urmare acestor prevederi legale, Consiliul Județean Ialomița a dat în administrare, a 

concesionat, a închiriat și a arendat bunuri în valoare totală de 708.562.647,71 lei, din care: 

- bunuri aparținând domeniului public al județului date în administrare, în valoare de 

620.722.458,47 lei; 

- bunuri aparținând domeniului public al județului concesionate, în valoare de 51.441.504,75 

lei; 

- bunuri aparținând domeniului privat al județului date în administrare, în valoare de 

12.832.479,02 lei   

- bunuri aparținând domeniului privat al județului concesionate, în valoare de 20.004.538,69 

lei; 

- bunuri aparținând domeniului privat al județului închiriate, în valoare de 366.823,54 lei; 

- bunuri aparținând domeniului privat al județului date în superficie, în valoare de 60.921,54 

lei; 

- bunuri aparținând domeniului privat al județului arendate, în valoare de 3.133.921,70 lei. 

      Precizăm faptul că la nivelul anului 2018, în urma reevaluării activelor fixe corporale de 

 natura construcțiilor și terenurilor aflate în domeniul public și privat al județului Ialomița aprobată 

prin Hotărârea nr. 153/19.12.2018 privind însușirii rezultatului reevaluării activelor fixe corporale 

de natura construcțiilor și terenurilor aflate în domeniul public și privat al județului Ialomița,  

valoarea totală a bunurilor deținute în patrimoniul județului a crescut de la  708.562.647,71 lei la 

734.038.375,25 lei. 

              

         F. Îndeplinirea atribuțiilor privind organizarea şi funcționarea aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Ialomița 
 

Conform prevederilor art. 91, alin.1, lit.a) din Legea nr.215/2001 a administrației publice 

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean are ”atribuții 

privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale 

instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor 

autonome de interes judeţean”, iar în exercitarea acestora, conform  art. 91, alin.e, lit. c) din legea 

anterior menționată, ”aprobă(…) organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi 

funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes 

judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean”.  

În același timp, normele juridice din art. 103, alin.1 și art. 104, alin. 1,lit. a), coroborat cu 

alin. 2, lit. a) prevăd că aparatul de specialitate al consiliului judeţean se subordonează  

preşedintelui acestuia, care  îl conduce și are responsabiltatea bunei lui funcţionări. 

Aplicând prevederile din art. 103, alin.1 ale Legii nr.215/2001 a administrației publice 

locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin emiterea de dispoziții, 

președintele Consiliului Judeţean Ialomița a delegat coordonarea unor direcții din aparatul de 

specialitate, programe și strategii județene, precum și a unor instituții subordonate, după cum 

urmează: 

▪ Cătălin Emil Grigore, vicepreşedinte: Direcţia Investiţii şi Servicii Publice, 
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Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, 

Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 

Promovarea Culturii, Tradiţionale Ialomiţa, S.C. Drumuri şi Poduri S.A Ialomiţa,  Strategia de 

dezvoltare a judeţului Ialomiţa, Strategii de modernizare şi întreţinere a căilor rutiere, de 

comunicaţii din judeţul Ialomiţa, Strategia privind protecţia împotriva hazardului şi managementul 

riscului, Planul judeţean de Gestionare a Deşeurilor, Programe şi proiecte de servicii publice şi de 

infrastructură, Strategii şi proiecte culturale din domeniile coordonate; 

▪  Ionel Gae, vicepreşedinte: Direcţia Buget Finanţe, Muzeul Judeţean Ialomiţa,  

Muzeul Național al Agriculturii Slobozia, Comisia pentru probleme de apărare la nivelul 

Consiliului Judeţean Ialomiţa, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, Programele 

guvernamentale „lapte-corn” şi „fructe” în şcoli, Strategii şi proiecte de dezvoltare economico-

sociale, Strategii şi proiecte din domeniul evidenţei persoanelor; 

▪  Larisa Elena Mihai, administrator public:  coordonarea activității aparatului de  

specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, asigurea managementului resurselor umane, 

financiare, tehnice şi/sau materiale al Consiliului Judeţean Ialomiţa, propunerea de planuri de 

acțiune pentru implementarea strategiilor autorității și  urmărirea realizării acestora, coordonarea 

proiectelor Consiliului Județean Ialomița cu finanțare din fonduri nerambursabile, de la bugetul 

local, de la bugetul de stat sau din alte surse; 

▪ Adrian Robert Ionescu, secretarul județului Ialomița: Direcţia Achiziţii şi  

Patrimoniu, Direcţia Coordonare Organizare, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Ialomiţa, Comisia Judeţeană pentru Protecţia Copilului Ialomiţa, Comisia Judeţeană de 

Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Ialomiţa, Centrul de Asistenţă 

Medico Socială Fierbinţi-Târg, Strategii şi proiecte din domeniul protecţiei sociale şi protecţia 

copilului, Strategii şi proiecte de comunicare publică, Proiecte de colaborare şi înfrăţire cu 

structuri administrativ-teritoriale similare din ţară şi străinătate. 

 În subordinea, coordonarea şi îndrumarea directă a preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa  au fost, în anul raportat, următoarele structuri:  Administrator Public,  Cabinet Consilieri 

Preşedinte, Compartimentul Audit Public Intern, Compartimentul Corp Control și Compartimentul 

Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate, Spitalul Judeţean de Urgenţă 

Slobozia.  

  Exercitarea atribuţiilor privind conducerea și funcţionarea aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Ialomița în anul 2018 s-a realizat prin  întocmirea  şi supunerea spre 

aprobarea plenului deliberativ a unor hotărâri care au vizat: 

• modificarea anexei nr. 2 la hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 32/10.03.  

2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare (HCJ 

13/19.02.2018 și 88/27.09.2018);  

• modificarea anexelor nr. 1 și 2 la hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 211/19.12.2017 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și din serviciile publice din subordine, 

începând cu data de 01.01.2018 (HCJ 14/19.02.2018); 

• modificarea anexelor nr. 1, 2 și 3 la hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.  

211/19.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul 

contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și din serviciile 

publice din subordine, începând cu data de 01.01.2019, cu modificările şi completările ulterioare 

(HCJ 149/19.12.2018). 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Ialomiţa a fost aprobat prin hotărârea nr. 60/27.04.2017 și el definește rolul și locul 

acestei structuri în sistemul organizatoric al entității publice, principiile, competenţele şi relaţiile 

funcţionale care stau la baza organizării şi funcţionării sale, atribuţiile, competenţele şi 
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responsabilităţile specifice fiecărei structuri organizatorice, care să asigure exercitarea optimă a 

atribuţiilor ce revin administraţiei publice constituită la nivel judeţean.  

Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Ialomiţa este întregit de Regulamentul de ordine interioară, Codul de conduită a 

funcţionarilor publici și Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și 

instituțiile publice, toate urmărind creşterea calităţii serviciului public pentru realizarea 

interesului public,  instituirea de raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi 

menţinerii la nivel înalt a prestigiului entității publice, funcţiei publice sau contractuale şi 

angajaţilor, crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi funcţionarii 

publici. Normele înscrise în regulamentele și codurile menționate sunt obligatorii pentru 

persoanele care ocupă o funcţie publică sau sunt în categoria personalului contractual. 

Având în vedere că toate aceste documente au caracter public și se află postate pe pagina 

www.cicnet.ro a Consiliului Județean Ialomița, nu vom mai insista în actualul raport cu 

prezentarea exhaustivă a atribuțiilor și responsabilităților aparatului de specialitate, ci cu 

menționarea activităților concrete desfășurate de fiecare structură organizatorică și funcțională. 

La sfîrșitul anului 2018, structura organizatorică și funcțională a aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Ialomiţa se prezenta, în sinteză, astfel: 

Nr. 

crt. 

Structura organizatorică Număr de posturi, din care: 

Aprobate Ocupate Vacante 

1. Administrator public 1 1 - 

2. Secretarul Județului Ialomița 1 1 - 

3.  Direcției Coordonare Organizare   26 21 5 

3.1. Director executiv și director executiv adj. 2 2 - 

3.1. Serviciul Juridic, Coordonare, Organizare 14 11 3 

3.2.1. Șef Serviciu 1 1 - 

3.2.2 Compartimentul Juridic 7 5 2 

3.2.3. Compartimentul Coordonare, Organizare 3 3 - 

3.2.4. Compartimentul Parteneriate instituționale și 

colaborare cu societatea civilă 

3 2 1 

3.3. Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni 10 8 2 

3.3.1. Compartimentul pentru Informaţii şi Relaţii 

Publice 

7 6 1 

3.3.2. Compartimentul Mass – Media 3 2 1 

4. Direcţia Buget Finanţe 29 18 11 

4.1. Director executiv și director executiv adj. 2 1 1 

4.2. Serviciul Buget Contabilitate, Programare şi 

Urmărire Venituri 

20 12 8 

4.2.1. Șef Serviciu 1 - 1 

4.2.2. Compartiment Buget  Contabilitate 7 5 2 

4.2.3. Compartiment Programare şi Urmărire Venituri 5 1 4 

4.2.4. Compartiment Analiză şi Sinteză Bugetară, 2 2 - 

4.2.5. Compartiment Finanţare Programe/Proiecte și 

Investiţii 

5 4 1 

4.3. Compartimentul Informatică 3 1 2 

4.4. Compartimentul Resurse Umane 4 4 - 

5. Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism  17 6 11 

5.1. Arhitect Șef 1 - 1 

5.2. Serviciul Amenajarea Teritoriului și 

Urbanism+Șef serviciu 

11 5 6 

5.3. Compartimentul Monitorizare și Control. 5 1 4 

http://www.cicnet.ro/
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6. Direcţia Investiții și Servicii Publice  31 16 15 

6.1. Director executiv  1 1 - 

6.2. Serviciul Management de Proiect+Șef serviciu 14 9 5 

6.3. Serviciul Investiţii şi Servicii Publice 11 5 6 

6.3.1. Șef serviciu 1 - 1 

6.3.2. Compartimentul Investiţii Publice 6 2 4 

6.3.3. Unitatea Județeană pentru Monitorizarea 

Serviciilor Comunitare de Utilități Publice 

2 1 1 

6.3.4. Compartimentul Infrastructură Mediu 2 2 - 

6.4. Compartimentul Infrastructură Rutieră 3 1 2 

6.5. Autoritatea Judeţeană de Transport 2 1 1 

7. Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu  28 20 8 

7.1. Director executiv  1 1 - 

7.2. Serviciul Achiziţii Publice+Șef serviciu 9 6 3 

7.3. Compartimentul Patrimoniu Public şi Privat 7 6 1 

7.4. Compartimentul Personal Deservire, Protocol, 

Administrativ, Protecţia Muncii 

11 7 4 

8. Compartimentul Audit Public Intern 3 1 2 

9. Compartimentul Cabinet Consilieri Preşedinte 4 3 1 

10. Compartimentul Coordonare Societăți, 

Servicii și Instituții Publice Subordonate  

5 1 4 

11. Compartimentul Corp Control 3 - 3 

 TOTAL 148 88 60 

 Datele statistice arată că se menține încă un deficit de ocupare a posturilor din organigrama 

aparatului de specialitate (60%), eforturile făcute de a organiza numeroase concursuri de recrutare 

(44 de concursuri pentru 64 de posturi) neaducând decât 18 noi angajări! În aceste condiții, s-a 

procedat la redistribuirea sarcinilor de serviciu, la încurajarea funcţionarilor publici și a 

personalului contractual de a îndeplini cvasitotalitatea atribuţiilor de serviciu cu responsabilitate, 

competenţă, eficienţă și corectitudine.  

Prin ședințe de lucru cu conducerile operative și executive și întâlniri cu grupuri de 

lucru pe situații punctuale, președintele Consiliului Județean Ialomița a analizat temele prioritare 

ale activității curente, modalitățile de îndeplinire a sarcinilor de serviciu, măsurile de  corectare a 

situațiilor de risc și de realizare a obiectivelor propuse în diferite etape ale activității autorității.  

Să menționăm că și în anul 2018, conducerea operativă a Consiliului Județean Ialomița a 

organizat celebrarea "Zilei funcționarului public" (23 iunie), angajați cu rol deosebit în  

organizarea și exercitarea serviciului public pentru cetățeni, prilej de a întări relațiile 

interpersonale și spiritul de echipă prin comunicare directă.   

Îndeplinirea atribuțiilor privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor, serviciilor publice 

şi ale societăţilor comerciale de interes judeţean  s-a concretizat, în anul 2018, prin propunerea și 

adoptarea a 12 hotărâri care au vizat organigramele și statele de funcții ale Centrului Judeţean 

pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa (HCJ 4/25.01.2018, 

48/26.04.2018), Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa (HCJ 

47/26.04.2018), Bibliotecii Judeţene „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa (HCJ 136/28.11.2018) și 

Spitalului Județean de Urgență Slobozia (HCJ 66/30.0.2018, 89/27.09.2018), Regulamentul de 

organizare și funcționare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa (HCJ 

22/19.02.2018) și a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa (HCJ 

25/26.03.2018) și structura organizatorică a Spitalului Județean de Urgență Slobozia (HCJ 

27/26.03.2018).  

 

F1.  Îndeplinirea atribuțiilor specifice administratorului public al Județului Ialomița 
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Funcţia de administrator public a fost îndeplinită de Mihai Larisa Elena, care, în anul 

2018, a realizat următoarele atribuții:  

• coordonarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, în direcția  

îmbunătăţirii funcţionării lui, rezolvării cu profesionalism, eficiență și  la termenele legale a 

sarcinilor specifice structurilor organizatorice executive;  

• asigurea managementului resurselor umane, financiare, tehnice şi/sau materiale  

ale Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu efectuarea de analize, sinteze, rapoarte operative și măsuri de 

îndeplinit pe activități; 

•  propunerea de planuri de acțiune pentru implementarea strategiilor autorității și  

 urmărirea realizării acestora;  

• asigurarea planificării și administrării fazelor de pregatire și organizare ale  

proiectelor cu finanțare nerambursabilă, realizarea programării detaliate a activităților; 

• asigurarea coordonării, administrării și monitorizării proiectelor cu finanțare  

nerambursabilă, de la bugetul local, de la bugetul de stat sau din alte surse atrase; 

• monitorizarea  implementării activităților proiectelor de investiții 

• participarea la fundamentarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean  

Ialomița din sfera sa de competență; 

• coordonarea unor programe derulate de Consiliul Județean Ialomița:  

- organizarea participării la ediția de primăvară a Târgului Național de Turism;  

- parteneriatul cu Primăria Amara în organizarea  Festivalul concurs de 

interpretare a muzicii ușoare românești  ”Trofeul Tinereții Amara”;  

- realizarea Programului Județean privind acțiunile publice de omagiere a  

Centenarului Marii Uniri și premierea veteranilor de război de pe raza județului 

Ialomița;  

- participarea la realizarea  proiectului „10 pentru Ialomița”; 

- organizarea evenimentului “Sărbătorirea Zilei Naționale a României”;  

- realizarea documentelor administrative pentru încheierea ”Înțelegerii de  

cooperare dintre Județul Ialomița, din România și Raionul Nisporeni, din Republica Moldova”; 

-  participarea la vizita delegației județului Ialomița în Raionul Nisporeni, în  

perioada 25 – 28 mai 2018;  

- implementarea proiectului educativ Nisporeni – Amara, sub genericul 

”Școala de vară – 100 de prieteni români”;  

- participarea la primirea vizitelor unor delegații străine la Consiliul Județean  

Ialomița și altele.  

Activitățile de coordonare s-au realizat în anul raportat cu respectarea subordonării 

ierarhice a structurilor funcționale fată de președintele, vicepreședinții Consiliului Județean 

Ialomița și secretarului județului, după caz. 

 

F2.  Îndeplinirea atribuțiilor specifice secretarului Județului Ialomița 

 

Atribuțiile specifice ale secretarului județului sunt expres prevăzute  în art. 116 și 117 din 

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și în art. 32 - 34 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului 

Județean Ialomița.  

Funcția de secretar al județului Ialomița a fost îndeplinită de domnul Adrian Robert 

Ionescu.  

Exercitarea atribuțiilor legale de către secretarul județului Ialomița, în anul 2018, s-a 

desfășurat pe următoarele coordonate: 

▪ avizarea, pentru legalitate, prin contrasemnare, a celor 155 de hotărâri  
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adoptate de Consiliul Județean Ialomița și 532 de dispoziții ale Președintelui; 

▪ coordonarea procedurilor administrative de elaborare a proiectelor de hotărâri  

și dispoziții, asigurarea fundamentării necesității, oportunității și legalității acestora, respectarea 

normelor de tehnică legislativă;  

▪ participarea la 15 din cele 16 ședințe de plen ale autorității deliberative și  

aproape la toate cele 53 de ședințe ale comisiilor de specialitate,  acordând consilierilor județeni 

asistență şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţilor, cu precizări, detalii și lămuriri la 

proiectele de hotărâre aflate în dezbatere sau cu privire la alte activități și evenimente organizate 

de Consiliul Județean Ialomița sau de instituțiile aflate în subordine;  

▪ în aplicarea art. 46 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la conflictele de interese 

cu caracter patrimonial, secretarul județului Ialomița l-a informat pe Preşedintele Consiliului 

Judeţean Ialomiţa cu privire la existenţa situaţiilor constatate şi a  făcut cunoscute consilierilor 

judeţeni sancţiunile prevăzute de lege, în cazul încălcării acestor prevederi; 

▪  asigurarea procedurilor de convocare a Consiliului Judeţean Ialomiţa,  

comunicarea ordinii de zi, pregătirea actelor administrative și a documentațiilor de fundamentare, 

executarea lucrărilor de secretariat specifice;  

▪ urmărirea întocmirii evidenţei statistice a hotărârilor adoptate și a dispozițiilor  

emise, comunicarea acestora conform nominalizării din dispozitivul actelor administrative 

menționate și arhivarea lor; 

▪ asigurarea transmiterii hotărârilor la Instituţia Prefectului - Judeţul Ialomiţa  

pentru exercitarea controlului de legalitate; 

▪ supravegherea respectării legislației privind transparența decizională în cazul  

hotărârilor cu caracter normativ, precum și a celei referitoare la liberul acces la informaţiile de 

interes public;  

▪ asigurarea redactării procesului-verbal al şedinţelor și afişarea acestuia la  

sediul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi pe pagina de internet a autorității în termenul prevăzut de 

lege; 

▪ elaborarea materialelor prezentate în cadrul conferințelor de presă lunare,  

organizate în săptămâna premergătoare ședințelor ordinare ale plenului Consiliului Județean 

Ialomița; 

▪ participarea la ședințele operative periodice organizate de Președintele  

Consiliului Județean Ialomița sau la alte întâlniri de lucru organizate de vicepreședinți pe teme 

importante de actualitate; 

▪ organizarea de întâlniri de lucru operative cu structurile din aparatul de  

specialitate la Consiliului Județean Ialomița pentru care a primit delegarea de autoritate;  

▪ verificarea și repartizarea zilnică în sistem electronic a corespondenței intrate  

prin registratura generală a Consiliului Județean Ialomița,  însumând în perioada de raportare peste 

25.000 de documente; 

▪ eliberarea de extrase sau copii de pe orice act din arhiva Consiliului Judeţean  

Ialomiţa, cu excepţia celor clasificate, la solicitarea scrisă a unor petenți; 

▪ participarea, ca preşedinte al Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului  

Ialomița, la 24 ședințe ale acestei comisii şi la întrunirile Colegiului Director al Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa,   cu îndeplinirea obligaţiilor ce-i revin 

potrivit legii în domeniul asistenţei sociale;  
▪ participarea la Adunările Generale ale Asociației Secretarilor de Județe din  

România.  

 

     F3. Îndeplinirea atribuțiilor specifice Direcției Coordonare Organizare  
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 În anul 2018, Direcţia Coordonare Organizare a avut prevăzute 26 posturi, din care 21 

ocupate.  

  Atribuțiile și responsabilitățile îndeplinite în anul raportat de Direcţia Coordonare 

Organizare se pot sintetiza astfel: 

❖ asigurarea condițiilor tehnico-organizatorice pentru pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor  

Consiliului Judeţean Ialomiţa şi a altor acţiuni publice ale autorității;  

❖  participarea la elaborarea și definitivarea proiectelor celor 155 de hotărâri ale  

Consiliului Judeţean Ialomiţa şi a celor 532 de dispoziţii ale Preşedintelui acestuia, urmărind 

îndeplinirea condiţiilor de formă, fond, legalitate, oportunitate şi necesitate;  

❖   evidenţa actelor administrative şi comunicarea lor celor menționați partea dispozitivă  

a acestora;  

❖ asigurarea caracterului public al hotărârilor și dispozițiilor prin publicarea lor pe site-ul  

www.cicnet.ro al Consiliului Județean Ialomița; 

❖  transmiterea hotărârilor la Instituţia Prefectului - Judeţul Ialomiţa pentru exercitarea  

controlului de legalitate;  

❖ îndeplinirea atribuțiile și responsabilitățile de reprezentarea legală şi la termen în  

instanţele judecătoreşti a judeţului Ialomiţa şi a Consiliului Judeţean Ialomiţa, prin împuternicirea 

acordată de preşedintele acestuia consilierilor juridici din Compartimentul juridic; 

❖ în ceea ce privește situația litigiilor, la începutului anului 2018,  erau 36 de dosare, iar  

la sfârșitul anului, au rămas 33, fiind înregistrate 22 de dosare pe parcursul anului raportat și 

acordate 95 de termene de judecată;  

❖  Compartimentul Juridic a  acordat 232 vize de legalitate contractelor, convențiilor și  

acordurilor având ca titular județul Ialomița și/sau Consiliul Județean Ialomița și 61 vize de 

legalitate pentru actele adiționale la contracte ȋncheiate.  

❖ realizarea Monitorului Oficial al Județului Ialomița - 11 luni și postarea lui pe pagina  

www.cicnet.ro, pentru a i se asigura caracterul public; 

❖ gestionarea activității privind declarațiile de avere și declarațiile de interese ale  

consilierilor județeni, înregistrându-se 34 de declarații de avere depuse,   din care 3 au fost de 

actualizare/rectificare și 1 pentru început de mandat, precum și 31 de declarații de interese,  din 

care 1 pentru început de mandat. Autoritatea Națională de Integritate a fost înștiințată că un 

consilier județean (Păcureanu Viorel Iulian) nu a depus declarația de avere și pe cea de interese la 

încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean; 

❖ asigurarea coordonării ți implementării unor proiecte reprezentative de nivel județean:  

participarea județului Ialomița la Târgul Național de Turism, programul ”Parteneriate pentru 

coeziune”, programul ”Premiile de excelență pentru olimpicii ialomițeni din învățământul 

preuniversitar de stat  în anul școlar 2017 – 2018”,   Programul Județean privind acțiunile publice 

de omagiere a  Centenarului Marii Uniri, premierea veteranilor de război de pe raza județului 

Ialomița,  inițierea proiectului „10 pentru Ialomița”, Sărbătorirea Zilei Naționale a României, 

realizarea documentelor administrative pentru încheierea ”Înțelegerii de cooperare dintre Județul 

Ialomița, din România și Raionul Nisporeni, din Republica Moldova”, participarea la vizita 

delegației județului Ialomița în Raionul Nisporeni, în perioada 25 – 28 mai 2018, participarea la 

primirea vizitelor unor delegații străine la Consiliul Județean Ialomița și altele;  

❖ facilitarea accesului liber la informațiile de interes public prin afișarea la sediul entității  

publice a documentelor administrative pentru care există instituită o asemenea normă, postarea pe 

site-ul Consiliului Județean Ialomița www.cicnet.ro a materialelor documentare și informative, 

transmiterea de răspunsuri la cele 50 de  solicitări de informații de interes public într-un  timpul 

mediu de răspuns  de 6,2 zile; 

❖ în relația cu mass media s-au emis și distribuit 62 de comunicate de presă, din care 16  

comunicate de convocare a ședințelor Consiliului Județean Ialomița și s-au  desfășurat 12 

conferințe de presă; 

❖ au fost organizate 3 dezbateri publice, privind proiectul bugetului județului Ialomița pe  

http://www.cicnet.ro/
http://www.cicnet.ro/
http://www.cicnet.ro/
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anul 2018, repartizarea bugetului privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităților 

teritoriale din judeţ a unor sume  defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2018 și 

despre politica agricolă comună; 

❖ au fost înregistrate 128 de petiţii, din care 15 au fost clasate, iar 52 redirecționate,   

intervalul mediu calculat de rezolvare fiind de 18 zile, față de 30 de zile termen legal, în timp ce în 

audiență au fost înregistrați 83 de cetățeni; 

❖ s-a menținut preocuparea pentru a asigura diversitate și calitate materialelor de  

prezentare și promovare  a județului Ialomița și a Consiliului Județean Ialomița: buletinul 

informativ ”Ialomița ta”,12 numere, într-un tiraj de 20.000 exemplare, distribuit gratuit în tot 

județul Ialomița, dar și  disponibil ȋn format electronic la adresa: http://ialomita-ta.ro,  afișe, 

pliante, calendare, semne de carte, diplome de excelență și diplome personalizate, bannere, rollup-

uri, flyere, insigne și plachete aniversare,  materiale promoționale personalizate (fanioane,  mape, 

pungi, magneți, farfurii,  felicitări, cocarde, agende, pixuri etc).  

  Funcția de director executiv al  Direcţiei Coordonare Organizare a fost îndeplinită de 

Ionica Băicoianu. 

  

  F4. Îndeplinirea atribuțiilor specifice Direcției Buget Finanțe 
 

 Direcţia Buget Finanţe a funcționat în anul 2018 cu 18 funcționari publici, din numărul de 

personal alocat de 29, acoperirea cu personal a posturilor din schema organizatorică de 62% 

aducând o redistribuire a sarcinilor de serviciu pentru îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților 

direcției și entității publice.  

Conducerea executivă a fost asigurată de  Mihaela Moroianu, director executiv adjunct, 

prin promovarea temporară în funcția de director executiv. 

Activităţile specifice desfăşurate în cadrul direcţiei în anul raportat au fost: 

o realizarea operaţiunilor economice, a lucrărilor aferente bugetului judeţului în  

toate etapele şi execuţia bugetară prin intermediul instrumentelor financiar-contabile, elaborarea 

lucrărilor de analiză şi sinteză bugetară pe ansamblul judeţului, precum şi gestiunea resurselor 

umane;  

o elaborarea lucrărilor de analiză şi sinteză bugetară pe ansamblul judeţului  

necesare în procesul de luare a deciziilor la nivelul conducerii executive şi a consiliului judeţean; 

o parcurgerea procedurilor legale şi realizarea lucrărilor aferente hotărârilor de  

repartizare pe unităţi administrative - teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat; 

o gestionarea lucrărilor, acţiunilor şi activităţilor legate de procesul bugetar, pentru  

bugetul general consolidat al judeţului, în toate etapele, respectiv fundamentare, întocmire, 

adoptare, rectificare şi execuţie; 

o fundamentarea impozitelor şi taxelor locale şi a celorlalte venituri ale bugetului  

propriu al judeţului pentru adoptarea nivelului anual prin hotărâre de consiliu judeţean, în timp ce 

în execuţie au fost realizate operaţiunile de constatare, urmărire şi încasare a acestora; 

o realizarea lucrărilor privind repartizarea pe trimestre şi virările de credite  

bugetare, corelate cu termenele de încasare a veniturilor, execuţia bugetară şi 

propunerile/solicitările instituţiilor; 

o asigurarea gestiunii datoriei publice locale şi a raportărilor aferente; 

o efectuarea operaţiunilor legate de finanţarea instituţiilor publice subordonate; 

o execuţia de casă a bugetului în condiţii de legalitate; 

o conducerea contabilității drepturilor constatate şi a veniturilor încasate precum şi  

a angajamentelor şi a plăţilor efectuate; 

o realizarea procedurilor privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata  

tuturor cheltuielilor, precum şi evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 

o realizarea operaţiunilor care privesc contabilitatea sintetică şi analitică pentru 

http://ialomita-ta.ro/
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operaţiunile derulate, registrele de contabilitate obligatorii, evidenţa sintetică şi analitică a 

elementelor patrimoniale,  reprezentând active fixe corporale, necorporale şi a celor financiare, 

calculul şi evidenţa amortizării activelor fixe (din domeniul privat), operaţiunile financiar- 

contabile aferente finanţărilor nerambursabile alocate de Consiliul Judeţean Ialomiţa; 

o controlul financiar preventiv propriu a fost exercitat de persoanele desemnate din  

cadrul Direcţiei Buget Finanţe pentru 9.408 documente; 

o întocmirea trimestrială şi anuală a situaţiilor financiare pentru activitatea proprie  

şi pe cele centralizate la nivel de ordonator principal de credite; 

o realizarea operațiunilor financiar contabile legale de distribuire a produselor 

lactate, de panificație şi mere şi documentațiile pentru acordarea ajutorului comunitar pentru lapte 

şi mere; 

o întocmirea lucrărilor de încheiere şi stabilire a rezultatelor execuției financiare la  

finele anului 2017 şi a contului anual de execuție şi conturile de execuţie trimestriale pentru anul 

2018, care au fost supuse spre aprobare Consiliului Județean Ialomița; 

o punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor 

măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele 

internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, respectiv 

continuarea implementării sistemului național de verificare, monitorizare, raportare şi control 

a situaţiilor financiare, angajamentelor legale şi bugetelor entităţilor publice – FOREXEBUG 

înrolarea în sistem fiind realizată în anul 2017. 

Luate strict statistic, documentele emise, materiale întocmite pentru aprobarea acestora 

prin hotărâri sau dispoziții, diverse raportări obligatorii elaborate de Direcția Buget Finanțe au 

depășit, în anul raportat, cifra de 21.800 și s-a asigurat gestionarea a  24 de registre speciale. 

  
             F5. Îndeplinirea atribuțiilor specifice Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism 

  

Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a realizat, în anul 2018, cu 6 (!!)  persoane 

angajate, din 17 posturi cuprinse în statul de funcții și în organigramă, îndeplinirea atribuțiilor 

autorității din domeniul urbanistic și  amenajarea teritoriului,  exercitarea prerogativei de control,  

elaborarea actelor de autoritate urbanistică, preluarea prevederilor cuprinse în planurile de 

amenajare a teritoriului la nivel naţional, regional şi zonal în cadrul documentaţiilor pentru 

teritoriile administrative din judeţ, coordonarea dezvoltării în teritoriu a activităţilor economico-

sociale şi reţelelor de legătură a acestora, îmbunătăţirea vieţii oamenilor din localitățile județului 

Ialomița.  

Activitățile concrete desfășurate în anul raportat de structurile organizatorice și funcționale 

ale Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism sunt, într-o prezentare sintetică, următoarele: 

▪ analizarea documentaţiilor tehnice depuse de unităţile administrativ - 

teritoriale din judeţul Ialomiţa, dar şi de persoane fizice şi/sau persoane juridice în vederea 

eliberării actelor de autoritate urbanistică și eliberarea a 33 certificate de urbanism, 22 de  

autorizaţii de construire/desfiinţare, precum şi a avizelor necesare emiterii acestora: 273 de avize 

pentru emiterea certificatului de urbanism și 120 de avize pentru emiterea autorizaţiei de 

construire/desfiinţare;  

▪ încheierea cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice  

contractul de finanţare nr. 6077 / 2018 - K / 13.04.2018 pentru Programul privind elaborarea şi/sau 

actualizarea planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism 

și alocarea sumei de 460.798,70 lei;  

▪ repartizarea sumei menționate către bugetele unităţilor administrativ - teritoriale  

din Andrăşeşti, Armăşeşti, Balaciu, Bărcăneşti, Ciochina, Cocora, Colelia, Cosâmbeşti, Drăgoeşti, 

Dridu, Făcăeni, Gheorghe Lazăr, Gura Ialomiţei, Jilavele, Manasia, Movilita, Munteni-Buzău, 

Perieţi, Reviga, Roşiori, Sălcioara, Sărăţeni, Sfântu Gheorghe, Sudiţi, Vlădeni; 

▪ rezolvarea solicitărilor primite din partea persoanelor fizice şi/sau persoanelor  
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juridice referitoare la diferite speţe de natură urbanistică și asigurarea accesului public la 

documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului;  

▪ „Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean - P.A.T.J.  

Ialomiţa", prin încheierea contractului de prestări servicii nr. 3623 /05.03.2018 între Judeţul 

Ialomiţa şi asocierea format din S.C. Intergraph Computer Computer Services S.R.L. şi S.C. 

Institute for Housing and Urban Development Studies România S.R.L. București;  

▪ organizarea lansării proiectului sus-menționat și a dezbaterilor publice pentru cele 

opt studii de fundamentare:Localizare, cadru natural, mediu, zone risc; Patrimoniul construit şi 

peisaje; Reţeaua de localităţi; Infrastructurile tehnice majore; Structura socio - demografică; Căile 

de comunicaţie şi transport; Structura activităţilor economice; Zonificarea teritoriului şi contextul 

teritorial;  

▪ efectuarea a 7 controale de fond în comunele Adâncata, Armăşeşti, Ograda,  

Scânteia, Miloşeşti, Sălcioara şi Colelia, în vederea verificării respectării disciplinei în construcții, 

precum şi întocmirea actelor de autoritate urbanistică;  

▪ regularizarea a 11 autorizaţii de construire/desfiinţare emise de Preşedintele 

Consiliului Judeţean Ialomiţa şi întocmirea a 4 procese - verbale de recepţie la terminarea 

lucrărilor;  

▪ acordarea de  asistenţă tehnică de specialitate pentru unităţile administrativ –  

teritoriale din judeţul Ialomiţa privind procedura de autorizare pentru toate categoriile de 

construcţii, conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

▪ modificarea, prin hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 98/27.09. 2018 a 

 componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism Ialomiţa,  organism 

consultativ fără personalitate juridică,  înființat pentru fundamentarea tehnică a avizului 

Arhitectului - Şef al Judeţului Ialomiţa pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de 

urbanism; 

▪ emiterea avizului Arhitectului – Şef al Judeţului Ialomiţa pentru un număr de 20 

de documentaţii de urbanism, din care : Planul Urbanistic General şi Regulamentul Local de 

Urbanism al comunelor Ciocârlia, Drăgoeşti, Cosâmbeşti, Valea Măcrişului, Dridu, Stelnica, 

Planul Urbanistic Zonal pentru investiții cu construcții în unitățile administrative-teritoriale 

Cichina, Dridu, Urziceni, Gârbovi, Țăndărei, Mihail Kogălniceanu, Roșiori, Sineşti, Perieţi, 

Giurgeni, Armăşeşti, Traian și Balaciu;  

▪ participarea Şeful Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, în exercitarea  

atribuţiilor de Arhitect – Şef al Judeţului Ialomiţa,  la 10 şedinţe ale Comisiei Zonale a 

Monumentelor Istorice nr. 10, care a emis avize pentru documentaţiile privind intervenţiile asupra 

monumentelor istorice, precum şi pentru imobilele situate în zonele de protecţie a monumentelor 

istorice şi în zonele construite protejate situate în judeţele Ialomiţa, Brăila, Buzău şi Călăraşi. 

 Să menționăm că, și în anul 2018, în condițiile în care nu s-a găsit posibilitatea angajării 

unui arhitect-șef, funcția a fost îndeplinită, prin derogare și delegare de atribuții, de Valentina 

Brașoveanu, sub directa coordonare, îndrumare şi control a preşedintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, prin atribuțiile delegate unui vicepreședinte/ Administratorului Public. 

            

 F 6.  Îndeplinirea atribuțiilor specifice Direcției Investiții și Servicii Publice 

  Direcţia Investiții și Servicii Publice a avut ocupate, în anul 2018, un număr 16 posturi, 

din cele 31 de posturi aprobate prin organigramă și statul de funcții (52%)  și a fost condusă de 

directorul executiv Marian Lisaru.  

 Activitățile specifice desfășurate de serviciile și compartimentele organizatorice și 

funcționale din cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice în anul 2018 au fost: 

➢ elaborarea programului anual de investiții publice, precum și actualizarea 

acestuia, prin rectificări bugetare; 
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➢ pregătirea documentațiilor pentru obținerea de fonduri prin Programul Național de 

Dezvoltare Locală, destinate obiectivului ,,Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului 

Județean de Urgență Slobozia”; 

➢ elaborarea de caiete de sarcini și referate de necesitate pentru demararea  

procedurilor de achiziție a proiectări și/sau execuție la diferite obiective de investiții și participare 

la recepția documentației tehnico-economice; 

➢ urmărirea contractelor de lucrări și prestări servicii aflate în derulare: Parc solar  

fotovoltaic Giurgeni, Pod peste râul Prahova la Dridu, marcarea arborilor aflați în zona de 

siguranță a drumurilor județene și altele; 

➢ participarea în comisiile de recepție la terminarea lucrărilor sau finale la diferite  

obiective de investiții;  

➢ eliberarea a 32 de Acorduri Prealabile de amplasare și execuție lucrări în zona 

drumurilor județene și Autorizații de amplasare și/sau acces  în zona drumurilor județene pentru 

persoane fizice și juridice, solicitate prin Certificatele de urbanism;  

➢ eliberarea a 56 de Acorduri Prealabile de amplasare și execuție lucrări în zona  

drumurilor județene și 14 Autorizații de amplasare și/sau acces  în zona drumurilor județene pentru 

unitățile administrativ-teritoriale cu investiții finanțate din fonduri locale și prin P.N.D.L. 2017 – 

2020;  

➢ elaborarea notelor de fundamentare și a referatelor de necesitate cu privire la  

lucrările și serviciile incluse în programul anual al achizițiilor, precum și în buget;  

➢ verificarea situațiilor de prestări servicii deszăpezire și combatere a poleiului pe  

drumurile județene și promovarea lor pentru achitarea contravalorii serviciilor prestate; 

➢ participarea la procedurile administrative (caiet de sarcini, referat de necesitate,  

recepția documentației, evaluarea ofertelor, predarea amplasamentului și emiterea Ordinului de 

începere execuție lucrări) pentru obiectivele de investiții „ Modernizare drum județean DJ213A 

Mărculești-Bucu, km 32+350 –km 37+230” și „Modernizare drum județean DJ 203F, DN2C    

( Grivița ) - Smirna - Iazu - Scânteia - Valea Ciorii  DN21A, km 0+000 - km 25+350”;  

➢ participarea în comisia de recepție finală a drumului județean DJ 402 Sineși- limită  

județ Ilfov și în comisiile de recepție a lucrărilor de întreținere și reparații drumuri județene 

efectuate de constructor; 

➢ colectarea de date la nivel județean în vederea fundamentării propunerilor de 

 standarde de calitate/cost pentru furnizarea serviciilor publice la nivel local;  

➢ constituirea Comitetului de Coordonare și a Grupului de Lucru pentru elaborarea 

Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor, organizarea a trei întâlniri de lucru și întocmirea 

unei baze de date privind gestionarea deșeurilor în județul Ialomița în perioada 2013-2017; 

➢ revizuirea Planului de Menținere a Calității Aerului pentru indicatorii pulberi în  

suspensie (PM10 şi PM 2,5), benzen (C6H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), 

plumb (Pb), arsen (As), cadmiu (Cd), nichel (Ni), dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOx) în 44 

de localități din județul Ialomița; 

➢ participare la conferințe și dezbateri publice naționale pe probleme de mediu; 

➢ întocmirea situațiilor, anexelor și raportărilor solicitate de Ministerul Dezvoltării  

Regionale și Administrației Publice pentru obiectivele de investiții finanțate prin Programul 

Național de Dezvoltare Locală; 

➢ actualizarea listei de investiții pentru anul 2018 și întocmirea machetei privind  

investițiile pentru proiectul de buget în perioada 2019-2022; 
➢ activitatea Serviciului Management de Proiect a fost una laborioasă, reflectată pe 

 larg în capitolul ” C1. Creșterea capacității administrative  de accesare a fondurilor 

nerambursabile europene și naționale și a fondurilor locale pentru realizarea programului 

anual de investiții”, cu rezultate remarcabile în accesarea fondurilor nerambursabile europene și 

naționale; 
➢ au fost analizate, verificate și transmise clarificările solicitate în cadrul fiecărei  
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etape de evaluare a cererilor de finanțare și întocmite documentele administrative specifice 

perioadei de implementare a proiectelor contractate; 

➢ s-au studiat oportunități de finanțare PNDR și POR /10/2017/10.1B/b1- Axa  
prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de Investiții 10.1 – Investiții 

în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și 

învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare - ”Acces în 

învățământul general obligatoriu (I-VIII), inclusiv nivelul clasei pregătitoare”; 

➢ verificarea şi controlul modului de realizare a serviciilor de transport public local  

de persoane, prin curse regulate şi prin curse regulate speciale, operarea de modificări în  

Programul de transport public județean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 

01.05.2013-01.06.2019, verificarea solicitărilor şi documentaţiilor depuse de operatorii de 

transport rutier în vederea emiterii licențelor de traseu pentru curse regulate speciale; 

F 7. Îndeplinirea atribuțiilor specifice Direcției Achiziții Patrimoniu 

 

Componența organizatorică și funcțională a Direcției Achiziții și Patrimoniu a cuprins, în 

anul 2018, un serviciu și 2 compartimente, cu 28 posturi, din care, 20 ocupate, activitatea fiind 

condusă de directorul executiv, Gheorghe Proca. 

Prin Direcția Achiziții și Patrimoniu s-au  realizat următoarele atribuții specifice: 

▪ elaborarea și urmărirea programului anual al achizițiilor publice și a calendarului  

de organizare a procedurilor de achiziții publice, în funcție de valoarea surselor financiare proprii 

bugetelor fiecărei structuri interne, precum și a planurilor de achiziții aferente proiectelor de 

investiții aflate în derulare ale Consiliul Județean Ialomița; 

▪  respectarea procedurilor de achiziție publică promovate;  

▪ statistic, până la 31.12.2018, au fost finalizate 15 proceduri de achiziție publică, 3  

au rămas în etapa de evaluare, s-au făcut 395 de achiziții directe din catalogul electronic 

SEAP/SICAP și 245 de achiziții directe offline, încheindu-se 105 de contracte ( 88 contracte de 

servicii, 15 contracte de furnizare și 2  contracte de lucrări) în valoare de 77.761.354,19  lei;  

▪ monitorizarea activității de achiziții publice pentru Consiliul Județean Ialomița,  

Centrul Militar Județean Ialomița și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Barbu Catargiu” 

Ialomița; 

▪ inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii pe  

anul 2018, din patrimoniul județului Ialomița, rezultând o valoare totală a patrimoniului de 

708.562,647,71 lei; 

▪ reevaluarea activelor, construcțiilor și terenurilor aflate în domeniul public și  

privat al județului Ialomița, rezultatul fiind însușit prin H.C.J. nr. 153/19.12.2018, iar valoarea 

totală a  acestora reevaluată la nivelul anului 2018 fiind de 734.334.436,25 lei  (Construcții 

domeniul privat – 296.061,00 lei, Construcții domeniul public – 536.992.831,07 lei,  Teren 

domeniul privat – 113.561.125,88 lei, Teren domeniul public – 83.484.418,30 lei); 

▪ încheierea a 20 convenții, în baza H.C.J. nr. 212/19.12.2017, privind închirierea  

temporară a unor spații de la Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” , încasându-se suma de 

9.472,78 lei;   

▪ valorificarea prin licitație, a 3.670 mc masă lemnoasă, cu o valoarea încasată de  

398.973,00 lei,  din zona de siguranță a drumurilor județene: DJ 101, DJ 101B, DJ 201A, DJ 

201B, DJ 211, DJ 302 și DJ 201; 

▪ valorificarea a 2.263,4153 ha terenuri cu destinație agricolă,  libere de sarcini din 

domeniul public și privat, aflate în administrarea Consiliului Județean Ialomița, prin arendare și 

concesiune, în urma mai multor etape de licitație, valoarea totală a contractelor încheiate fiind de 

3.579.073,68 lei/an; 

▪ continuarea intabulării și înscrierii în cartea funciară a imobilelor și terenurilor  

aflate în proprietatea Consiliului Județean Ialomița și actualizarea cărților funciare existente; 
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▪ în conformitate cu clauzele contractelor de concesiune/arendă/chirie, au fost  

efectuate controale și inspecții în teren pentru verificare modului de îndeplinire a contractelor de 

concesiune/arendă/chirie și respectarea clauzelor acestora; 

▪ achiziționarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, conform planului anual de 

achiziții publice și prevederilor bugetare aprobate;  

▪ în baza Legii nr.145/2014, au fost achiziționate  și distribuite primăriilor din județul  

Ialomița 6.388 atestate de producător și 11.405 carnete de comercializare a produselor agricole în 

valoare totală de 379.157,80 lei;   
▪ urmărirea îndeplinirii activităților de aprovizionare, administrativ-gospodărești, 

transport şi protocol, asigurarea integrității patrimoniului din administrarea proprie, a întreţinerii şi 

reparării lor,  folosirea raţională a materialelor consumabile şi recuperarea materialelor nefolosite 

sau refolosibile, încheierea contractelor cu furnizorii de servicii: apă, canal, energie electrică şi 

alte utilităţi, întocmirea planului de pază al instituţiei, și activitatea de prevenire şi stingere a 

incendiilor, apărare civilă şi de protecţia muncii. 

 
      F8. Îndeplinirea atribuțiilor Compartimentului Audit Public Intern 

 

Structură funcţională a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa aflată în 

directa subordonare a Preşedintelui acestuia, Compartimentul Audit Public Intern urmărește 

asigurarea bunei gestiuni a fondurilor publice şi/sau a patrimoniului public.  

Activitățile specifice desfășurate în anul 2018 de Compartimentul Audit Public Intern au 

fost: 

✓ elaborarea planului anual de audit public intern, pe care l-a supus aprobării  

preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa la data de  24.11.2017, corelând activitățile planificate 

cu planul multianual și urmărind respectarea periodicității activităților auditabile, structura 

standard și ponderea timpului alocat realizării misiunilor planificate; 

✓  planul anual de audit public intern pentru anul raportat a avut modificări  

determinate de cauze obiective; 

✓ auditarea unor activități desfășurate în cadrul Consiliului Județean Ialomița și la  

 cele 12 instituţii publice de interes judeţean de sub autoritatea acestuia; 

✓ gradul de îndeplinire a activităților planificate a fost de 78 %, justificat și prin  

faptul că este un singur auditor din cei 3 aflați în schema organizatorică;  

✓ au fost planificate și realizate 8 misiuni de asigurare vizând plățile și 8 privind  

sistemele informatice de la nivelul Consiliului Județean Ialomița, fiind constatate 8  iregularități, 4 

în domeniul bugetar și 4 care privesc tehnologia informației; 

✓ finalizarea acţiunilor de audit public intern s-a făcut prin rapoarte de audit, care au  

fost prezentate conducătorului entităţii publice auditate, unde s-au arătat punctele slabe identificate 

în sistem, eventualele iregularităţi sau prejudicii constatate, s-au formulat recomandări, propuneri 

de măsuri şi soluţii pentru pentru eliminarea acestora;  

✓ s-a îndeplinit obligația legală de a elabora raportul anual al activităţii de audit  
public intern, pe care l-a prezentat preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa şi l-a transmis  

Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern din cadrul Ministerului Finanţelor 

Publice.   
 

                  F9. Îndeplinirea atribuțiilor specifice Compartimentului Cabinet Consilieri 

Preşedinte 

 Format din 4 posturi și cu personal care îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract 

individual de muncă pe durată determinată,  Compartimentul Cabinet Preşedinte a realizat în  anul 

2018 următoarele activități specifice: 

❖ consultarea  diferitelor surse de informaţii și elaborarea de analize, sinteze, fișe şi  
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evidenţe cu caracter statistic pe probleme  specifice de activitate și de interes pentru conducerea 

operativă a entității publice; 

❖ colaborarea și conlucrarea cu structurile din aparatul de specialitate al Consiliului  

Judeţean Ialomiţa și cu instituţiile şi serviciile publice aflate sub autoritatea acestuia pentru 

rezolvarea unor situații punctuale (caiete de sarcini, contracte de achiziție publică, rapoarte, situații 

centralizatoare, referate de necesitate, fișe cu obiective de investiții, organizarea de cursuri de 

perfecționare, referate pentru scoaterea la concurs a unor posturi vacante, organizarea de 

evenimente și acțiuni publice etc; 

❖ participarea la organizarea și desfășurarea de întâlniri, conferinţe, seminarii,  

sesiuni de informare și alte acțiuni publice din domenii de interes major, comunitar, județean, 

național și internațional; 

❖ elaborarea Raportului anual al Președintelui Consiliului Județean Ialomița privind  

modul de îndeplinire a atribuțiilor în anul 2017 și a ”Bilanțului public la 2 ani de guvernare 

locală”; 

❖ participarea la evenimente publice: ședințele Consiliului Județean Ialomița,  

conferințe de presă, diferite întâlniri de lucru, acțiunile din calendarul județean dedicate 

Centenarului Marii Uniri, expoziții, lansări de carte, conferințe, lansare PATJ, întruniri și dezbateri 

publice, instruiri, seminarii, cursuri de perfecționare profesională, pregătirea vizitelor unor 

delegații străine; 

❖          redactarea proiectului ”10 pentru Ialomița ”și a metodologiei de realizarea a lui; 

❖          participare la implementarea proiectului ”Veteranii, eroii fără vârstă”, cu vizite la  

domiciliul acestora; 

❖          scrierea scenariilor de desfășurare a „Premiilor de excelență pentru olimpicii  

ialomițeni din învățământul preuniversitar de stat  în anul școlar 2017 – 2018” și a scenariului 

spectacolului festiv de sărbătorire a Zilei Naționale a României; 

❖           îndeplinirea atribuțiilor de purtător de cuvânt, conform dispoziției nr.  

124/26.04.2018 emisă de președintele Consiliului Județean Ialomița; 

❖           elaborarea a 46 de comunicate de presă și știri de presă și transmiterea lor către  

mass-media locale; 

❖ redactarea de alocuțiuni, mesaje, felicitări, scrisori și alte materiale pentru  

evenimente punctuale, precum și de articole pentru publicația ”Ialomița ta” a  Consiliului Județean 

Ialomița; 

❖          întreținerea paginilor de facebook ale Consiliului Județean Ialomița și  

președintelui său, ca mijloace de conectare rapidă la rețeaua social-media pentru promovarea 

acțiunilor entității publice; 

❖         colaborarea cu ministere pentru organizare unor acțiuni ale acestora în județ; 

❖ reprezentarea președintelui Consiliului Județean Ialomița la diferite acțiuni 

publice, conform dispozițiilor acestuia;        

❖         întocmirea de documentare despre obiectivele investiționale din Ialomița și  

transmiterea fișelor către ambasadele și Camerele de Comerț din România, altor potențiali 

investitori; 

❖ rezolvarea operativă a corespondenței transmisă compartimentului. 

 

       F 10. Îndeplinirea atribuțiilor specifice Compartimentului Coordonare Societăți, 

Servicii și Instituții Publice Subordonate și ale Compartimentului Corp Control   
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 Pentru îndeplinirea competențelor legale ale Consiliului Județean Ialomița în domeniile 

în care sunt organizate instituții publice aflate sub autoritatea  sa (asistență socială, sănătate, 

cultură, educație, evidența persoanelor, agenți economici, asociații de dezvoltare 

intercomunitară, situații de urgență și siguranță națională) a fost înființat Compartimentul 

Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate.  

            Din cele 5 posturi prevăzute în organigramă și statul de funcții, unul a fost ocupat de 

domnișoara Tudor Vali Silica, până la data de 06.03.2018, când a fost detașată (dispoziția nr. 

48/06.03.2018 emisă de președintele Consiliului Județean Ialomița) și investită ca subprefect al 

Județului Ialomița, în temeiul Hotărârii de Guvern nr. 63/2018. 

           Este o situație care rămâne între prioritățile președintelui Consiliului Județean Ialomița, 

fundamentată pe importanța atribuțiilor și responsabilităților entității publice în domeniile 

menționate.  

           De asemenea, nici în cadrul Compartimentului Corp Control nu au fost ocupate cele 3 

posturi, unele misiuni de control punctuale fiind realizate cu personalul din alte compartimente 

de specialitate, pe  baza unor planuri de control cu obiective și ”ordin de serviciu”, aprobate de 

președintele Consiliului Județean Ialomița. 

 

             IV. Coordonarea şi controlul activității instituțiilor şi serviciilor 

publice de  sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa 

        

             Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în art. 91, alin.1, lit a) și art. 104, alin.1, lit a) 

din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind 

organizarea şi funcţionarea instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale 

societăților comerciale de interes județean, Consiliul Judeţean Ialomiţa, la propunerea 

preşedintelui acestuia, a adoptat în anul raportat 18 de hotărâri , ceea ce reprezintă 11,6 % din 

totalul hotărârilor. Au fost  reglementate: organigrama, statul de funcții şi numărul de personal, 

stabilirea salariilor de bază, începând cu 01.01.2018 și 01.01.2019,  regulamentele de organizare 

şi funcţionare, contribuția lunară de întreținere a persoanelor îngrijite în căminele de la Balaciu 

și Fierbinți Târg, stabilirea componenței Colegiului Director al DGASPC Ialomița, desemnarea 

reprezentanților Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliile de administraţie ale Liceului 

Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia și Centrului Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Ialomița, stabilirea componenței nominale a Comisiei Judeţene  de Evaluare a 

Persoanelor Adulte cu Handicap Ialomița, stabilirea funcțiunilor și administrarea unor spații din 

imobilul Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomița, organizarea reţelei şcolare a 

unităţilor de învăţământ special din judeţul Ialomiţa, pentru anul școlar 2018/2019 și  aprobarea 

acordării burselor de ajutor social, alocarea resurselor bugetare necesare realizării programelor 

şi proiectelor propuse şi bunei funcţionări a instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean.  

           Instituţiile şi serviciile publice de interes judeţean aflate sub autoritatea Consiliului 

Județean Ialomița în anul 2018 au fost:  

a) Instituții publice din domeniul social:                                                                                          

a.1  Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița;                           

a.2  Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi Târg;                                                                      

b) Instituții publice din domeniul culturii:                                                                                   

b.1  Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu” Ialomița;                                                                  

b.2  Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa;           

b.3 Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea „Ialomița; 

b.4 Muzeul Judeţean Ialomiţa; 

b.5 Muzeul  Național al Agriculturii Slobozia;                                                                               

c) Instituții publice din domeniul educației:                                                                                 

c.1 Liceul Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia;                                                                  
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c.2 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița; 

d) Instituții publice din domeniul sănătății:                                                                                  

d.1 Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia;  

e) Instituții publice din domeniul evidenţa persoanelor:                                                                    

e.1 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa; 

f) Instituții publice din domeniul ordine publică:                                                                      

f.1 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Ialomiţa; 

g) Societăți comerciale cu capital integral al județului Ialomița:                       

g.1. S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa.        

 

           a) Instituții publice din domeniul social 
            

            Înscris ca domeniu prioritar important și în activitatea Consiliului Judeţean Ialomiţa din 

anul 2018, sistemul judeţean al asistenţei sociale a urmărit: 

✓ să implementeze politicile, strategiile și programele de asistenţă socială;   

✓ să dezvolte şi diversifice serviciile sociale specializate, în funcţie de nevoile identificate; 

✓ să asigure reinserţia în mediul propriu de viaţă, familial şi comunitar, precum și  

prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; 

✓ să colaboreze permanent cu serviciile publice locale de asistenţă socială, serviciile  

publice deconcentrate ale ministerelor şi cu instituţiile care au responsabilităţi în domeniu;  

✓ să conlucreze cu  organizații nonguvernamentale și reprezentanţii societăţii civile care  

desfăşoară activităţi de asistență și protecție socială.  

✓ să gestioneze cu eficiență și eficacitate resurselor financiare alocate, în condițiile în care 

peste jumătate din bugetul general al județului Ialomița este destinat asistenței sociale. 

 În  sistemul județean al asistenţei sociale din Ialomița și în subordinea Consiliului Județean 

Ialomița funcționează două instituții: Direcția Generală pentru Asistentă Socială și Protecția 

Copilului Ialomița și Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi Târg, a căror activitate 

aferentă anului 2018 va fi prezentată în continuare, în sinteză. 

 

 a.1    Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița 

 

             Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomița (DGASPC Ialomița) 

asigură aplicarea politicilor sociale în teritoriu, în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor 

vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie 

socială, având rol important în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a 

serviciilor sociale. 

Conducerea DGASPC Ialomiţa este asigurată de directorul general Paul Marcu, ajutat de  

directorul general adjunct, directorul economic şi de  colegiul director. 

Față de un număr de personal aprobat de 642 de persoane, numărul angajaţilor, la sfârșitul 

anului 2018,  a fost de 530, din care 26 pe funcţii de conducere şi 504 pe funcţii de execuţie, 

organizați în 29  compartimente funcționale (birouri, servicii, centre pentru copii și adulţi).  

 S-au menținut și în anul 2018 cele două coordonate principale de activitate: protecţia și 

promovarea drepturilor copilului şi protecţia persoanelor adulte și vârstnice. Datele raportate 

de DGASPC Ialomița arată un efort organizatoric și profesional apreciabil pentru diversificarea 

serviciilor de asistenţă şi protecţie socială a copiilor şi adulţilor aflaţi în stare de vulnerabilitate, 

adaptarea la cerinţele normativelor din domeniu la nevoile reale ale asistaților.   

 Sinteza obiectivelor urmărite în domeniul protecţiei copilului reține următoarele direcții: 

prevenirea separării copilului de familie,  evaluarea copilului aflat în situație de risc şi stabilirea 

unei măsuri de protecţie, protecţia copilului prin adopţie, acordarea de servicii copiilor cu 

dizabilităţi.  
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             În domeniul protecţiei persoanelor adulte și vârstnice s-au promovat următoarele 

măsuri: pregătirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului pentru viaţa 

independentă, susţinerea persoanelor victime ale violenţei în familie,  reinserţia socială a 

persoanelor fără adăpost, oferirea de servicii persoanelor adulte cu handicap, furnizarea de servicii 

specializate pentru persoanele vârstnice aflate în situaţie de risc.  

 Prevenirea separării copilului de familie s-a realizat prin activități de: 

➢ prevenire prenatală, pentru 70 femei, care au fost consiliate și au beneficiat de  

materiale contraceptive în vederea prevenirii sarcinilor nedorite;  

➢ consilierea psihologică şi juridică a 932 de persoane ( copii și familii aflate în  

situaţie de risc) în 1.132 ședințe de consiliere; 

➢  asigurarea de servicii în regim de zi prin intermediul Centrului de zi din cadrul  

Complexului  de Servicii Urziceni pentru 3 copii și familii aflate în dificultate și găzduirea a 20 

de cupluri mamă-copil, cazuri sociale cu risc de abandon al copilului, la Centrul Maternal 

Slobozia;  

➢  monitorizarea a 773 de copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în  

străinătate, din care 80 sunt în evidenţa DGASPC Ialomiţa cu măsuri de protecţie specială.  

 Evaluarea copilului aflat în situaţie de risc şi stabilirea unei măsuri de protecţie a 

înregistrat următoarele date statistice: 

o stabilirea de măsuri de protecţie specială pentru 14 copii - cazuri noi, prin  

plasamente în instituţii – 34, plasamente la rude până la gradul IV - 5,  plasamente la alte 

familii/persoane - 7, supravegheri specializate în familie - 37; 

o din cele 104 cazuri, pentru 62 s-a luat măsuri de protecție specială cu acordul  

părinţilor şi soluţionate în cadrul Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Ialomiţa, în 

timp ce 42 de cazuri au fost  soluţionate de  instanţa de judecată - Tribunalul Ialomiţa, deoarece 

părinţii au fost în imposibilitate sau nu și-au exprimat acordul pentru instituirea măsurii de 

protecție;  

o existența unor măsuri de protecţie specială pentru 606 copii, cu următoarea  

distribuție: măsuri de tip familial – 385 (64%), măsuri de tip rezidențial -184 și supraveghere 

specializată în familie – 37;  

o prin măsurile de tip familial au beneficiat de plasament la asistenţi maternali  

profesionişti 104 copii/tineri, 285 copii/tineri s-au aflat în plasament familial la rude până la 

gradul IV, iar 78 la alte familii/persoane; 

o măsura de protecţie de tip rezidenţial a fost aplicată pentru  184 de copii/tineri,  

din  care 6 plasaţi în centrul de primire în regim de urgenţă, 172  în centre de tip clasic şi familial 

și  6 copii/tineri la Fundaţia “Cuvioasa Paraschiva” Slobozia;  

o Centrul de Primire în Regim de Urgenţă pentru Copilul cu Vârsta 3 - 18 ani 

Slobozia a găzduit în anul raportat 56 de copii, din care 22 au fost reintegrați în familia biologică, 

23 plasaţi în centre de plasament, 3 transferaţi la DGASPC-urile de domiciliu și 2 plasați la alte 

familii/persoane; 

o  de plasament în centrele de tip clasic şi familial au beneficiat 224 copii/tineri,  

la sfârșitul anului 2018 înregistrând-se 172 de copii/tineri în 4 centre de plasament și 77 în cele 

6 căsuțe de tip familial din Slobozia, Țăndărei și Fetești; 

o  în urma sesizărilor primite de la parchetele de pe lângă judecătoriile de pe raza  

județului Ialomița, pentru 37 de copii care au săvârșit fapte penale, dar nu răspund penal, în cadrul 

Comisiei Județene pentru Protecția Copilului Ialomița au fost stabilite măsuri de supraveghere 

specializată în familia biologică.   

  Protecția copilului prin adopţie reține, pentru anul 2018, următoarele aspecte: 

▪ prin intermediul Biroului adopţii au fost identificate familii sau persoane cu  

domiciliul în judeţul Ialomiţa care doresc să adopte copii;  

▪ au fost evaluate condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă  

şi au fost eliberate atestate de familie sau de persoană aptă să adopte copii; 
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▪ a fost asigurată monitorizarea evoluţiei copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor  

dintre aceştia şi părinţii lor adoptivi;  

▪ s-au realizat 13 adopții definitive, instanţa a constatat adoptabilitatea pentru 20, în  

timp ce pentru 34 de copii adoptabili nu a fost identificată o familie potențial adoptatoare;  

▪  au fost atestate 24 de persoane /familii, iar 12 persoane/familii atestate sunt în  

aşteptarea unui copil și 10 copii au fost  încredinţaţi în vederea adopţiei; 

Acordarea de servicii copiilor cu dizabilităţi a însemnat; 

❖ evaluarea socio-medico-psiho-pedagogică pe parcursul anului 2018 a 1.093 copii cu  

dizabilități; 

❖  încadrarea în grad de handicap a 1.106 copii, din care 701 gradul grav (63,4%), 120  

gradul accentuat, 278 cu grad mediu și 7 cu grad ușor; 

❖  eliberarea a 279 de acorduri pentru indemnizaţii şi 223 acorduri pentru asistenţi  

personali ai copiilor încadraţi în gradul grav de handicap; 

❖ la sfârșitul anului raportat, 292 de copii beneficiau de indemnizație însoțitor și 327 de  

copii  de asistent personal;  

❖  includerea a 234 de copii în activităţi de recuperare şi reabilitare prin Centrul de  

Recuperare pentru Copilul cu Handicap Sever Slobozia. 

  În domeniul protecţia persoanelor adulte, DGASPC Ialomiţa a avut următoarele 

obiective: 

➢ pregătirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului pentru  

viața independentă, prin găzduirea lor, pe o perioada determinată, în  Centrul de protecție 

temporară din orașul Fierbinți Târg. La începutul anului 2018 aici erau găzduiți 11 tineri, pe 

parcursul anului un tânăr a solicitat reintegrarea socială, astfel că la sfârșitul anului raportat se 

înregistrau 10 tineri găzduiți în centru.  S-a menținut Protocolul de colaborare cu SC Radox SRL 

București, 5 tineri fiind încadrați ca șlefuitori metal, în timp ce un tânăr este muncitor necalificat la 

SC RIDEN Urziceni; 

➢ Susținerea persoanelor victime ale violenţei în familie prin serviciile furnizate  

în cadrul Centrului de Primire în Regim de Urgenţă pentru Victimele Violenţei în Familie 

Slobozia, cu  o capacitate de 9 locuri, pe parcursul anului 2018 beneficiind de serviciile centrului 

39 de persoane, din care 22 adulți și 17 copii; 

➢ Reinserţia socială a persoanelor fără adăpost, prin serviciile oferite de  

Centrul Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost Slobozia, cu o capacitate de 24 de 

locuri, s-a adresat, în anul raportat, unui număr de 72 de persoane adulte, din care 3 din mediul 

urban și 69 din mediul rural. Pe parcursul anului, din cele 72 de persoane, 16 au fost transferate în 

alte servicii rezidențiale din subordinea DGASPC Ialomița (centre pentru persoane vârstnice, 

centre pentru persoane cu dizabilități), 24 persoane au fost reintegrate social, iar 8 persoane au 

decedat (vârste înaintate, probleme de sănătate cronice), astfel că la finele anului 2018 se mai aflau 

găzduite 24 de persoane; 

 Protecția persoanelor vârstnice s-a realizat de DGASPC Ialomiţa prin următoarele 

servicii:  

o Servicii de zi, furnizate prin Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice, în anul  

2018 fiind 437 de beneficiari. Au fost înregistrate 36 de cereri pentru înscrierea în serviciile 

acestui centru, 30 dintre acestea soluţionându-se favorabil. De asemenea, pe parcursul anului au 

ieşit din evidenţa centrului 52 de persoane vârstnice, astfel încât, la finalul anului centrul avea 415 

beneficiari înscrişi; 

o Servicii de tip rezidențial furnizate prin: 

a) Căminul pentru Persoane Vârstnice „ing. Vădim Rusu" Balaciu, unde, la  

începutul anului 2018 erau asistate 74 de persoane vârstnice, pe parcursul  anului au fost 

înregistrate 49 cereri de instituţionalizare în acest serviciu,  pentru 23 dintre acestea realizându-se 

propunerea de internare, încât la 31.12.2018, erau în centru 72 de persoane vârstnice; 

b) Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi Târg a înregistrat, la data de  
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01.01.2018, un număr de 47 de persoane vârstnice asistate. Pe parcursul anului au fost 22 cereri de 

institutionalizare, din care pentru 7 s-a realizat propunerea de internare. La finalul anului 2018 

erau înregistrate 45 de persoane în acest centru, în timp ce 7 dosare erau în aşteptare;  

 Protecția persoanelor adulte cu dizabilități reprezintă o componentă esențială a 

atribuțiilor DGASPC Ialomiţa, cu norme legale imperative, din care rezultă următoarele obiective: 

o evaluarea persoanelor adulte cu dizabilităţi, în vederea încadrării în grad de  

handicap, înregistrându-se  2.790 de persoane în vederea încadrării în grad de handicap, din care 

1.185 au fost cazuri noi. La sfârșitul anului 2018 erau înregistrate 8.941  persoane adulte cu 

handicap în evidențe, cu o creștere de 3%, din care 299 persoane instituționalizate. Să 

menționăm că din totalul  persoanelor adulte cu handicap, 3.319 sunt înregistrate la handicap 

grav, 4.640 la handicap accentuat, 873 la handicap mediu și 109 la handicap ușor.  Pe parcursul 

anului 2018, Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap a realizat evaluarea unui 

număr de 2.796 de persoane; 

o eliberarea acordului  pentru indemnizație/asistent personal pentru persoanele  

adulte cu  handicap grav a atins cifra de 645 acorduri pentru indemnizație însoțitor  şi 194 acorduri 

pentru asistent personal. La sfârșitul anului raportat, 1.859 de persoanele adulte încadrate în gradul 

grav de handicap beneficiau de  indemnizație însoțitor, 680 adulți de asistenți personali și 606 de 

indemnizație pentru nevăzători; 

o Asigurarea de servicii de recuperare persoanelor adulte cu handicap în  

cadrul Centrului de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Slobozia , unde au 

beneficiat de asemenea servicii 192 de persoane, din care 125 persoane din comunitate şi 67 

persoane din sistemul rezidenţial. Pe parcursul anului s-au înregistrat 176 de cereri de prelungire a 

perioadei de acordare serviciilor în acest centru. 

o  Asigurarea de servicii în regim rezidenţial a persoanelor adulte cu handicap  

s-a realizat prin trei centre: 

a) Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Slobozia, care, la începutul anului raportat,  

găzduia 136  persoane adulte cu handicap, iar la 31.12.2018  înregistra 136 de beneficiari. Pe 

parcursul anului au fost 41 de cereri de furnizare de servicii în cadrul acestui serviciu, 29 dintre 

acestea fiind aprobate şi înscrise pe lista de aşteptare;  

b) Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuro-Psihică pentru Adulți  
Movila avea internate, la începutul anului 2018,  un număr de 40 de persoane adulte cu handicap, 

evoluția numărului asistaților (5 cereri de instituţionalizare aprobate și 4 ieșiri, prin reintegrarea în 

familie), conducând la 41 de beneficiari la sfârșitul anului;  
c) Centrul  de Integrare prin Terapie Ocupaţională Slobozia este o noutate în  

serviciile sociale oferite tinerilor cu handicap și găzduia, la începutul anului 2018,  un număr de 30 

de tineri cu handicap, la care s-au adăugat 6 asistați cu cereri de instituționalizare, astfel că, la 

31.12.2018, se înregistrau 36 de beneficiari.    

          Din punct de vedere financiar, Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Ialomița a beneficiat de fonduri în sumă de 81.769.534 lei, din care 67.384.316 lei au fost alocații 

de la bugetul de stat, 12.628.184 lei, alocații/subvenții de la bugetul județului Ialomița, 1.408.853 

lei venturi proprii din contribuții, iar diferența, fonduri din donații, sponsorizări, transferuri, fonduri 

nerambursabile și altele. Fondurile primite cu destinaţie specială pentru persoanele cu handicap  de 

la Bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale au însumat 48.010.245 lei. 

Conform Ordinului nr. 1887/2016, contribuţia de întreţinere datorată de persoanele 

asistate cu handicap sau susţinătorii legali ai acestora, din cadrul Centrului de îngrijire şi 

Asistenţă Slobozia fost stabilită în cuantum de 900 lei/beneficiar, iar în conformitate cu Legea nr. 

17/2000, cu modificările si completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa 

nr. 215/ 19.12.2017, costul mediu lunar de întreținere pentru anul 2018 a persoanelor vârstnice din 

centrele de la Balaciu si Fierbinți Târg a fost stabilit la 1.982 lei/beneficiar. 
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 a.2    Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi Târg 
Centrul de Asistență Medico-Socială (CAMS) Fierbinți-Târg este o unitate rezidențială cu 

paturi, asimilată spitalelor de cronici, care a funcţionat în anul 2018 la întreaga capacitate, 

respectiv 35 de paturi, asigurând pacienţilor servicii medicale, de îngrijire şi servicii sociale în 

conformitate cu statutul reglementat de lege.  

   Serviciile oferite de CAMS Fierbinţi Târg în anul raportat au vizat 92 de pacienţi din 

judeţul Ialomiţa, pacienţi cu nevoi medico-sociale, care sufereau de boli cronice, altele decât cele 

cu imobilizare la pat sau afecţiuni neuropsihiatrice. 

     Internarea în CAMS Fierbinţi s-a realizat exclusiv pe o perioadă determinată. Aceasta a 

fost în anul 2018 cuprinsă între 7 zile şi 6 luni. Nu au existat liste de aşteptare pentru pacienţi. 

Gradul de ocupare a paturilor a fost de aproximativ 95 %, într-o permanentă dinamică a 

internărilor şi externărilor. Nu a existat nici un refuz la internare pentru persoanele care au solicitat 

aceasta, în conformitate cu legea şi care s-au încadrat în natura afecţiunilor pentru care CAMS 

Fierbinţi este abilitat să acorde îngrijire şi asistenţă. 

      Funcţionarea CAMS Fierbinţi-Târg a fost finanţată în anul 2018 prin buget comun, din 

următoarele surse: Consiliul Judeţean Ialomiţa 1.785 mii lei (74 %), Ministerul Sănătăţii 395 mii 

lei (16 %) și autofinanţări în sumă de 225 mii lei (10 %). 

În anul 2018, Ministerul Sănătăţii a acordat sumele necesare finanţării activităţii medicale 

la nivelul unui standard de cost pe pat/an, sume suficiente pentru acoperirea cheltuielilor pentru 6 

luni. Restul sumelor necesare pentru plata salariilor personalului medical precum şi pentru 

achiziţia de medicamente şi materiale sanitare au fost alocate de Consiliul Judeţean Ialomița. 

Sumele alocate plăţii salariilor au reprezentat 57 % din bugetul comun, respectiv 1.384 mii 

lei. În anul 2018 s-a menţinut importanţa cheltuielilor cu încălzirea  (240 mii lei) şi a celor cu 

hrana pacienţilor (138 mii lei) în ierarhia structurii cheltuielilor materiale de funcţionare.  

Alocaţiile bugetare de la Consiliul Judeţean Ialomiţa au fost ritmice şi conforme cu 

prevederilor bugetare.  

 

 b) Instituții publice din domeniul culturii  
 

Îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților Consiliului Județean Ialomița și ale 

președintelui său în domeniul implementării politicilor culturale se realizează prin cele cinci 

instituții publice de cultură aflate în subordinea autorității: Biblioteca Județeană ”Ștefan 

Bănulescu” Ialomița, Centrul Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale 

Ialomița, Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea „Ialomița, Muzeul Județean Ialomița și Muzeul  

Național al Agriculturii Slobozia.                                                                                

Analiza retrospectivă a cadrului general de desfășurare a activității instituțiilor de cultură 

menționate permite relevarea unor concluzii general valabile pentru întregul sistem: 

➢ sunt instituții publice județene reprezentative, care constituie prin programele,  

activitățile și acțiunile inițiate, prin rezultatele și indicatorii realizați un nucleu cultural performant, 

cu nivel semnificativ de profesionalism;  

➢ aplică unitar principiile managementului cultural, prin elaborarea de proiecte  

strategice multianuale (5 ani), transpuse în programe și planuri de acțiune anuale, cu obiective care 

se corelează și completează cu prioritățile fiecărei etape de planificare și bugetului aprobat; 

➢ întocmesc anual rapoarte care au criterii unitare de evaluare: evoluţia instituţiei  

în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi cu sistemul instituţional existent, gradul de 

îmbunătăţire a activităţii instituţiei, organizarea sistemului instituţional și situaţia economico-

financiară curentă și previzionată; 

➢ conducerea instituțiilor este asigurată prin contract de management;  

➢ au accentuat rolul educativ al activităților culturale derulate, adaptând serviciile 
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proprii la nevoile comunităţilor pe care le deservesc, prin creativitate, inițiativă, competență, 

corectitudine, pasiune și responsabilitate față de propriile acte, flexibilitate decizională, adaptarea 

la influența formativă a noului mediu socio-economic; 

➢ demonstrează valabilitatea principiului de sorginte europeană ”unitate în  

diversitate”, programul fiecărei instituții de cultură fiind parte a obiectivului strategic județean de 

promovare a imaginii și identității județului Ialomița  și de înțelegere din perspective inedite a 

potențialului județului  în raport cu valorile naţionale şi europene; 

➢ au găsit soluții noi și inedite de desfășurare a evenimentelor/manifestărilor socio- 

culturale şi educaţional-ştiinţifice specifice, menite să contribuie la revenirea pe un trend 

ascendent a interesului publicului pentru activitățile culturale; 

➢ cu un personal de specialitate bine pregătit, au adăugat procedurilor operaționale  

standard, originalitate şi reprezentativitate, printr-o tematică diversă, focusată pe preocupările, 

nevoile și modul de receptare al grupurilor-ţintă vizate;  

➢ au crescut numărul, calitatea și impactul  evenimentelor culturale desfăşurate, pe 

multe dintre ele transformându-le în tradiție; 

➢  au lărgit aria de cuprindere și modul de organizare, desfășurând o parte  

importantă din activități în comunitățile din teritoriu, în așa fel încât actul cultural de calitate să 

ajungă la un public divers; 

➢  au generalizat și perfecţionat parteneriatele inter şi multiinstituţionale în  

 susţinerea programelor  culturale relevante;  

➢ au crescut semnificativ preocupările pentru promovarea imaginii publice a  

instituțiilor de cultură județene şi mediatizarea activităţilor prin acţiuni  concentrate pe mai multe 

planuri: vizite colective, transformarea beneficiarilor actelor de cultură în vectori de imagine, 

folosirea mijloacelor social-media (paginile web, bloguri,  și pagini de facebook),  comunicate și 

știri de presă, afişarea în locuri cât mai vizibile a materialelor de promovare, redactarea  de  

materiale informative diverse (afişe, invitații, pliante, semne de carte, calendare, flyere etc.) şi 

trimiterea acestora către diferite grupuri-țintă, apariții periodice la posturile de radio și televiziune 

locale și naționale;  

➢ au înscris Ialomiţa în circuitul cultural regional, naţional și internațional, 

contribuind decisiv la sporirea patrimoniului de valori prin care se individualizează județul 

Ialomița şi la construcţia propriei noastre realităţi şi identităţi.  

 

b.1   Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu” Ialomița  

 

 Biblioteca Judeţeană „Ștefan Bănulescu” Ialomiţa a fost și în anul 2018, cea mai mare 

structură infodocumentară din județul Ialomița, instituție publică de tip enciclopedic, destinată 

satisfacerii intereselor de studiu, lectură, informare, documentare, educare şi recreere ale cititorilor 

din comunitățile locale și județene.  

 Reperele semnificative ale activității Bibliotecii Judeţene „Ștefan Bănulescu” Ialomiţa în 

anul 2018 sunt: 

✓ realizarea următoarelor programele cuprinse în planul managerial:  

a) constituirea, organizarea, evidenţa și dezvoltarea colecțiilor de bibliotecă;  

b)  publicitatea şi promovarea serviciilor și colecţiilor de bibliotecă;  

c) coordonarea bibliotecilor publice din judeţ;  

d)  modernizarea şi transformarea bibliotecii într-o instituţie cu rol incluziv în  

comunitate;  

✓ menținerea activităţilor tradiționale și cu impact la public: Salonul Anual de  

Carte, Biblioteca vine la tine, Școala Altfel, Manifestări interdisciplinare;  

✓ operarea de reorganizări și modernizări ale spațiului deținut, existența în colecții   

a 240.508 unităţi de bibliotecă, dar și a unor echipamente IT moderne  au permis soluții noi și 

inedite de desfășurare a acțiunilor specifice și de atragere a cititorilor; 
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✓ achiziţionarea a 2.338 documente noi și atragerea de donații de documente  

pentru completarea colecțiilor, înregistrându-se 11.131 unități, din care cea mai mare parte,  peste 

10.000 de unități, au fost cărți;  

✓  promovarea a 42 de colaborări locale şi judeţene și a 17 colaborări naționale și  

internaționale, în vederea informării şi educării non-formale a publicului specific; 

✓ asigurarea funcționalității serviciului de bibliotecă BIBLIONET în cele 51  

biblioteci publice din județ;  

✓ SALONUL ANUAL DE CARTE, ediţia a XXVII-a, a fost prezentat la un capitol  

anterior din raport;   

✓ Proiectul cultural BIBLIOTECA VINE LA TINE a promovat colecţiile şi  

serviciile bibliotecii, cât şi atragerea spre lectură a unor noi utilizatori din şcolile şi liceele din 

municipiul Slobozia, precum și din alte localităţi din judeţ, prin expoziţii tematice, prezentări şi 

lansări de carte, întâlniri cu autori şi editori, dezbateri, concursuri de cultură generală, 

microspectacole literar-artistice, vizionări de filme, audiţii, expoziţii de artă plastică;  

✓ educația alternativă prin activități informale pentru copii, prin programul  

,,ŞCOALA ALTFEL: SĂ  ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” s-a realizat pe o durată de 

cinci zile consecutive lucrătoare în timpul anului școlar și a putut fi derulat pe baza unei 

planificări, la decizia unităților de învățământ. În  această perioadă, peste 650 de copii şi elevi, din 

10 grădinițe, școli și licee din Slobozia, precum și din Grivița, Luciu, Valea Ciorii și Ograda au 

călătorit  în lumea cărţilor cunoscute de ei sau au descoperit altele noi, s-au  informat, au  citit, au 

vizionat  filme, au  comunicat şi învăţat să interacţioneze, să se  exprime liber, într-un cuvânt au 

,,învățat altfel" la bibliotecă; 

✓ manifestările interdisciplinare au fost prilejuite de evenimente istorice şi literare  

și materializate în 92 de expoziţii de carte pe diverse tematici, 53 de lansări de carte, întâlniri cu 

personalități culturale şi scriitori din ţară și din județ, proiecţii de filme, conferinţe, ateliere de 

lucru, club de vacanţă, campanie de colectare şi donare carte și altele;  

✓ au fost înregistrați 3.446 de utilizatori ai serviciilor de bibliotecă și peste 7500 de  

participanți la 114 acțiuni și activităţi organizate; 

✓ se constată o fidelizare a publicului bibliotecii, concomitent  cu câștigarea unor 

noi segmente de public, mai ales din acele categorii de vârstă care sunt mai puțin prezente printre 

utilizatorii serviciilor de bibliotecă, însă se regăsesc într-o măsură perceptibilă în publicul 

acţiunilor şi programelor culturale ale bibliotecii;  

✓ organizarea  a 2 întâlniri metodice de informare și formare profesională cu toți  
bibliotecarii din județ, donații de carte către aceste biblioteci, organizarea de activități culturale 

comune și acțiuni specifice de îndrumare și de evaluare.   
  Structura organizațională a Bibliotecii Judeţene ”Ştefan Bănulescu” Ialomiţa, în anul 2018, 

a cuprins  27 de persoane, din care : 4 de conducere, 17 de specialitate și 6  administrativ, 

conducerea executivă fiind asigurată de Elena Balog. 

  Bugetul inițial de venituri și cheltuieli alocat Bibliotecii Județene Stefan Bănulescu 

Ialomița de Consiliul Județean Ialomița prin hotărârea nr. 10/19.02.2018 a fost în anul 2018 de   

849.000  lei, fiind rectificat prin hotărârea nr.119/31.10.2018  la suma de 854 400 lei. Din totalul 

cheltuielilor de  854 400 lei, s-au utilizat pentru Secțiunea Funcționare 844 400 lei și 10.000 lei 

pentru  Secțiunea Dezvoltare.  

 

 b.2  Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa  

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa 

funcţionează ca o verigă importantă în sistemul instituţiilor de apărare şi conservare a 

patrimoniului cultural-artistic, având rolul de a îmbina cercetarea de tip academic cu metodologiile 

de prezervare ştiinţifică a acestui patrimoniu şi cu valorificarea, prin educaţie şi divertisment, a 

culturii şi artei tradiţionale. Cultura tradiţională din judeţul Ialomiţa se constituie ca parte a 
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patrimoniului imaterial naţional, prin forme originale de expresie a zonei noastre  etnofolclorice,  

cu numeroşi păstrători de tradiție autentică în toate vetrele folclorice ialomiţene.  

Din sinteza activităților desfășurate în anul 2018 se desprind următoarele concluzii: 

❖ urmărirea, ca obiectiv strategic principal,  desfăşurării de manifestări culturale cu  

caracter local, judeţean, naţional sau internaţional în cât mai multe localităţi din Ialomiţa, la care 

să participe toate categoriile socio-profesionale, axate pe coordonate de valoare şi calitate;  

❖ structurarea activității pe trei programe consacrate în timp ca valoroase, caracterizate  

de consecvenţă, ritmicitate, coerenţă şi profesionalism: 

a) ”Programul Cercetare, conservare, pregătire metodologică“, cu proiecte pe 

cele trei componente, care au îmbogăţit arhiva instituţiei cu materiale etnofolclorice valoroase 

adunate în urma cercetărilor din teren, iar prin prelucrare servesc drept material de specialitate pus 

la dispoziţia publicului larg, precum și asigurarea de asistenţă de specialitate, la cerere, pentru 

toate instituţiile culturale din teritoriu; 

                  b)  ”Programul cultural artistic”, care a are drept scop valorificarea tradiţiilor 

populare ialomiţene şi naţionale prin mijlocirea artei spectacolului, cuprinzînd proiecte culturale 

diverse, grupate în funcţie de caracterul şi amploarea lor în: proiecte cu caracter local (”Istorie, 

tradiție și credință“ – Maltezi, 25 martie2018), proiecte cu caracter judeţean ( ”Când eram pe 

Ialomiţa“, concretizat într-un ciclu de spectacole itinerante oferite locuitorilor comunelor 

ialomiţene,  ”Rapsozii la ei acasă“- Gura Ialomiței, 17 noiembrie 2018 și Festivalul Judeţean de 

Folclor ”Zărzărică, zărzărea“, ediţia a XXVI-a, găzduită de localităţile Giurgeni, Malu (Sfântu 

Gheorghe), Slobozia, în zilele de 11 și 25 mai 2018, cu 24 de localităţi participante), proiecte cu 

caracter naţional (Festivalul-concurs naţional de interpretare a muzicii uşoare româneşti 

”Trofeul tinereţii“ – Amara, Festivalul naţional de folclor ”Ion Albeșteanu“, desfășurat în zilele 

de perioada 9-10 august 2018 la Amara, cu 12 concurenți și câștigarea trofeului de Ionuț Cocoș,  

reprezentantul județului Ialomița, Sărbătoarea colindului ”Sub zare de soare“, a XII-a ediție 

având loc în zilele de 14-15 decembrie 2018 la Slobozia, cu participarea unor  grupuri şi cete de 

colindători reprezentative din ţară (Suceava, Maramureș, Sibiu, Galați, Buzău, Brăila), precum și  

din judeţul Ialomiţa (Giurgeni, Luciu, Jilavele, Amara, Slobozia), ”Participări naţionale“          

(”1 Decembrie – Ziua Națională a României“, ”Centenarul Marii Uniri“), proiecte cu caracter 

internaţional ( Festivalul Internaţional de Folclor ”Floare de pe Bărăgan“ și ”Participări 

internaţionale“), proiectul editorial, proiectul ”Tradiţie şi modernism - online“ și proiecte și 

parteneriate culturale cu diverse instituții județe; 

 c) ”Programul administrativ” pentru administrarea patrimoniului mobil şi imobil deținut 

de instituție;   

❖ promovarea valorilor cultural-artistice ale judeţului nostru la nivel naţional, prin  

participarea grupurilor şi ansamblurilor folclorice din Ialomiţa la manifestările de gen din ţară: 

Ansamblul folcloric ”Doina Bărăganului” la Târgul de Turism al României Romexpo, 22-25 

februarie 2018 - București, evenimentul aniversar „20 de ani de Dezvoltare Regională în Sud 

Muntenia“ – 21 septembrie 2018, Golești – Argeș și la Festivalul Marii Uniri, ansamblurile 

„Drăgaica“ din Căzănești și „Cununa Bărăganului“ din Săveni au participat la Târgul de Turism al 

României de la Romexpo - București, 22 - 25 februarie 2018, ansamblul folcloric „Mugurii 

Bărăganului“ din Sudiți la Festivalul Bujorului (Valea Nucarilor – Tulcea, 20 mai 2018 și la 

Festivalul „Sunt mândru de portul meu“ – Albești, Constanța, 1- 3 iunie 2018, ansamblul folcloric 

„Miorița“ al Casei de cultură Țăndărei, la Festivalul „Dor românesc“ – 4 - 7 iulie 2018, Bistrița 

Năsăud, ansamblul „Colinda“ din Jilavele la evenimentul „Reuniunea satelor din România“ – 

Săpânța, Maramureș, 18 - 20 august 2018; 

❖ derularea, sub semnul Centenarului Marii Uniri, a peste 20 de manifestări cultural- 

artistice; 

❖ promovarea parteneriatului în organizarea și susținerea activităților, prin încheierea a 76  

de proiecte de colaborare culturală, din care 54 județene și 22 naționale, cu o arie largă de 

cuprindere a entităților publice și private; 
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❖ diversificarea informării și promovării activităților către public și mass-media prin:  

comunicate de presă, broşuri şi pliante, bannere amplasate în zone de maximă vizibilitate din 

localităţile judeţului, panouri publicitare, elemente de scenografie corespunzătoare pe scenele 

special amenajate pentru spectacole, spoturi şi emisiuni radio-tv la posturile locale şi naţionale, 

filme documentare realizate în studioul propriu al instituţiei, dezbateri, interviuri, mediatizarea pe 

ecranul LED al instituției, amplasat pe fațada clădirii Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea“, 

pornind de la ideea că informaţia culturală capătă astfel o importanţă mărită în conştiinţa 

publicului ialomiţean; 

❖ în cadrul proiectului „Tradiţie şi modernism - online“ s-a urmărit menținerea și  

actualizarea setului de  pagini web de prezentare a activităţii Centrului Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa și a ansamblului folcloric „Doina 

Bărăganului“ (www.traditieialomita.ro, cu versiune multilingvă, a Festivalului Internaţional de 

Folclor „Floare de pe Bărăgan“ (www.floaredepebaragan.ro, cu versiunea în limba engleză) şi a 

celor trei festivaluri naţionale „Doina Bărăganului“ (www.doinabaraganului.ro), „Ion Albeşteanu“ 

(www.albesteanu.ro) şi „Trofeul tinereţii“–Amara (www.festivalulamara.ro), care conţin 

informaţii utile privind istoricul festivalurilor, regulamente şi fişe de înscriere, impresii ale 

participanţilor, galerii foto şi video, date de contact și cresc gradul de vizibilitate al activităţii 

instituţiei;  

❖ proiectul editorial a însemnat editarea unui CD/DVD cu înregistrărilor făcute la ediţia a  

XII-a a Festivalului naţional de folclor „Ion Albeșteanu“, reeditrea volumului „Ion Albeșteanu – 

un mare artist“, apărut inițial în anul 1999, selectarea materialui audio-video cuprinzând cele mai 

reprezentative momente artistice ale ansamblului „Doina Bărăganului“ susţinute în anul 2018, în 

vederea editării unui viitor CD/DVD;  

❖ acordarea de asistenţă tehnică (informatică) instituţiilor judeţene care au solicitat acest  

lucru şi asigurarea sonorizării sau suportului logistic (scenografie, ecrane LED) cu aparatura din 

dotare la diverse evenimente artistice locale, județene sau naționale. 

 Prin hotărârea nr. 4/25.10.2018,  Consiliul Județean Ialomița a aprobat  noul Regulament 

de organizare internă al instituției, cu două compartimente principale: Compartimentul 

„Conservarea culturii tradiționale“ şi compartimentul „Ansamblul folcloric ”Doina Bărăganului” 

(11 persoane).   

 Analiza datelor financiare reține că instituția a avut un buget iniţial de  1.245.000 lei și 

unul definitiv de 1.484.000 lei, iar execuţia bugetară a perioadei raportate a însemnat 1.457.398 

lei, din care: cheltuieli de personal - 708.573 lei, bunuri şi servicii - 584.923 lei și cheltuieli de 

capital – 163.902 lei. 

Managementul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 

Ialomiţa a fost asigurat de  Pr. Prof. Cătălin Stanciu.  

 

 

             b.3  Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea „Ialomița   

 

 Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomiţa are un caracter de unicitate, fiind  

singura instituţie din judeţ care funcţionează sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru 

Educaţie, Ştiinţă şi Cercetare, calitate care impune îndeplinirea obiectivelor culturale propuse la 

înalte standarde de calitate. În acest sens, prin strategia proprie și planul de management, instituția 

a urmărit promovarea cunoaşterii valorilor culturii şi artei naţionale şi universale, dezvoltarea şi 

afirmarea disponibilităţilor creatoare ale populaţiei, realizarea unor programe și prestaţii culturale 

diversificate în beneficiul tuturor cetăţenilor, conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice 

şi tehnice ale comunităţii judeţului Ialomiţa, păstrarea şi cultivarea specificului zonal sau local, 

dezvoltarea parteneriatelor și schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional. 

Principalele coordonate ale activității Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomiţa 

desfășurată în anul 2018 sunt:  

http://www.traditieialomita.ro/
http://www.doinabaraganului.ro/
http://www.festivalulamara.ro/
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➢ adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale de la nivel  

naţional şi la strategia culturală a autorității căreia i se subordonează, Consiliul Județean Ialomița; 

➢ generalizarea parteneriatele educaționale, culturale și artistice, prin colaborarea  

cu 16 entități publice și private naționale, 38 județene, 12 interjudețene (București, Ilfov, Călărași, 

Brăila, Constanța), care au lărgit sfera de interese către noi practici de consum și au adus o 

evidentă creștere de vizibilitate;  

➢ sporirea numărului și impactului activităților culturale desfășurate  în aer liber, pe  

esplanada Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”  și la Casa Memorială ”Ionel Perlea” de la 

Ograda;  

➢ promovarea și organizarea, în parteneriat cu celelalte instituții de cultură, a  unui  

circuit turistic la nivelul județului, alcătuit din patru obiective cultural istorice importante: 

Complexul Maia Catargi, biserica, ruinele castelului și cavourile de la Broșteni ale lui Evanghelie 

Zappa, Casa Memorială ”Ionel Perlea” de la Ograda și Situl arheologic de importanță națională și 

europeană de la Orașul de Floci – Giurgeni; 

➢ continuarea inițiativei de a propune proiecte noi, care să diversifice manifestările  

oferite şi să prezinte interes pentru publicul larg: Clubul de fotografie „Costică Acsinte”,  Sala 

„Atelier”,  programul social „Teatru la sate ”, expozițiile de fotografie „Iosif Berman”  şi „Starea 

Națiunii”, expoziția grâului și a pâinii „Generații / Germinații” – Alexandra Sand și altele; 

➢ programele  desfășurate au fost: ”Arte”, ”Educație permanentă prin cultură”,  

editorial şi administrativ;  

➢ programul ”Arte” a fost unul complex, structurat pe subprograme de muzică,  

dans, arte vizuale, literatură, ținând seama că publicul consumator este eterogen și a cuprins: 

Festivalul şi Concursul Național de Interpretare Lied  şi Dirijat „Ionel Perlea”,  4 concerte şi 

recitaluri – muzică de cameră, instrumentale, cor, muzică ușoară, folk, jazz, 25 de expoziții de arte 

vizuale cu 16 expoziții de artă plastică, fotografie, 7 foto-documentare și câte una de tip instalație 

și design vestimentar,  2 spectacole de teatru, 2 conferințe/dezbateri,  Festivalul concurs de 

interpretare a muzicii ușoare românești ”Trofeul tinereții” Amara” (co-organizator) și Festivalul 

județean de tradiție culinară ialomițeană „La Casa Tudorii” (partener); 

➢ programul ”Educație permanentă prin cultură” a propus stimularea accesului  

progresiv al publicului la diferitele forme ale culturii, educația estetică şi artistică, receptarea și 

cunoașterea valorilor culturale, prin următoarele proiecte: 

a) Teatru pentru copii, cu 6 spectacole la Slobozia (2), Fetești, Amara, Reviga și Gârbovi; 

b) Mari evenimente, mari personalități : 2conferinţe și simpozioane: “Credință şi  

unitate”, ” Centenarul Marii Uniri și al Primului Război Mondial”; 

c) Concursuri tematice pentru copii (judeţene, naţionale şi internaţionale) – 8, Concursul  

naţional de creaţie literară/eseu „Mihai Eminescu”, Concurs judeţean de educaţie muzicală 

„Prieteni prin cântec”, Concursul regional de interpretare instrumentală şi teoria muzicii, 

Concursul naţional „Mesajul meu antidrog”, Concursul interjudeţean de teatru în limba franceză 

„Le francophill”, Concursul județean “Micul Antreprenor”, Concurs inter-județean cu tematică 

religioasă de creație plastică;   

d) Expoziţii de artă plastică ale copiilor şi amatorilor – 13: ”Ziua Internațională a Zonelor  

Umede”, ”Mărţişoare şi podoabe”, ”Marșul pentru Viață”, ”Să dăruim copiilor bucuria Învierii!”, 

expoziția absolvenților Liceului Pedagogic ,,Matei Basarab", ”Ziua educației informale”, 

”Noaptea Muzeelor”, “Paşi către succes”, ”Anul omagial al unității de credință și de neam ” , 

”Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918” și altele;   

e) Concerte și spectacole școlare – 6: „Serata primăverii și a renașterii”, „Ziua de  

conștientizare a autismului”, „1 Iunie”, recital „Săptămâna Altfel” cu elevi şi profesori de la Liceul 

de Arte ”Ionel Perlea” Slobozia și 2 spectacole de Crăciun; 

f) ateliere de lucru, pentru confecţionat mărţişoare şi podoabe, aranjamente florale,  

felicitări şi ornamente specifice sărbătorilor de Paşti şi de Crăciun;  

g) lansări de carte, întâlniri cu personalități; 
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h) Casa Memorială “Ionel Perlea” Ograda: „Noaptea Muzeelor” , “Magia Sânzienelor”  

atelier de împletit coronițe, Concursul local  „Consăteanul meu, Ionel Perlea! Organizat cu  Școala 

gimnazială Ionel Perlea Ograda, spectacolul Grupului folk de copii din Luciu ”Suflet ialomițean”; 

➢ programul editorial a valorificat cercetarea culturală şi informațiile document 

din spațiul ialomițean prin tipărirea de cataloage de artă vizuală, editarea de albume de autor 

pentru artiștii consacrați ai judeţului Ialomiţa, publicarea unor studii privind identitatea culturală a 

ialomiţenilor, realizarea şi lansarea unor CD-uri. Cele mai semnificative apariții editoriale din anul 

2018 au fost: volumul document “Istoria trăită. Veterani ialomițeni la Centenar”, realizat de 

Clementina Tudor și Florin Floreanu, “Slobozia –pământul eroilor de pretutindeni!”-autor Vitalie 

Buzu, despre Cimitirul internațional al eroilor de la Slobozia, reeditarea cărții „Ionel Perlea” de V. 

Firoiu în colecția „Ialomița – Centenar”;  

➢ intrarea în parteneriat cu Asociația Culturală ”Atelierele Albe” pentru  

implementarea proiectelor „Iosif Berman”, „Bărăgan Centenar” şi „Starea națiunii”, derulate cu 

fonduri nerambursabile;  

➢ programul administrativ este important, întrucât instituția are în administrare  

clădirea Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” , cu o  suprafață construită de aproape 2.000 

mp şi Casa Memorială ”Ionel Perlea” de la Ograda, pentru care trebuie să asigure cheltuielile de 

întreținere și funcționare.  

În 2018, Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomiţa a înfiinţat Consiliul Artistic al 

instituției, organism cu rol consultativ, membrii lui fiind consultați cu privire la organizarea unor 

evenimente ale instituției. 

Instituția a funcționat în baza unei organigrame cu 20 de funcții, dintre care 17 de execuție 

şi 3 de conducere, din care 16 ocupate şi 4 vacante.  

Bugetul rectificat al Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomița din anul 2018  a 

avut alocată suma de 1.439.000 lei, din care subvenții 1.419.000 lei şi venituri proprii 20.000 lei. 

 Din cheltuielile totale, de 1.343.347 lei, cele de personal s-au cifrat la 521.017 lei, cele cu 

bunuri şi servicii la 406.227, acțiunile culturale au cuantificat 335.687, iar cele de investiţii 80.416 

lei.  

Managementul Centrului Cultural  UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomița a fost asigurat de 

Clementina Tudor. 

 

           b.4  Muzeul Județean Ialomița 

 Muzeul Județean Ialomița a avut în aul 2018 un  programul managerial construit pe trei 

direcții principale: punerea în valoare a elementelor de patrimoniu şi a disponibilităților științifice 

şi creative ale colectivului, implicarea societății civile în promovarea statutului de pol cultural al 

comunității municipale şi județene, atragerea unor colaborări cu instituțiile muzeale şi de cercetare 

cu prestigiu pe plan național şi internațional.   

Îndeplinirea programului managerial în anul raportat reține următoarele coordonate: 

❖ asigurarea continuității celor trei programe semnificative: Cercetarea științifică şi  

evidența patrimoniului cultural, Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural și  

Valorificarea patrimoniului cultural, detaliate fiecare pe  subprograme și proiecte, pentru ca 

oferta culturală să fie una unitară la nivel de judeţ, să răspundă nevoilor reale ale comunităţii, 

precum şi publicului  divers care tranzitează judeţul;  

❖ dezvoltarea de relaţii de parteneriat cu instituţii culturale şi de cercetare muzeală (11), 

unități de învățământ (14), instituții județene de cultură (5), alte instituții publice (20),  organizații 

non-guvernamentale (7), din județ şi din țară, atât  pentru organizarea unor activități unice, cât şi 

pentru proiecte de mai lungă durată, care să asigure creşterea vizibilităţii instituției și a  judeţului 

Ialomiţa; 

❖ administrarea unor colecţii valoroase, cu un număr mare de obiecte (arheologie, istorie,  

numismatică, etnografie, artă populară, artă plastică, documentaristică);  
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❖ sprijinirea cu date istorice relevante a fundamentării celor două proiecte cu finanțare  

europeană și națională nerambursabilă - ”Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului 

istoric Orașul de Floci”, cu o valoare totală de 12.193.054,97 lei și ”Reabilitarea monumentului 

istoric și de arhitectură Conacul Bolomey”, cu o valoare totală de 21.801.121,17 lei, ambele 

declarate eligibile și care aduc cea mai mare investiție din istoria culturii ialomițene din toate 

timpurile! 

❖ Programul Cercetarea științifică şi evidenţa patrimoniului cultural a cuprins două  

subprograme:  

a) cercetarea științifică, prin care s-au executat cercetări arheologice  

sistematice, în patru situri arheologice din Ialomița (Borduşani-Popină, Piscul Crăsani, Vlădeni-

Popina Blagodeasca și Oraşul de Floci) și una la Bucșani – Giurgiu, cercetări preventive prin 

supravegheri arheologice pe bază de  contracte și prelucrarea științifică a materialelor identificate 

la 29 obiective de învestiții din județ, cercetări arheologice de suprafață prin  evaluări de teren în 

11 zone, prelucrarea inventarului arheologic  din campaniile anterioare, cercetarea documentelor 

de arhivă și a documentelor etnografice; 

b) evidența patrimoniului cultural, concretizată în 363 de obiecte muzeale  

evaluate și inventariate din colecțiile muzeului, întocmirea a 255 de fișe F.A.E și 10 fișe de 

restaurare, întocmirea documentației pentru evaluarea pieselor propuse pentru a fi introduse în 

colecțiile muzeului, înscrierea in registrele inventar și completarea bazei de date; 

❖ Programul Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural a cuprins în anul  

2018 subprogramele: 

a) conservarea patrimoniului cultural, cu 14 proiecte, destinate lucrărilor de  

conservare continuă la monumentele din parcul arheologic Orașul de Floci, operațiuni de 

conservare a materialului ceramic arheologic, a pieselor textile, de lemn și de metal, aplicarea 

tratamentelor de dezinsecție, executarea lucrărilor de conservare primară și curativă, monitorizarea 

factorilor microclimatici ai mediului ambiant din muzeu,  

b) restaurarea patrimoniului cultural a vizat 17 piese ceramice și 71 de piese  

metalice provenite din săpăturile arheologice desfășurate în Ialomița, 17 piese textile din colecția 

de etnografie, 5 piese de lemn din colecția de etnografie;  

❖ Programul Valorificarea patrimoniului cultural s-a implementat prin patru 

 subprograme:  

a) Expoziții, organizându-se 14 expoziții: de etnografie (Ia–Element de  

identitate etno-culturală, Transhumanța-Element de Unitate Culturală, Războiul de acasă), 

de istorie (Războiul nostru-Eroi- Fotografi,-Cineaști, Centenar Împreună. Elite Românești în 

Bărăgan, Pe front cu Costică Acsinte. Colecția fotografică din Primul Război Mondial, 

Omagiul Eroilor din Câmpie-Un memorial pentru sacrificiu și vitejie în Bărăgan, Viața de 

front din Marele Război (1916-1918), de  fotografie (Romania Pitorească, 100 de ani de la 

Marea Unire, 1918-2018, Acsinte.100), de artă (Texturi grafice), de mărțișoare; 

b) Conferințe, sesiuni științifice, simpozioane, mese rotunde, seri muzeale,  

dintre care menționăm activitățile dedicate Centenarului Marii Uniri și  concretizate în ciclul de 

conferințe  ”Cultura și Diplomația. Elementele de forță ale unei țări mici” (Ziua Culturii 

Naționale, Basarabia Noastră, Evanghelie Zappa (1800-1865) personaj european al secolului al 

XIX-lea, Eroinele României Mari - Viața de Front);   

c) Programe culturale europene: Noaptea muzeelor (19 mai 2018) și Zilele  

Europene ale Patrimoniului, ediția a XXVI-a în România (21 septembrie 2018);  

d) Festivalul-concurs de tradiție culinară ialomițeană „La Casa Tudorii”, ediția a  

VIII-a, Orașul de Floci (14 octombrie 2018);  

e) Prietenii Muzeului, prin activități și acțiuni în cadrul Programului național  

educațional ”Școala altfel - Să știi mai multe să fii mai bun !”, atelierul Mărțișor în spiritul 

Centenarului, expunerea ”Să cunoaștem Europa,  9 mai”, Comoara de la muzeu - concurs de 

treasure-hunting, Concurs de Istorie Barbu Catargiu, ediția a III-a, Să fim copii pentru o zi!, 
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Șezătoarea copiilor-atelier de povestiri istorice și creație, Datini și obiceiuri strămoșești - 

activitate educațională etnografică;  

f)  Editorial, constând în  tipărirea de afișe, pliante, cataloage, diplome, mape, 

flyere, bannere, roll-up-uri, cărți poștale și invitații pentru toate activitățile din program, precum și 

lansarea Albumului de fotografii realizate de Costică Acsinte în Primul Război Mondial; 

❖ Atragerea și fidelizarea publicului prin introducerea unor proiecte atractive și  

continuarea celor care  în perioada anterioară s-au dovedit a fi eficiente, fapt ce a condus la 

creșterea semnificativă a numărului de vizitatori; 

❖ diversificarea acțiunilor și mijloacelor  de promovare și publicitate a 

 programelor desfășurate: realizarea de materialele informative de bază care au însoțit fiecare 

dintre activitățile culturale, promovarea acțiunilor și diseminarea rezultatelor prin emisiuni la 

posturile de radio şi TV locale și naționale,  comunicate de presă, articole, interviuri, documentare 

și dosare de presă,  difuzarea materialelor publicitare realizate (mape, ilustrate, plachete, publicații 

de specialitate, CD-uri cu filme documentare, semne de carte, pliantul de prezentare al muzeului) 

în  judeţul Ialomiţa și  în ţară, actualizarea permanentă a site-ului Muzeului Județean Ialomița 

(www.mjialomita.ro), promovarea pe pagina  de facebook a muzeului 

https://www.facebook.com/muzeul.judeteanialomita, diseminarea informaţiilor în reţeaua muzeală 

pe adresa de internet a Centrului de Informare şi Memorie Culturală (CIMEC) din cadrul 

Ministerului Culturii şi Patrimoniului Cultural Naţional www.cimec.ro, 

www.evenimentemuzeale.ro  și pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Ialomiţa 

www.cicnet.ro; 

 Activitatea din anul 2018, Muzeul Județean Ialomița a desfășurat-o la sediul administrativ, 

Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală Oraşul de Floci, Așezământul de Artă şi Cultură 

Religioasă Maia Catargi și Conacul Bolomey Cosâmbești, cu o structura organizatorică  în care 

numărul total de personal prevăzut în statul de funcții și organigramă a fost de 31, din care  3 

funcții de conducere și 28 de funcții de execuție, înregistrându-se 6 posturi neocupate.  

 Execuția bugetară a perioadei  01.01.2018 - 31.12.2018 înregistrează la venituri totale 

suma de 1.663.953 lei, din care 1.612.692 lei reprezintă subvenții din bugetul județului Ialomița,  

iar la cheltuieli totale 1.663.953 lei, din care 1.006.532 lei pentru cheltuieli de personal și 657.421 

lei pentru bunuri și servicii.  

 Managementul Muzeului Județean Ialomița a fost asigurat de Florin Vlad. 

 

          b.5  Muzeul  Național al Agriculturii Slobozia 

 

Muzeul Național al Agriculturii Slobozia și-a păstrat şi în anul 2018 statutul de instituție 

muzeală reprezentativă, prin modul original în care abordează istoria agriculturii, antropologiei 

agrare şi arheologiei industriale specifice și care îi conferă caracter de unicitate. 

 Deschisă mereu unor soluții noi, interactive de implicare în viața comunității, instituția a 

atras publicul prin diversitatea acţiunilor și activităților propuse în planul de management, a 

dezvoltat parteneriate educaționale și comunitare, într-o viziune unitară asupra istoriei și culturii 

agrare tradiționale. 

Din programele și  proiectele desfășurate în  anul 2018  se rețin următoarele aspecte:   

✓ capacitatea instituției de a fi promotor al proiectelor culturale de interes local,  

național și internațional, într-o continuă dinamică, dezvoltare și diversificare; 

✓ colaborare instituțională pe bază de parteneriate cu 33 de entități publice și private  

din județ și din țară, precum și cu 2 din străinătate, precum și cu 27 de instituții mass-media; 

✓ continuarea organizării unor ateliere de creație sau de lucru în contextul unor  

evenimente tradiționale: atelier de personalizat căni, atelier de împletit fire textile – Brățara 

prieteniei, atelier de inițiere în tehnica découpage, atelier de împletit spice de grâu, atelier de pictat 

linguri de lemn, atelier “Sporul Casei”, atelier de olărit, toate constituind cea mai bună metodă de 

promovare a muzeului, mai ales în rândul elevilor; 

http://www.mjialomita.ro/
https://www.facebook.com/muzeul.judeteanialomita
http://www.cimec.ro/
http://www.evenimentemuzeale.ro/
http://www.cicnet.ro/
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✓ gama largă a acțiunilor de publicitare a proiectelor proprii: crearea de calendare, 

 afișe, pliante, invitații, flyere, cataloage, folosirea site-ului muzeului www.muzeulagriculturii.ro și 

a site-urilor de socializare Facebook.com și Business Catalog Focus, transmisiuni live pe 

facebook, cununii civile la secțiunea ”Primărie” din expoziția de bază, afișaje în locuri publice cu 

vizibilitate, expedierea de felicitări și scrisori de mulțumire, comunicate, interviuri,  articole și știri 

de presă, distribuirea de materiale publicitare, participări la manifestări culturale de gen din județ 

și din țară, participarea cu recuzită și personal de specialitate la filmările pentru ”Moromeții 2”, 

apariții în presa de specialitate și în mediul online și altele;  

✓  participare în calitate de invitat la proiectele internaționale: Noaptea Muzeelor,  

(19.05.2018), proiect coordonat de Reţeaua Naţională a Muzeelor din România, Zilele Europene 

ale Patrimoniului, ediția a XXVI-a (14.09.2018), desfășurat sub sloganul “Patrimoniul nostru 

cultural – unde trecutul întâlnește viitorul”, proiect în cadrul programului ERASMUS+, cursuri de 

formare (2 - 4.03.2018); 

✓ proiecte proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituției: 

- 6 expoziții tematice (grafică Lelia Urdărianu, Olimpiada județeană de arte  

plastice, Expoziția absolvenților 2018 ai Liceului de Arte ”Ionel Perlea” Slobozia și expoziția 

”Închinarea Sfintei Cruci”, Parada textilelor din colecția muzeului, expoziția foto-documentară 

”România – 100 de ani, 100 de fotografii”) 

- 50 de ateliere tematice pentru copii și elevi; 

- Sărbătoarea Caloianului. Paparudele, ediţia a XX-a (26.04.2018), cu  

participarea elevilor de Luciu, Miloşeşti, Griviţa și Borduşani;  

              - Olimpiada județeană “Meșteșuguri artistice tradiționale”: Aniversarea a  

100 de ani de la Marea Unire din 1918, desfășurată în ziua de 6.06.2018;  

 - activități în cadrul Zilei Mondiale a  Educației, proiectul educațional  “Să  

descoperim patrimoniul UNESCO din România”, derulat de Școala Gimnazială nr. 3 Slobozia şi 

finanțat de Consiliul Județean Ialomița (5, 12 și 26.10. 2018); 

 - Programul Național „Școala Altfel 2018”, în parteneriat cu Colegiul Național  

“Mihai Viteazul” Slobozia şi Liceul de Arte “Ionel Perlea” Slobozia, pe perioada unei săptămâni 

(05-09 11. 2018) fiind derulate ateliere de personalizat căni, ateliere de modelat lut, ateliere de 

inițiere în tehnica découpage, ateliere de pictat linguri de lemn, ateliere de confecționat “Brățara 

prieteniei;  

 - Manifestare complexă ”100 de ani de tradiții și obiceiuri de iarnă la români  

(1918 – 2018)”;  

 -  vizitarea expoziției de bază ”La pas prin lumea satului” și participarea la  

 târgurile în aer liber;   

✓ Programele de cercetare abordate de specialiștii Muzeului Agriculturii în 2018  

au vizat domeniile: Mașini agricole de epocă, Metrologie, Sticlărie, Ceramică, Obiecte de uz 

gospodăresc, Instrumentar culinar și de panificație, Textile, Instrumentar textil, Mijloace de 

depozitare şi păstrare a recoltei, Viticultură, Apicultură, Obiceiuri calendaristice din ciclul vieții, 

Mobilier țărănesc, Instrumentar școlar,  Unelte şi mașini de prelucrare a solului, Mijloace de 

transport, Orologie, Meserii - Meșteșuguri, Memorialistică, Fotografie veche, Artă plastică şi 

decorativă, Ecleziastică; 

✓  Programul de restaurare-conservare din anul raportat  însumează 203 obiecte 

muzeale din 9 colecții,  tratamente de conservare la Biserica de lemn “Sf. Nicolae” Slobozia, 

Ferma Model Perieți și Casa de gospodar din localitatea Gheorghe Doja;  

✓ Programul Evidența şi clasarea patrimoniului este semnificativ pentru valoarea  

patrimoniului Muzeului Național al Agriculturii Slobozia: 13.949 de obiecte muzeale în 

patrimoniul mobil, structurate pe colecții reprezentative, precum și unitățile în aer liber  Biserica 

”Sf. Nicolae” din Slobozia, Ferma Model Perieți, Casă de gospodar strămutată din localitatea 

Gheorghe Doja, unități în aer liber (colac de puţ - 1853, colac de fântână -1937, însemne funerare 

(1889, 1887), hambar (1869). Fondul bibliotecii totaliza la sfârșitul anului raportat  13.389 

http://www.muzeulagriculturii.ro/


94 

 

unități (6.025 cărți, 6.859 pliante şi periodice, 243 casete audio, 51 casete video, 211 discuri), în 

timp ce arhiva științifică şi documentară înregistra un total de 42.290 unități; 

✓ Proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituției  

au însemnat participarea la evenimente precum: expoziţia itinerantă - Fierul de călcat – istoric, 

utilitate şi rafinament, la Buzău (07.03. – 16.04.2018), Festivalul Vlăsiei, a X-a ediţie, organizat 

de Primăria comunei Moara Vlăsiei (17.06.2018),  Zilele Recoltei (29 - 30.09.2018) și Bucuriile 

toamnei (4 - 31.10. 2018 și 13.10 - 02.11.2018) de la Slobozia, Festivalul – concurs de tradiţie 

culinară ialomiţeană “La Casa Tudorii” Oraşul de Floci”, Giurgeni (14.10.2018), evenimentul 

aniversar - 100 de ani de agriCultură în România, organizat în parteneriat cu  Asociația Industriei 

de Protecția Plantelor din România (06.11.2018), participări la festivaluri, gale, concursuri, 

saloane, târguri etc. în judeţ, în ţară, la nivel naţional și internaţional și altele; 

✓ Programul editorial din anul 2018 a cuprins: invitaţii, afișe, afișe whiteback,  

cataloage de prezentare expoziții, pliante, calendar de perete 2019, realizate în condiții grafice 

excelente;  

✓ Programul Dialog Internațional din anul 2018 reține ca acțiuni semnificative  

următoarele:  

  - primirea vizitelor unor delegații oficiale din Nisporeni – Republica 

Moldova, Zagreb - Croația, Henan și Jiangsu – China; 

- continuarea corespondenței de specialitate cu  Asociația Internațională a  

Muzeelor de Agricultură; 

Analiza datelor financiare înregistrate în perioada raportată relevă că din veniturile și 

cheltuielile totale prevăzute, de 1.559.000 lei, s-au realizat 1.530.703 lei.  

 Domnul Gheorghe Petre a asigurat managementul Muzeului Național al Agriculturii 

Slobozia.  
 

 c. Instituții publice din domeniul educației 

 

 Sub autoritatea  Consiliului Judeţean Ialomiţa se află două instituții din  domeniul 

educaţiei: Liceul Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia și  Centrul Județean de 

Resurse și Asistență Educațională Ialomița, specializate în servicii  de asistenţă educaţională 

specializată şi terapeutic-recuperatorie pentru copii şi tineri cu deficienţe mintale de diferite grade.  

 c 1.   Liceul Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia 

Liceul Tehnologic Special “Ion Teodorescu” Slobozia este instituţie de stat, cu 

personalitate juridică, dublu subordonată, Inspectoratului Şcolar al Judeţului Ialomita, sub aspect 

metodic și Consiliului Județean Ialomița, în ceea ce privește asigurare resurselor bugetare. 

Obiectivele organizării şi funcționării acestui învățământ special în anul 2018 au fost: 

prevenirea sau depistarea precoce a deficienţelor, incapacităţilor şi a handicapurilor, intervenţia 

educaţională timpurie, abordarea globală şi individualizată a copilului cu cerinţe educaţionale 

speciale (CES), egalizarea şanselor, accesul la educaţie de calitate similară celei oferite copiilor de 

aceeași vârstă din şcolile de masă, asigurarea serviciilor şi a structurilor de sprijin necesare în 

funcție de amploarea, intensitatea şi specificul CES ale fiecărui copil, cooperarea şi parteneriatul 

în educația specială integrată și altele.  

Activitățile și acțiunile realizate în anul 2018 de Liceul Tehnologic Special „Ion 

Teodorescu” Slobozia pot fi sintetiza astfel: 

▪ număr de elevi înscriși în anul școlar 2018-2019 a fost de 136, înscriși în 13 clase,  

din care la nivelul primar: 48 elevi/ 7 clase, la nivel gimnazial: 53 elevi/ 6 clase și la 

învățământ profesional: 35 elevi/ 5 clase, din care 2 clase pentru Prelucrarea lemnului-tâmplar și 

3 clase pentru confecționer produse textile; 

▪ corpul cadrelor didactice înregistrat în anul  școlar 2017-2018 a fost de 63 de  

persoane, din care: personal didactic de predare - 53, personal didactic auxiliar - 2 și personal 

nedidactic - 8;  
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▪ Liceul Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia a fost acreditat pentru  

nivelul de învățământ - școală profesională- nivel 3 (conf. H.G nr. 918/2013, cu modificările și 

completările ulterioare), profil/domeniul: Fabricarea produselor din lemn- calificarea profesională 

tâmplar universal și Industrie textilă și pielărie- calificarea profesională confecționer produse 

textile;  

▪ prin hotărâri ale autorității deliberative au fost reglementate: organizarea reţelei  

şcolare de învăţământ special pentru anul şcolar 2018/2019 prin HCJ nr. 5/25.01.2018, 

desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie (HCJ nr. 

110/27.09.2018),  acordarea în fiecare semestru a burselor de ajutor social elevilor care 

frecventează cursurile liceului (HCJ nr. 35/26.03.2018 și HCJ nr. 125/31.10.2018), stabilirea 

salariilor de bază ale personalului contractual începând cu 01.01.2018 (HCJ nr.14.19.02.2018) și 

01.01.2019 (HCJ nr.149.19.12.2018);  

▪ urmărirea derulării activităților planificate pentru cele 5 comisii metodice: Comisia 

comunicare socializare diriginți, Comisia Terapia educațională complexă, Comisia metodică a 

cadrelor didactice de sprijin, Comisia metodică de Terapii Specifice și de Compensare, Comisia 

disciplinelor tehnice și Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței; 

▪ realizarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare cuprinse în calendarul   

educativ, printre aceste numărându-se: vizitarea Muzeului Național al Satului ,,Dimitrie Gusti” și a 

Grădinii Zoologice București (01.06.2018), vizitarea la Călărași a  Muzeului Dunării de Jos, 

Grădinii zoologice, Parcului Dumbrava și a Mănăstirii Coslogeni (30.05.2018), proiectul ”La 

plăcinte, înainte!” desfășurat în cadrul programului ”Şcoala Altfel: Să Știi mai multe, să fii mai 

bun!”, în parteneriat cu Fundația „New Life” Amara, tabăra școlară cu 30 de participanți, de la 

Păltiniș, județul Sibiu, din perioada 16.06.2018 - 22.06.2018, editarea revistei ”Zbor de fluturi” a  

Liceului Tehnologic Special “Ion Teodorescu”,  șezătoarea     ,,VINE, VINE MOȘ CRĂCIUN ! 

(19.12. 2018), Concursul județean de artă, creație și simpozion pentru cadrele didactice “MAGIA 

COPILĂRIEI”, ediția a II-a, desfășurarea, în data de 18.04.2018, în parteneriat cu Inspectoratul 

pentru Situații de Urgență ,, Barbu Catargiu” Ialomița a activității de prevenire și intervenție în 

cazul unor situații de urgență  pentru elevii și angajații Liceului Tehnologic Special ,, Ion 

Teodorescu ” Slobozia, activitate înscrisă în  proiectul ,, Împreună, pentru securitatea și sănătatea 

noastră!”, organizarea unui curs prim ajutor (21.04.2018), acțiunea ”Prevenirea delincvenței 

juvenile şi victimizarea minorilor” (27 – 28.11.2018), 12 proiecte educative și 5 parteneriate 

educaționale; 

▪ elevii Liceului Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia au fost și în anul  

raportat beneficiari ai programelor sociale inițiate și susținute de Guvernul României, precum: 

„Lapte şi corn”, Rechizite școlare gratuite,  Burse sociale, “Bani de liceu”, transport elevi.                                                                           

Execuția bugetară din anul 2018 reține la cheltuielile totale realizate  suma de  4.412.385 

lei, din care ponderea cea mai mare o au cheltuielile de personal 

 Managementul instituției a fost asigurat în anul 2018 de  prof. Ioana Mădălina Neagu. 

 

 c 2.   Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița 

 

 Instituție conexă a învățământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonată 

Ministerului Educaţiei Naționale, coordonată de Inspectoratul Şcolar al judeţului Ialomiţa şi 

finanţată de Consiliul Judeţean Ialomiţa, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

Ialomiţa asigură servicii de asistenţă educaţională, logopedie şi orientare şcolară şi profesională 

pentru elevi/tineri în scopul integrării acestora în viaţa şcolară, socială şi profesională. 

 Aspectele esențiale care se pot desprinde din activitatea desfășurată de Centrul Judeţean de 

Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa în anul 2018 sunt: 

o asigurarea asistenței psihopedagogice prin cele 28 de Cabinete de Asistenţă 

Psihopedagogică Școlare și Interșcolare și a serviciilor de terapii logopedice prin cele 5 
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Centre Logopedice Interșcolare, care funcţionează în unităţile de învăţământ din judeţul  

Ialomiţa;  

o urmărirea îndeplinirii obiectivelor prioritare ale instituției: îmbunătățirea  serviciilor de  

asistenţă educaţională, logopedie şi orientare școlară şi profesională, formarea profesională 

continuă a specialiștilor în acord cu cerințele de pregătire metodică şi științifică moderne, 

colaborarea cu factorii educaționali implicați în dezvoltarea personalității elevilor/ tinerilor pentru 

integrarea socială optimă,  consilierea elevilor și a părinților privind alegerea traseului adaptat 

intereselor și capacităților individuale, asigurarea asistenței specializate și furnizarea  unui 

curriculum individualizat, reducerea absenteismului, a riscului de abandon școlar, diminuarea 

fenomenului de violenţă, creşterea siguranţei elevilor în mediul şcolar, dezvoltarea bazei 

didactico-materiale și altele;   

o activitățile de consiliere a părinților,  înregistrându-se 6.083 beneficiari, din care 1.023  

prin consiliere individuală și 5.060 prin informare / consiliere de grup, temele principale urmărind: 

probleme comportamentale ale copiilor, gestionarea relației și comunicării eficiente cu copilul, 

stabilirea regulilor în familie, gestionarea emoțiilor negative, adaptarea la clasa pregătitoare/ clasa 

a V-a, motivația pentru învǎţare, probleme ale adolescenței; 

o consilierea cadrelor didactice pentru 739 de persoane, temele frecvente fiind:  

autocunoaștere şi dezvoltare personalǎ, comunicare şi abilitǎţi sociale, planificarea carierei, 

integrarea copiilor cu CES, stabilirea de măsuri privind problemele de comportament ale elevilor, 

copilul cu ADHD, modalități de motivare pozitivă, dezvoltarea abilităților socio – emoționale; 

o   consilierea elevilor s-a realizat prin consilierea individuală a 2.803 beneficiari, consiliere  

de grup 1.036 elevi și activități la orele de dirigenție pentru 19.197 elevi, cu care s-a discutat pe 

teme de: dezvoltare personală (autocunoaștere și creșterea stimei de sine), orientare școlară și 

profesională, planificarea și dezvoltarea carierei, managementul învățării și al informațiilor, 

prevenirea comportamentelor de risc, prevenirea și combaterea violenței, a absenteismului și 

insuccesului școlar, dezvoltarea abilităților sociale, integrarea în colectivul clasei a copiilor cu 

CES, managementul emoțiilor (controlul furiei, anxietatea), al timpului și al stresului, 

comunicarea asertivă, stil de viață sănătos, adaptarea la mediul școlar; 

o activitatea de terapie logopedică a însemnat examinarea a 1. 930 de copii preșcolari și  

școlari, din care 667 au fost  depistați cu probleme, 513 luați în corectare, 293 corectați, 9 retrași și 

212 ameliorați, urmărindu-se: dezvoltarea mobilității corporale generale, educarea respirației 

corecte, dezvoltarea auzului fonematic a logopaţilor și a mobilităţii fono-articulatoare, emiterea 

corectă, consolidarea sunetelor recuperate în cele mai diverse combinaţii articulatorii, diferențierea 

sunetelor corectate și automatizarea sunetelor recuperate și corectate în sintagme, propoziţii, 

poezii, poveşti etc.;  

o consilierea părinților privind terapia logopedică a vizat 247 de beneficiari și a avut ca  

teme frecvente: importanța educării limbajului copiilor, personalitatea copilului cu tulburări de 

pronunție şi direcţii de acţiune pentru corectarea tulburărilor de limbaj, specificul terapiei 

logopedice cu precizarea etapelor de corectare, consemnarea progreselor înregistrate şi discutarea 

metodelor pentru susţinerea progreselor realizate de copil, încurajarea comunicării și a progresului 

în mediul familial; 

o consilierea cadrelor didactice privind terapia logopedică a cuprins 102 persoane,  

tematica abordată referindu-se la: cauzele apariției tulburărilor de limbaj la vârsta preșcolară, 

metode și tehnici în corectarea tulburărilor de limbaj ale preșcolarilor și școlarilor mici, efectele 

tulburărilor de limbaj asupra personalității copilului, discutarea cazurilor individuale, analiza 

progreselor înregistrate şi recomandări pentru consolidarea progreselor obținute, metode şi jocuri 

pentru educarea limbajului şi dezvoltarea auzului fonematic, simptomatologia copilului cu autism 

și recomandarea consultării unor specialiști neurologi; 

o evaluarea nivelului dezvoltării psihosomatice a copiilor în vederea înscrierii la şcoală 

 s-a realizat conform prevederilor OMEN nr. 3242/23.02.2018 privind aprobarea Calendarului şi a 

Metodologiei de înscriere  a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2018-2019, 
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în perioada 01 - 23.03.2018, sub coordonarea CJRAE Ialomiţa,  în 5 centre de evaluare, după cum 

urmează: Centrul 1 Slobozia – Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița, 

Centrul 2 Slobozia – Grădiniţa cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Slobozia, Centrul 

Urziceni – Şcoala Gimnazială „Ion Heliade Rădulescu” Urziceni, Centrul Feteşti – Liceul 

Tehnologic „Anghel Saligny” Feteşti, Centrul Ţăndărei– Liceul Teoretic „Paul Georgescu” 

Ţăndărei, statistic fiind evaluate 277 de cazuri cu cereri pentru clasă pregătitoare;   

o activitatea Serviciului de Evaluare şi Orientare Școlară şi Profesională şi a Comisiei  

de Orientare Școlară şi Profesională a însemnat evaluarea și primirea certificatelor de orientare 

școlară şi profesională pentru 410  copii, din care 348 pentru învățământul de masă, 57 pentru 

învățământul special și 5 pentru învățământul la domiciliu; 

o desfășurarea a 13 programe de training/formare și dezvoltare profesională, 24 de  

programe şi proiecte educaționale, 12 activități metodico-ştiinţifice,  încheierea a 20 parteneriate;  

 Execuția bugetară pe anul 2018  a înregistrat la venituri prevederi inițiale în sumă  de 

189.000 lei, credite definitive de 181.000 lei și165.915 lei plăți efectuate pentru cheltuieli de 

funcționare și de capital. 

 Managementul Centrului Județean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa  a fost 

asigurat de prof. Mariana – Camelia Bănescu până la începutul anului  școlar 2018-2019, după 

care,  funcția de director a fost îndeplinită  de prof. Iolanda Lescae. 

 

 

 

 d. Instituții publice din domeniul sănătății 

 

 În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 162/2008 privind transferul 

ansamblului de atribuții şi competențe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile 

administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean 

Ialomiţa a preluat managementul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, implicându-se direct în 

reformarea sistemului sanitar, creşterea calităţii actului medical oferit cetăţenilor din judeţ și 

asigurarea  unei  largi accesibilități la servicii de urgență, ambulatorii  și spitalicești.  

 

 

 d1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia 

 Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia este o instituție reprezentativă pentru domeniul 

sănătății, argumentele care susțin această afirmație fiind: 

- este cea  mai mare unitate sanitară publică  din județul  Ialomița;  

- dotarea cu aparatură  modernă, care a permis dezvoltarea de competențe medicale și  

prestarea unor servicii noi;  

- are cel mai important grad de competență medicală, într-o structură  complexă de 

specialități, unele dintre ele  fiind unice în județ;  

- asigură servicii de urgență, clinice și paraclinice, preventive, curative  și  de  

recuperare, într-un mediu sigur și confortabil;  

- urmărește recrutarea de noi medici care să completeze specialitățile existente, precum  

și înființarea unor noi specialități; 

- scăderea ponderii pacienților transferați în alte unități sanitare; 

- este preocupată ca pacienții  să  beneficieze  de cele mai bune îngrijiri, la standarde  

apropiate de cele europene;  

- a devenit cel mai mare angajator din județul Ialomița, prin cele 1.012 posturi aprobate  

și 799 de posturi ocupate.  

  Întrucât o parte din activitatea Spitalului Județean de Urgență Slobozia, cu precădere cea 

investițională și cea bugetară au fost prezentate în capitole anterioare, vom proceda la o evaluare a 

resurselor umane, pentru că managementul  acestora într-o instituție de sănătate se desfășoară într-



98 

 

un sector cu caracteristici unice, unde forța de muncă este numeroasă și cuprinde profesii 

specifice, iar  eficacitatea utilizării ei determină eficacitatea celorlalte resurse ale organizației.  

Conform  ultimului  stat de funcții aprobat de Consiliul  Județean Ialomița prin hotărârea 

nr. 89 din 27.09.2018, situația personalului  din Spitalul Județean de Urgență Slobozia la 

31.12.2018 se  prezintă astfel:  

Nr. 

Crt. 
FUNCTIA 

APROBAT 

31.12.2018 

OCUPAT 

31.12.2018 

VACANT 

31.12.2018 

1. Medic 132 103 29 

2. Alt personal sanitar superior 17 17 0 

3. Personal mediu sanitar 491 394 97 

4. Personal auxiliar 249 187 62 

5. Personal TESA 52 38 14 

6. Muncitori 71 60 11 

    TOTAL 1.012 799 213 

             Analiza acțiunilor desfășurate în anul 2018 de Spitalul Județean de Urgență Slobozia în 

domeniul resurselor umane consemnează următoarele aspecte: 

• s-a menținut gradul de ocupare a posturilor (79%) din anul precedent, deoarece, deși au  

fost organizate concursuri de recrutare pentru toate categoriile de personal (100 de posturi scoase 

la concurs), rezultatele acestora nu s-au situat la nivelul ofertei (59 de posturi ocupate!); 

• semnificativ este și exemplul celor 44 de posturi de asistent medical generalist scoase  

la concurs, din care n-au fost ocupate decât 11; 

• se menține deficitul de medici rezidenți, la 22% din posturile aprobate; 

•    au fost încheiat  22 de contracte de muncă pentru medici rezidenți în specialitățile UPU  

(3), neonatologie, medicină internă, neurologie, pediatrie (2), medicină de laborator, medic chirurg 

(2), biochimist, kinetoterapeut, ORL, reumatolog, medic MFRM (2), neurolog,  pneumolog, 

ortopedie și traumatologie (2), logoped;  

• în luna mai 2018 a fost scos la concurs postul de director medical, acesta a rămas vacant 

deoarece nu s-a înscris nici un candidat;  

• anul 2018 a debutat cu majorarea salariilor cu 25% pentru tot personalul, conform Legii  

nr.153/2017 și cu majorarea salariului minim brut pe țară garantat în plată, conform HG 846/2017; 

• începând cu luna martie 2018, medicii și personalul mediu sanitar au beneficiat de  

majorarea salariului la nivelul grilei din anul 2022, conform  Legii nr. 153/2017;  

• au participat la cursuri de formare și perfecționare profesională 26 de angajați. 

  Gestionarea resurselor financiare a reprezentat o provocare majoră pentru echipa de 

management, deoarece a trebuit să fie trecute câteva praguri critice, determinate de achitarea unor 

sume mari pentru o instituție publică în urma unor sentințe definitive de malpraxis și drepturi 

bănești ale salariaților (tichete de masă). 

 Presiunea financiară nu a afectat buna funcționare a Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Slobozia și acordarea serviciilor medicale pentru pacienți, fiind găsite soluții de gestionare 

eficientă a fondurilor existente și menținerea unui echilibru între categoriile de cheltuieli. Au fost 

asigurate cheltuielile de personal, iar cheltuielile materiale au acoperit în totalitate necesitățile 

Spitalului (nu au lipsit medicamente, materiale sanitare, dezinfectanți, reactivi, etc .). 

 Anul 2018 a însemnat pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia o dezvoltare majoră a 

bazei materiale, constând în aparatură medicală, instrumentar și spații renovate, care ajută la 

creșterea calității, diversificării actului medical și atragerea de noi medici.  

Finanțarea dotării materiale s-a realizat din: 

-  veniturile  proprii ale spitalului fiind achiziționate echipamente cuprinse în lista de  

investiții în valoare de 3.170.099,16 lei;  

- alocările bugetare ale Consiliului Județean Ialomița  pentru achiziționarea de  

echipamente, care au însumat 4.761.739,86 lei;  
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- alocări ale Ministerului Sănătății , prin Programul de finanțare al Băncii Mondiale  

pentru dotarea Unității de Primire Urgențe și a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, în valoare 

de 194.505,52 lei; 

- alocarea de către Consiliul Local Slobozia a sumei de 149.103,73 lei, pentru  

cumpărarea unui cazan de producere a apei calde și a agentului termic la  centrala termică. 

În același timp, pe lângă lucrările executate cu terți, de o mai mare complexitate și  

specialitate, Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia a continuat executarea de lucrări în regie 

proprie, prin care să se gestioneze cu eficiență și eficacitate resursele financiare. 

 Spitalul Județean de Urgență Slobozia a realizat în anul raportat servicii paraclinice în 

valoare de 1.603.419,34 lei (Laborator clinic  - 593.177,34 lei, Citologie  - 10.280,00 lei, CT + 

RMN  - 850.365,00 lei și Radiologie  - 149.597,00 lei). În cadrul Ambulatoriului de Specialitate  

s-au prezentat 72.992 pacienți, servicii decontate de Casa de Asigurări de Sănătate Ialomița fiind 

în valoare de 1.390.908.90 lei. 

 Statistica din anul 2018 a serviciilor clinice reține 17.890 internări continue și 9.853 de 

externări de zi. Indicele de complexitate a cazurilor ( ICM ) contractat în 2018 a fost de 1,0494, iar 

cel realizat a fost 1,1222 ceea ce înseamnă creșterea sumelor decontate de Casa de Asigurări de 

Sănătate Ialomița . 

 Structura bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia a 

fost elaborată  și aprobată, în funcție de sursele de venituri ce pot fi mobilizate și tipurile de 

cheltuieli, pe destinații de utilizare.  

Astfel, în anul 2018, Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia a  realizat venituri în sumă de  

101.850 lei, având ca surse venituri următoarele:  

Nr. 

crt. 

SURSA  DE  VENIT 

 

Finanțare 

(mii lei) 

% 

1 Venituri din contracte încheiate  cu CAS  Ialomița 40.920 40 

2 Subvenții din FNUAS pentru acoperirea Creșterilor salariale 31.518 31 

3 Venituri din contracte încheiate cu Direcția de Sănătate Publică 

Ialomița 

17.057 17 

4  Venituri din contracte încheiate cu Institutul deMedicină Legală 2.222 2 

5 Subvenții din bugetele  locale  pentru finanțarea cheltuielilor  

curente din domeniul sănătății 

2.088 2 

6 Subvenții  din bugetele locale pentru finanțarea cheluielilor  de 

capital 

4.899 5 

 

7 Subvenții din bugetul de stat  către bugetele locale pentru 

finanțarea investițiilor în sănătate 

18 0 

8 Venituri proprii 2.797 3 

9 Valorificări 1 0 

10 

 

Alte sume primite din fonduri de la UE pentru Programele 

Operaționale finanțate 2014-2020 

330 0 

TOTAL  FINANTARE 101.850 100 

 

          In anul 2018, structura  cheltuielilor  Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia a fost 

următoarea:  

Nr. 

crt. 

Specificații cheltuieli Realizat 

(mii lei) 

% 

1. Titlul  I   Cheltuieli  de personal    75.724 75,59 

2.  Titlul II  Bunuri si servicii   19.848 19,82 

3. Titlul IX  Alte Cheltuieli   2.621 2,62 

4. Titlul X  Active Nefinanciare   1.983 1,97 

 TOTAL  CHETUIELI                 100.176 100,00 
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 La sfârșitul anului 2018, Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia nu a înregistrat arierate. 

 Asigurând coerență, eficiență și operativitate demersului managerial, doamna Mariana 

Iancu, împreună cu echipa pe care o conduce, a adus îmbunătățirea evidentă a activității Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Slobozia în anul 2018.   

 

e) Instituții publice din domeniul evidenţa persoanelor 

 

Atribuţiile Consiliului Judeţean Ialomiţa din domeniul evidenţei persoanelor sunt îndeplinite 

prin Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, instituție publică de interes județean, 

care exercită funcții de coordonare şi control metodologic a activității serviciilor publice 

comunitare locale de evidență a persoanelor din județul Ialomiţa, de cooperare cu instituțiile 

abilitate în domeniul ordinii publice, siguranței şi apărării naţionale, de colaborare cu autoritățile 

publice, persoane fizice, pe probleme de interes comun, de execuţie prin asigurarea mijloacelor 

umane, materiale şi financiare, necesare pentru îndeplinirea prerogativelor cu care este investită. 

 

 

    e 1. Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa 

În anul 2018, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa a urmărit  respectarea 

actelor normative care reglementează activitatea specifică de evidenţă a persoanelor şi stare civilă, 

coordonând şi controlând metodologic activitatea desfăşurată de serviciile publice comunitare 

locale de evidenţă a persoanelor şi primăriile din judeţ.  

Sinteza activităților desfășurate de structurile organizatorice și funcționale ale instituției 

reține următoarele aspecte principale: 

o coordonarea şi controlul metodologic a activității serviciilor publice comunitare 

 locale de evidență a persoanelor, prin: 

a) desfășurarea a  72 de acțiuni de îndrumare și control metodologic, pe stare  

civilă, la serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor și unitățile administrativ- 

teritoriale din județ, pe baza Graficului anual și a Tematicii elaborate în prealabil;  

b) întâlnirea metodologică anuală (27.11.2018), cu participarea  

funcționarilor din cadrul  Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița şi a funcționarilor 

cu atribuții de stare civilă din serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor și  

unităților administrativ -teritoriale din județ;  

c)  coordonarea și controlul, pe baza planului de control metodologic (20 de  

activități de control), a activității celor cinci servicii publice comunitare locale de evidență a 

persoanelor din județ:  Slobozia, Urziceni, Feteşti, Ţăndărei și Căzănești;  

d) convocări metodologice pe linie de evidenţă a persoanelor, anuală  

(18.01.2018 ) și trimestriale (11.04.2018, 28.06.2018 și 11.10.2018); 

e) întocmirea, la finalizarea acțiunilor de control, a notelor de constatare,  

proceselor-verbale, rapoartelor cu principalele concluzii rezultate și planurile cu măsuri pentru 

remedierea deficiențelor și îmbunătățirea activităților;  

f) verificarea, urmare activităţii de coordonare şi control metodologic în  

domeniul evidenţei persoanelor a 27.325 de cereri (Slobozia 9.762, Urziceni 7.724, Fetești 4.715, 

Țăndărei 3.588, Căzănești 1.536) depuse la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a 

persoanelor din județul Ialomița, în vederea  eliberării cărţilor de identitate,  cărţii de identitate 

provizorii şi cereri pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei; 

o coordonatele principale ale  problematicii de stare civilă din anul 2018 sunt: 

a) înregistrarea a 948 de cereri pentru transcrierea în registrele de stare civilă  

române a certificatelor/extraselor multilingve sau a extraselor de stare civilă ale cetăţenilor români 

procurate din străinătate, pentru care s-au efectuat 2.862  verificări în Registrul Național de 

Evidență a Persoanelor  și s-au emis 876 de avize prealabile;   
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 b) din cele 876 cereri avizate pentru transcrierea certificatelor/extraselor/ extraselor 

multilingve de stare civilă în registrele de stare civilă române,  346 certificate provin din Regatul 

Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,  140   din Germania,  85 din Franța, 77   din Italia, 62 

din Spania, 37 din Irlanda, 90 din Republica Moldova,  4 din Ucraina și câte 4 din Grecia și Cipru, 

6 din Turcia, 5 din Belgia, 3 din Israel, 2 din Danemarca și câte unul din Austria, Norvegia, 

Seychelles, Siria, Ungaria, Cehia, Portugalia, S.U.A, Scoția, Irlanda de Nord,  Elveția;  

 c) avizarea prealabilă a 60 de cereri privind rectificarea actelor de stare civilă și a 

mențiunilor înscrise pe marginea acestora,  în cuprinsul cărora s-au produs erori materiale;  

  d) analizarea temeiniciei a 23  cereri de schimbare a numelui pe cale administrativă 

însoțite de documentele legale justificative și formularea de propuneri motivate Președintelui  

Consiliului Județean Ialomița, în vederea emiterii dispozițiilor de admitere sau respingere a 

schimbării numelui pe cale administrativă;  

  e) derularea activității de primire, actualizare, păstrare şi gestionare a registrelor de 

stare civilă, exemplarul II, de la oficiile de stare civilă din primării şi servicii publice comunitare 

locale de evidență a persoanelor, asigurând conservarea şi securitatea acestora, încheindu-se 28 de 

procese - verbale de predare – primire; 

 f) cu ocazia predării-preluării gestiunii de stare civilă, în 3 unități administrativ - 

teritoriale din județ s-a procedat la încheierea proceselor-verbale de către funcționarii care au 

predat celor care au preluat gestiunea și activitatea de stare civilă, în prezența reprezentanților 

Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița, în conformitate cu prevederile legale în 

domeniu;  

 g) operarea a 6.599 mențiuni referitoare la unele modificări intervenite în statutul 

civil al unor persoane în registrele de stare civilă, exemplarul II, aflate în arhiva Direcției Județene 

de Evidență a Persoanelor Ialomița; 

 h) întocmirea, la nivelul judeţului Ialomiţa, a 7.054 de acte de stare civilă din care:  

2.086 acte de naştere, 1.536 acte de căsătorie şi  3.432  acte de deces;  

 i) eliberarea, în județul Ialomița, a 16.328 certificate de stare civilă, persoanelor 

îndreptățite, din care: 8.515 certificate de naștere, 2.967 certificate de căsătorie şi 4.846   

certificate de deces;  

o coordonatele principale ale  activității de evidenţă a persoanelor: 

a) urmare activității de coordonare şi control metodologic în domeniul evidenţei  

persoanelor, au fost verificate  27.325 de cereri (Slobozia 9.762, Urziceni 7.724, Fetești 4.715, 

Țăndărei 3.588, Căzănești 1.536) depuse la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a 

persoanelor din județul Ialomița, în vederea  eliberării cărţilor de identitate,  cărţii de identitate 

provizorii şi cereri pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei. 

b) serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor au luat în  

evidență 2.870 persoane, din care: 2.728 persoane la naștere, 2 la dobândirea cetățeniei române,  

85 persoane la schimbarea domiciliului din străinătate în România și 55 în alte cazuri;  

c) pentru a veni în sprijinul cetățenilor, serviciile publice comunitare locale de  

evidență a persoanelor din județ au desfășurat 143 acțiuni cu camera mobilă, pentru preluarea 

imaginii și a documentelor necesare eliberării actului de identitate, fiind puse în legalitate 285 de 

persoane; 

d) la nivelul județului au fost eliberate  28.288 acte de identitate, din care 27.263  

cărţi de identitate şi 1.025 cărţi de identitate provizorii, pe serviciile publice comunitare locale de 

evidență a persoanelor situația prezentându-se astfel: Slobozia 10.250, din care cărți de identitate  

9.799 și cărți de identitate provizorii 451, Urziceni 8.188, din care cărți de identitate 7.968 și cărți 

de identitate provizorii 220, Fetești 4.944, din care cărți de identitate 4.764 și cărți de identitate 

provizorii 180, Țăndărei 3.424 din care, cărți de identitate 3.348 și cărți de identitate provizorii 76, 

Căzănești 1.482, din care cărți de identitate  1.384 și cărți de identitate provizorii 98; 

e) ca urmare a expirării termenului de valabilitate au fost eliberate 15.697 cărți  
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de identitate, 5.719 la schimbarea domiciliului, 2.960 pentru prima dată persoanelor cu vârsta 

cuprinsă între 14 şi 18 ani, 76 pentru prima dată persoanelor cu vârsta peste 18 ani, 3.046 în locul 

actelor pierdute, 479 prin procură specială și 873  în locul celor deteriorate/distruse; 

f) mențiunea privind stabilirea reședinței a fost aplicată pentru 2.836 persoane,  

din care pentru 2.350 persoane în altă localitate decât cea de domiciliu şi 486  în aceeași localitate 

cu cea a domiciliului; 

g) s-au înregistrat și actualizat  în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor 

 290 comunicări referitoare la datele privind persoana fizică, din care 9 comunicări de naştere, 9  

comunicări de deces şi 272 comunicări privind dobândirea statutului de cetăţean român cu 

domiciliul în străinătate;  

h) au fost înaintate către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea  

Bazelor de Date în vederea implementării în Registrul Național de Evidență a Persoanelor, 426 de 

comunicări privind măsura interzicerii de a se afla în anumite localități, obligarea de a nu părăsi 

localitatea precum și interzicerea de a alege sau a fi ales, respectiv încheieri de ședință pronunțate 

de instanțele de judecată privind măsura controlului judiciar și a arestului la domiciliu; 

i) actele de identitate ale cetățenilor români recuperate de Consulatele sau  

Ambasadele României din străinătate, transmise instituției de Direcția pentru Evidența 

Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date au fost înaintate serviciilor publice comunitare 

locale de evidenţă a persoanelor pe raza cărora persoanele îşi aveau domiciliul, în vederea 

restituirii sau distrugerii, după caz, conform normelor metodologice în vigoare, pentru 316  

persoane; 

j) serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor din județ au  

efectuat 1.189 verificări, din care: 696 în Registrul Național de Evidență a Persoanelor/fișele de 

evidență locală, 291 în registrele de stare civilă, 200 la Serviciul Public Comunitar pentru 

Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Ialomița și 2 la alte instituții;    

k) efectuarea unui număr de 83 acțiuni de control la unități sanitare și de  

protecție socială din județul Ialomița, în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Ialomița, având ca scop prevenirea abandonului nou-născuților în maternități, 

precum și punerea în legalitate cu acte de stare civilă și acte de identitate a persoanelor 

instituționalizate; 

l) populaţia activă a județului Ialomița la data de 31.12.2018, conform datelor 

 Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa  era  287 876  persoane.  

o Activitatea Compartimentului Juridic, Contencios și Relații Publice s-a axat  

pe  acordarea de consultanță juridică compartimentelor de specialitate, avizarea a 44 acte 

administrative emise de Directorul Executiv, după verificarea legalității acestora, reprezentarea în 

instanță,  înregistrarea unui număr de 6.956 lucrări, din care:  2.772 cu caracter general, 4.184 

pentru furnizarea datelor cu caracter personal, soluționarea a 14 petiții,  primirea în audiență a 76 

de persoane, gestionarea informațiilor clasificate și  altele.  

o În domeniul resurselor umane, instituția a avut o structură organizatorică  

aprobată prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa formată din: Serviciul Stare Civilă, 

Compartimentul Evidenţa Persoanelor, Compartimentul Juridic, Contencios și Relații Publice şi 

Compartimentul Financiar Contabil, Resurse Umane şi Administrativ. Numărul total de personal 

aprobat  a fost de 19 persoane, fiind ocupate 14 posturi.  

 Prin hotărârea nr. 22/19.02.2018, Consiliul Județean Ialomița a aprobat Regulamentul de 

organizare și funcționare al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa. 

 Bugetul instituției pe anul 2018 a fost aprobat prin hotărȃri ale Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, suma finală rămasă la dispoziţia instituţiei fiind de 1.149.000 lei.  Execuția bugetului la 

finele anului 2018 a consemnat venituri totale încasate de 1.144.463,17 lei, care au avut ca surse 

subvenții de 1.139.000 lei și 5.463,17 venituri proprii, în timp ce cheltuielile totale înregistrate au 

fost de 884.063 lei, din care  pentru cheltuieli de personal 822.239 lei, cheltuieli cu bunuri şi 

servicii  192.136 lei și cheltuieli de capital 24.873 lei.  
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            Instituția a fost condusă în anul 2018 de Nicolae Chiriță, director executiv. 

 

  

f) Instituții publice din domeniul ordine publică 

În domeniul ordine publică funcționează, pe lângă Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Ialomiţa (A.T.O.P.), structură partenerială  al cărui scop 

este protejarea intereselor comunității şi asigurarea climatului de siguranță publică, precum şi 

măsurile care se impun a fi adoptate în sistem integrat pentru realizarea acestor obiective 

strategice.  

 

f 1.   Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Ialomița 

 Fără a avea personalitate juridică, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este un 

organism cu rol  consultativ, care se constituie și funcționează pe lângă  fiecare consiliu județean,  

în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției 

Române și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 787/2002 în scopul asigurării bunei desfășurări și 

sporirii eficienței serviciului polițienesc din unitatea administrativ- teritorială în care funcționează.  

În anul 2018, s-a menținut componența  celor 6 consilieri judeţeni desemnați să facă parte 

din A.T.O.P. Ialomiţa: Crunţeanu Daniel-Eugeniu, Bănescu Viorel Vivari, Ianc Ion Octavian, Nunu 

Ion, Rădulescu Ciprian Viorel și Chidu Tudorița.  

Prin hotărârea nr. 29/26.03.2018, Consiliul Județean Ialomița a validat modificarea 

componenței A.T.O.P. Ialomiţa, prin includerea domnișoarei Silica-Vali TUDOR - Subprefect al 

judeţului Ialomiţa.    

Funcția de președinte al  A.T.O.P. Ialomiţa  a fost îndeplinită și în anul 2018 de consilierul 

judeţean Crunţeanu Daniel-Eugeniu. 

 Comisiile de lucru ale A.T.O.P. Ialomiţa au rămas aceleași din anii precedenți: Comisia de 

coordonare, situaţii de urgenţă şi pentru petiţii, Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a 

indicatorilor de performanță minimali şi Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, 

consultanță şi drepturile omului, fiecare având în componență câte 5 membri . De asemenea, a fost 

păstrat Regulamentul propriu de organizare şi funcționare, s-a elaborat planul strategic anual, cu 

obiective şi indicatori de performanță minimali, având ca scop protejarea intereselor comunității şi 

asigurarea climatului de siguranță publică.  

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Ialomița, în exercitarea atribuțiilor care i-au 

revenit, s-a întrunit în anul 2018 în perioada ianuarie – decembrie în șase ședințe ordinare, după 

cum urmează: 

✓ în data de 25.01.2018, când s-a  aprobat Planul Strategic al Autorității Teritoriale  

de Ordine Publică Ialomița pentru anul 2018 și s-a analizat situația la zi în ceea ce privește 

îndeplinirea atribuțiilor de ordine publică ale Inspectoratului de Poliție al județului Ialomița, 

Inspectoratului Județean de Jandarmi Ialomița și Poliției Locale Slobozia;  

✓ în data de 19.02.2018, s-a făcut analiza necesarului de echipamente/bunuri, pentru  

creșterea eficienței acțiunilor specifice Inspectoratului de Poliție al județului Ialomița; 

✓ în data de 30.03.2018, ședința s-a desfășurat la sediul Primăriei  Urziceni, fiind  

invitați șefii de post ai localităților din zona Urziceni, directori de școli și primari, discutându-se 

situația la zi din domeniul ordinii publice specifice zonei și propuneri/măsuri/activități privind 

îmbunătățirea situației în zona Urziceni; 

✓ în data de 11.05.2018, când s-au analizat situația infracțională apărută la  

Popasul Sinești și măsurile necesare pentru rezolvarea acesteia, la dezbateri participând mai mulți 

reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice județene cu atribuții în domeniu; 

✓ în data de 27.09.2018, cu o ordine de zi în care s-a analizat asigurarea climatului  

de ordine publică la nivelul unităților de învățământ din județul Ialomița la debutul anului școlar 

2018 – 2019;  
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✓ în data de  19.12.2018, când s-a dezbătut Planul strategic pentru anul 2019, 

cuprinzând principalele obiective ce trebuie îndeplinite: probleme legate de  siguranța circulației, 

prevenirea şi combaterea consumului de droguri în județul Ialomița, asigurarea securității în scoli, 

întâlniri cu societatea civilă (consilieri, reprezentanți ai etniei rromilor, politie locală) pentru 

prevenirea declanşării unor evenimente deosebite, analiza Poliţiei din municipii şi oraşe, analiza şi 

găsirea unor soluţii pentru probleme ridicate de cetăţenii din judeţul Ialomiţa, acţiuni şi măsuri de 

prevenire a infracţionalităţii și s-a propus realizarea în comun a graficului de activităţi pentru 

perioada următoare. 

În concluzie, activitatea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa a fost orientată, 

în principal, spre promovarea şi îndeplinirea atribuţiilor sale în rândul comunităţii pentru ca, 

împreună cu aceasta, să ajute la creşterea gradului de siguranţă şi securitate publică, iar serviciile 

furnizate de poliţie să reflecte aşteptările cetăţenilor, să fie corecte şi deschise, responsabile, să 

dezvolte încrederea comunităţii în instituţiile din domeniul ordinii şi siguranţei publice. 

 

  g) Societăți comerciale cu capital integral al Județului Ialomița 

Din aplicarea normelor Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990  privind societățile comerciale, cu 

modificările și completările ulterioare, ale OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a 

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale actului constitutiv 

al societăți comerciale, Judeţul Ialomiţa îndeplinește, ca acţionar unic, atribuţiile adunării generale 

a acţionarilor la S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa, ale cărei principale  activităţi sunt legate de 

realizarea de lucrări de construcţii în domeniul drumurilor judeţene şi comunale, modernizarea, 

repararea şi întreţinerea de drumuri, executarea şi comercializarea produselor specifice societăţii 

etc.  

       g 1.   S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa 

 S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa este singura  societate comercială pe acțiuni  la 

care Judeţul Ialomiţa are calitatea de acţionar unic şi îndeplineşte atribuţiile adunării generale a 

acţionarilor.  

Principalele aspecte din activitatea S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa desfășurată în 

anul 2018 sunt: 

✓ păstrarea obiectului principal de activitate - lucrări de construcţii drumuri judeţene  

şi comunale, repararea şi întreţinerea drumurilor; 

✓ continuarea fabricării și comercializării mixturilor asfaltice (27.183,48 tone);   

✓ preocuparea de a participa la proceduri de achiziție publică de lucrări (10), 

încheind 6 contracte în valoare totală de 40.009.371,82 lei; 

✓ diversificarea obiectului de activitate prin executarea de  lucrări de rețele pentru  

apă și canalizare în municipiul Slobozia (contractul nr. 68659/22.08.2018);  

✓ atragerea de clienți noi pentru a vinde mixtura asfaltică produsă de societate către  

societăți comerciale  de construcții care activează atât în județul Ialomița, cât și în alte județe:  

Direcția de Administrare a Domeniului Public Slobozia, S.C ALL CONSTRUCT S.R.L.Slobozia, 

STEF INVEST S.R.L Iași, OYL COMPANY  S.R.L. Slobozia și FAROX SRL Buftea;  

✓ semnarea următoarelor contracte de lucrări: 

- lucrări de reabilitare DJ 211 B, Victoria - Mihai Bravu, km17+550 - km27+550,  

Județul Brăila, în valoare de 9.779.677,62 lei; 

- reabilitare sistem rutier pe 12 străzi din orașul Căzănești, în valoare de  

3.519.160,09 lei;  

- reabilitarea străzilor din satul Albina, comuna Tichilești, județul Brăila, în  

valoare de 3.065.713,911ei;  

- modernizare drum județean DJ 213A, Mărculești - Bucu, în valoare de  

 6.685.963,54 lei;  

- modernizare străzi rurale în localitățile Vădeni, Baldovinești și Pietroiu, județul  
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Brăila, în valoare de 12.041.496,25 lei;  

- extindere rețele de utilități și căi de circulație în zona cartierului Gării Noi din  

Municipiul Slobozia, cu o valoare de 4.917.360,40 lei;   

✓ contractele semnate au termene diferite de finalizare, care asigură continuitate și  

predictibilitate în activitatea societății, atât pentru anul 2019, cât și pentru prima jumătate a anului 

2020.  

       - lucrări de întreținere și reparații drumuri  județene  în valoare de 3.412.432 lei, cu 

TVA inclus (contractul nr. 2329/2/3 / 2017).         

 Principalii indicatori economico-financiari realizați în anul 2018 sunt: 

Nr. 

crt. 

Specificație indicatori U.M. Prevăzut Realizat % 

1. Cifra de afaceri Mii lei 14.282 15.340 107 

2. Venituri totale Mii lei  14.282 19.060 133 

3. Cheltuieli totale Mii lei 14.082 19.033 135 

4. Profitul brut Mii lei 200 27 13 

6. Număr mediu salariați persoane 69 76 110 

 Activitatea structurilor de management  ale S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa din anul 

2018 este schimbată radical, mai ales în privința intrării pe o piaţă concurenţială puternică din 

domeniu, găsirea de soluții reale de reechilibrare economico-financiară și îndeplinire a 

indicatorilor tehnico-economici. Se dovedește încă odată că folosirea intensă a capacității de 

producție, gospodărirea  judicioasă a resurselor materiale, umane și financiare, reducerea părții  

neproductive a cheltuielilor de exploatare, folosirea eficientă a forţei de muncă și creșterea 

productivității muncii presupun nu eforturi financiare deosebite, ci efort de voință și acțiune! 

 

h) Societăți comerciale cu participarea la capital a Județului Ialomița 

  

 În temeiul art. 17 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, Consiliul Judeţean Ialomiţa a adoptat hotărâri prin care a 

aprobat asocierea Judeţului Ialomiţa cu Municipiul Slobozia în vederea înfiinţării societăţii 

comerciale S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A., unde deține 90 % din capitalul social 

și asocierea Judeţului Ialomiţa cu Municipiul Slobozia și Comuna Cosâmbești în vederea 

participării la capitalul social al societăţii comerciale S.C. Pază și Servicii Comunitare S.R.L. 

Slobozia ( 7% din capitalul social subscris). 

 Ambele societăți comerciale sunt active juridic și funcțional, Consiliul Judeţean Ialomiţa 

având desemnați reprezentanți în structurile de conducere și administrare. 

 

 IV. Îndeplinirea atribuțiilor privind relația cu alte autorități ale 

administrației publice locale şi centrale şi a altor atribuții date în competență 

consiliului județean sau președintelui 
 

  Cooperarea și colaborarea instituțională și inter-instituțională în planul administrației 

publice trebuie să se  fundamenteze pe un  sistem funcțional în cadrul căruia să fie dezvoltate 

instrumente adecvate de comunicare, consultare, instruire şi colaborare necesare îndeplinirii 

corespunzătoare a obligației de cooperare administrativă în scopul îndeplinirii interesului public 

general. O asemenea cooperare pornește de la sistemul de legi, regulamente, ghiduri și 

instrumente specifice, adecvate pentru a comunica public eficient și necesită implicarea activă a 

autorităților în partajarea atribuțiilor, obiectivelor, a cunoștințelor și a resurselor, în adaptarea la 

evoluția continuă a mijloacelor de comunicare și identificarea unor soluții inovatoare și 

instrumente noi de colaborare și de informare. Nu în ultimul rând, Consiliul Județean Ialomița a 

militat pentru menținerea unei coeziuni și coerențe a mesajului public, pentru colaborare, 
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responsabilitate și cooperare loială între autorități și între acestea și alte instituții publice, pentru 

respectarea standardelor profesionale şi de etică, precum și a standardelor europene în materie. 

   

 IV 1.Promovarea colaborării în plan local cu autorități, servicii și instituții publice 

locale 

 Pentru îndeplinirea rolului de autoritate a administrației publice locale pentru 

coordonarea activității consiliilor comunale, orășenești și municipale din județ, Consiliul 

Județean Ialomița a respectat, și în anul raportat, principiile care guvernează raporturile dintre el 

și autoritățile administrației publice locale: autonomia, legalitatea, responsabilitatea, cooperarea 

şi solidaritatea în rezolvarea problemelor de interes general.  

Colaborarea în plan local s-a realizat prin colaborarea cu autoritățile administrației 

publice locale - consiliile locale municipale, orășenești și comunale, primari și primării, 

urmărind: 

- respectarea prevederii imperative din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare,  potrivit căreia în relațiile dintre Consiliul 

Judeţean Ialomiţa şi autoritățile administrației publice locale din comunele, orașele şi municipiile 

judeţului Ialomiţa nu există raporturi de subordonare, ci numai de colaborare și cooperare pentru 

realizarea obiectivelor de interes public județean;  

- asigurarea complementarității dintre Strategia de dezvoltare economico-socială a 

județului Ialomița în perioada 2009 – 2020 și strategiile locale;  

 - cooperarea cu autoritățile administrației publice locale comunale, orășenești sau 

municipale pentru proiectele de organizare şi amenajare a teritoriului județului, precum şi de 

dezvoltare urbanistică generală a acestuia;   

 -  asocierea și colaborarea Județului Ialomița, reprezentat de Consiliul Județean Ialomița 

cu diferite unitățile administrativ - teritoriale pentru implementarea unor proiecte cu finanțare 

europeană și națională nerambursabilă; 

 -   colaborarea și cooperarea în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița 

pentru îndeplinirea obiectivelor asociației și derularea ”Programului Județean de Dezvoltare 

Locală Ialomița”; 

 - organizarea de întâlniri - dezbateri cu primarii localităților, pentru fundamentarea 

alocărilor bugetare şi a priorităților investiționale din anul 2018, procedura de repartizare a 

sumelor  defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, 

activitățile specifice prevăzute în Programul Național de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF), 

Politica Agricolă Comună;  

 - participarea la diferite evenimente organizate în localitățile județului: manifestarea 

culturală “România 100” organizată de Primăria orașului Fierbinţi-Târg şi Biblioteca orășenească 

Fierbinţi-Târg, ceremonialul de sfințire a Troiţei Credinţei Creştine “A Bucuriei ” de la Valea 

Măcrişului, manifestarea culturală de finalizare a implementării proiectului ”Pe front cu Costică 

Acsinte. Colecția fotografică din timpul Primului Război Mondial”, realizat de Muzeul Județean 

Ialomița și finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale, prin Programul 

CENTENARUL MARII UNIRI, conferința privind lansarea proiectului „EUROCOMUNA – 

Dezvoltarea comunitară prin măsuri integrate în comunele Traian și Valea Ciorii, județul 

Ialomița” și altele; 

 - organizarea în comun a unor evenimente și acțiuni cu caracter public, importante fiind 

activitățile culturale: ”Când eram pe Ialomița”, „Rapsozii la ei acasă”,  ”Zărzărică, zărzărea“, 

Festivalul Internațional de Folclor ”Floare de pe Bărăgan“, Sărbătoarea colindului” „Sub zare de 

soare”, Sărbătoarea Caloianului, Festivalul concurs de tradiție culinară ialomițeană ”La Casa 

Tudorii” și altele.  

  Colaborarea în plan județean s-a concretizat prin colaborări interinstituționale cu mai 

multe autorități, servicii  și instituții publice de rang județean:  

a)  colaborarea cu Instituția Prefectului – Județul Ialomița, reprezentată de domnul  
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prefect Gigi Petre:  

✓ s-a bazat pe dialog deschis, onest, constructiv și transparent pentru rezolvarea  

problemelor apărute în teritoriu, în domenii aflate sub incidența atribuțiilor și responsabilităților 

celor două entități publice și care solicitau o abordare și acțiune comună, concertată și soluții 

punctuale, operative; 

✓ promovarea unor relații de colaborare bazate pe respectul legii și respect între noi, 

pe întreținerea unui dialog care să lămurească eventualele aspecte litigioase și să nu creeze stări 

de tensiune și conflict instituțional; 

✓ participarea la ședințele și acțiunile publice ale Consiliului Județean Ialomița a  

domnului prefect Gigi Petre, sau a împuternicitului său, domnișoara subprefect, Tudor Vali – 

Silica, prilej cu care au fost prezentate situații operative din teritoriu; 

✓  exercitarea controlului de legalitate asupra hotărârilor adoptate de Consiliul  

Județean Ialomița, în anul 2018 toate hotărârile primind viza de legalitate; 

✓ participarea la acțiuni comune, în localități; 

✓  participarea la videoconferințe și la diverse întruniri județene;  

✓ participarea reprezentanților Consiliului Județean Ialomița la activitățile unor  

structuri județene organizate prin efectul  legii: Comisia de dialog social, Grupul de Lucru pentru 

Creşterea Siguranţei în Unităţile Şcolare, Comisia județeană pentru acordarea de produse lactate 

şi de panificație pentru elevii din învățământul primar şi gimnazial de stat şi privat, Grupul de 

lucru pentru monitorizarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, 

Comisia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, Comisia județeană de analiză a 

propunerilor pentru proiecte de steme, Comisia județeană de atribuire de denumiri, Comitetul 

Județean pentru Situații de Urgență, Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social 

Ialomița pentru dezvoltarea învățământului profesional şi tehnic; 

b)  colaborarea cu serviciile publice deconcentrate în teritoriu ale ministerelor şi ale  

celorlalte organe ale administrației publice centrale a vizat: 

- probleme din domeniile: finanțe publice, agricultură, plăți şi intervenție pentru  

agricultură, dezvoltare rurală, asistența sanitară veterinară, cadastru şi publicitate imobiliară, 

silvicultură, ocuparea forţei de muncă, asigurări de sănătate, pensii şi prestații sociale, protecția 

mediului, gospodărirea apelor, disciplina în construcții, statistică, liniștea şi ordinea publică, 

educație, cultură şi patrimoniu național, protecția consumatorilor, protecția muncii, sport şi 

altele;  

- transmiterea de rapoarte şi informări, care să asigure fundamentarea deciziilor  

administrative și documentele pentru susținerea cererilor de finanțare depuse în vederea accesării 

fondurilor europene și naționale nerambursabile; 

- participarea la acțiuni şi evenimente publice comune, de importanță majoră fiind  

cele care au privit situațiile de urgență; 

- soluționarea diverselor probleme din județ, a unor scrisori, petiții și sesizări  

redistribuite în funcție de competențele, atribuțiile și responsabilitățile fiecărui serviciu public 

deconcentrat. 

 c) colaborarea cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Ialomița și cu Oficiul 

Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița, pe următoarele planuri: 

  -   schimbul de informații privind evoluția mediul de afaceri din Ialomița, necesare 

fundamentării unor strategii, programe și proiecte de dezvoltare economico-socială; 

  -  transmiterea ofertei investiționale a județului Ialomița pentru a fi promovată 

prin mijloacele de diseminare specifice, către mediul de afaceri local, național și internațional;  

  -    participarea la acțiuni comune de promovare a potențialului local de afaceri; 

            -  participarea reprezentanților Consiliului Județean Ialomița la evenimente 

expoziționale ale agenților economici organizate în județ, precum și la Topul Județean al 

Firmelor 2018. 
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 d) colaborarea cu Episcopia Sloboziei și Călărașilor, sub binecuvântarea 

Preasfințitului Părinte Episcop Vincențiu, precum și cu protopopiatele și parohii din Ialomița, 

atât la nivelul Consiliului Județean Ialomița, cât și al instituțiilor publice aflate sub autoritatea sa, 

pe următoarele direcții: 

- alocarea sumei de 61.770 lei pentru realizarea unor lucrări la Mănăstirea ”Sfinții  

Voievozi” Slobozia;  

- menținerea în cadrul Programului finanțărilor nerambursabile ”Parteneriate  

pentru coeziune” a domeniului ”Religie-culte” și alocarea sumei de 115.870 lei din bugetul 

județului Ialomița pentru 4 proiecte care au îndeplinit condițiile de eligibilitate, depuse de  

Parohia Amara II ”Schimbarea la față”, Asociația ”Societatea Femeilor Ortodoxe” Urziceni, 

Protopopiatul Urziceni, Parohia ”Sfinții Împărați Constantin şi Elena” din Urziceni și Parohia 

”Sfântul Nicolae” Coșereni;  

- încheierea de parteneriate între instituțiile publice de cultură din subordinea  

Consiliului Județean Ialomița și diferite unități de cult pentru desfășurarea unor activități 

semnificative prin impact, tematică, grupuri țintă beneficiare;  

- acțiunea Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomița de a organiza, în  

parteneriat cu Episcopia Sloboziei şi Călărașilor şi a acorda premii la Concursul interjudețean cu 

tematică religioasă de creație plastică, care a ajuns, în anul 2018,  la ediția a IX-a și a reunit 

lucrări ale elevilor din Ialomița și Călărași, încurajând astfel educația culturală prin arta plastică;  

- colaborarea  deosebită cu Corala „Sfântul Mare Mucenic Mina“ a  

Protopopiatului Slobozia care, prin binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Vincențiu 

și dirijată de Pr. Prof. Cătălin Stanciu a susținut recitaluri de excepție, de înalt nivel artistic, la 

numeroase evenimente publice;  

- asigurarea folosinței gratuite a Sălii de festivități ”Europa” a Consiliului  

Județean Ialomița pentru organizarea de spectacole de către Grupurile de cateheză din diferite 

parohii; 

- participarea  președintelui și ai altor reprezentanți ai  Consiliului Județean  

Ialomița la manifestări speciale cu caracter religios (sărbători religioase și procesiuni); 

 - participarea  președintelui Consiliului Județean Ialomița, în calitate de membru,  

la Adunarea Eparhială a Episcopiei Sloboziei şi Călărașilor, important for bisericesc de 

conducere a Protopopiatelor și Parohiilor din teritoriul celor două județe.  

  e) colaborarea cu filialele locale ale Asociației Comunelor din România, Asociației 

Orașelor din România şi Asociației Municipiilor din România a fost sporadică, rareori 

concordantă pentru a exprima puncte de vedere comune şi propuneri de modificare a unor acte 

normative în vigoare,  în legătură cu activitatea  administrației publice locale.  
 

 IV 2. Promovarea colaborării în plan regional 

 

Direcțiile principale ale colaborării în plan regional au vizat: Consiliul pentru 

Dezvoltare Regională SUD Muntenia, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Situații de 

Urgență SUD Muntenia” și sprijinirea organizării unor evenimente regionale.  

 

 IV 2.1.  Consiliul pentru Dezvoltare Regională SUD Muntenia 

 

Pentru implementarea şi evaluarea politicii de dezvoltare regională, în România au fost 

create opt Regiuni de dezvoltare, fără personalitate juridică și fără a avea statut de unități 

administrativ-teritoriale. La nivelul fiecărei regiuni funcționează Consiliul pentru Dezvoltare 

Regională (CpDR), ca organism regional deliberativ, fără personalitate juridică  și o agenție 

pentru dezvoltarea regională, ca organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publică, cu 

personalitate juridică.  
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Coordonarea activităților de elaborare şi monitorizare a politicilor de dezvoltare   

regională, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia este realizată de  Consiliul pentru 

Dezvoltare Regională (CpDR) Sud Muntenia, alcătuit din 28 de membri, câte patru de la 

nivelul fiecărui județ din regiune (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și 

Teleorman). 

Activitatea CpDR Sud Muntenia din anul 2018 a însemnat: 

• întrunirea în 4 ședințe, în care s-au luat 15 de hotărâri;   

• tematica hotărârilor a cuprins: aprobarea modificării componenței CpDR Sud  

Muntenia, desemnarea reprezentanților Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia în Comitetul de 

Monitorizare a Programului Operațional Regional 2014-2020, aprobarea rapoartelor de activitate 

ale Agenției pentru Dezvoltarea Regională Sud Muntenia, execuția bugetară pe anul 2017 și 

bugetul pe 2019, aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții 

”Construire sediu ADR Sud Muntenia - corp B”, contribuțiile anuale ale  Consiliilor Județene la 

bugetul ADR Sud Muntenia, aprobarea contribuției proprii a ADR Sud Muntenia în proiectele 

”Danube S3 Cluster” și ”PROSME - Promovarea IMM-urilor din România prin intermediul 

rețelei Enterprise Europe Network”, aprobarea organigramei și a statului de funcții ale ADR Sud 

Muntenia pentru anul 2019, stabilirea normativelor de cheltuieli de protocol și pentru deplasări 

în țară și străinătate; 

• organizarea manifestărilor reunite sub genericul ” 20 de ani de Dezvoltare  

Regională în Sud – Muntenia”, pentru care Consiliul Județean Ialomița a transmis propuneri de 

desfășurare a evenimentului aniversar;  

•  a fost o manifestare amplă, semnificativă, de înaltă ținută, care a pus în valoare  

succesele obținute în implementarea politicii de dezvoltare regională;  

• desfășurat la Complexul Muzeal Golești, din orașul Ștefănești, județul Argeș, în  

ziua de 21 septembrie 2018, evenimentul a cuprins: reuniunea aniversară a membrilor 

Consiliului pentru Dezvoltare Regională  Sud Muntenia și a invitaților din partea autorităților 

publice centrale, regionale și locale, ai mediului de faceri cu proiecte accesate în perioada 1998 – 

2018 și ai mass-media din regiune, înmânarea de plachete și diplome pentru membrii CpDR și 

beneficiarii de fonduri, programe artistice oferite de ansamblurile folclorice reprezentative din 

fiecare județ al regiunii;  

• în alocuțiunea de deschidere, domnul Liviu MUȘAT, directorul Agenției pentru  

Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, a făcut un succint bilanț al celor 20 de ani de 

activitate, statistica realizărilor fiind edificatoare: 1.668 de contracte semnate, cu o valoare totală 

de 1.460,92 milioane euro, 81 de clădiri construite și 389 reabilitate, modernizate sau extinse, 

384 km de drumuri județene și 135 km de străzi orășenești modernizate/reabilitate, 8 rețele de 

iluminat, 994 de întreprinderi mici și mijlocii sprijinite cu fonduri europene și naționale, 103 mii 

de echipamente și dotări achiziționate, 19 clădiri istorice, muzee și unități de cult reabilitate, 961 

de gospodării reabilitate termic, construirea a 7 campusuri,  crearea a 9.924 de locuri de muncă, 

elaborarea a 479 de studii, strategii, consultanță și soft, 243 de programe de instruire cu 13 mii 

de persoane instruite, 473 mii de persoane beneficiare de servicii sociale, înregistrarea a 148 mii 

de turiști  și altele;   

• la evenimentul aniversar, din partea Guvernului României au participat secretarii  

de stat Nicolae TUDOSE (Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice), 

Constantin IVAN (Ministerul Economiei) și Lucian PĂTRAȘCU (Aparatul de lucru al Viceprim-

ministrului); 

• Județul Ialomița a fost reprezentat la celebrarea celor ” 20 de ani de Dezvoltare  

Regională în Sud – Muntenia” de domnul Emil Cătălin GRIGORE, vicepreședinte la Consiliului 

Județean Ialomița; 

•  să remarcăm calitatea deosebită a celor două broșuri realizate de  Agenția pentru 

https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/972/hot-3-din-20-ian-2017.pdf
https://www.adrmuntenia.ro/download_file/document/972/hot-3-din-20-ian-2017.pdf
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Dezvoltare Regională Sud-Muntenia: una despre ”20 de ani de Dezvoltare Regională în Sud – 

Muntenia” și alta despre fiecare județ din Regiune ”20 de ani de Dezvoltare Regională în 

județul...”; 

•  în cele două decenii aniversate, județul Ialomița, prin intermediul și cu sprijinul  

Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia a înregistrat următoarele rezultate: 128 de 

proiecte finanțate cu o valoare totală de 114 milioane euro, 1.506 locuri de muncă noi, 36 de 

clădiri construite cu o suprafață utilă de 152.000 mp, 16 clădiri reabilitate/extinse/modernizate, 

19 km de drumuri județene modernizate/ reabilitate, 8 km de străzi orășenești 

modernizate/reabilitate, 7 rețele de iluminat stradal, 69 de IMM-uri finanțate, 67.00 de 

echipamente/dotări achiziționate, 10.000 mp de spații verzi amenajate, 13 studii, strategii, soft-

uri întocmite,88 de unități mobile ISU, 686 de persoane instruite în 5 programe, 1.048 de 

persoane beneficiare de servicii sociale, 2 campusuri școlare renovate, 8 scoli/licee 

renovate/extinse/dotate, 4.060 de elevi beneficiari de infrastructura școlară renovată; 

• Muzeul Județean Ialomița, Muzeul Național al Agriculturii Slobozia și Domeniul  

Manasia au sprijinit amenajarea standului de promovarea a județului Ialomița, iar Centrul pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița a oferit un spectacol deosebit susținut 

de soliștii  Nicoleta Vlad Rădinciuc, Nicole Dumitrașcu, Iuliana Gheorghiță și dansatorii  de 

mare talent ai Ansamblului Folcloric ”Doina Bărăganului”; 

• până la data de 10.12.2018 a fost în vigoare hotărârea nr.22/27.09.2017 privind  

alegerea Președintelui și a Vicepreședintelui Consiliului pentru Dezvoltare Regională  Sud 

Muntenia, domnul Dan Constantin Manu (Argeș) președinte și domnul Victor Moraru, 

vicepreședinte, pentru o perioadă de un an; 

• prin hotărârea nr.14/10.12.2018, domnul Victor Moraru a fost ales președinte al 

Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, iar domnul Ionel Dănuț Cristescu 

(Teleorman), vicepreședinte, pentru o perioadă de un an;   

Consiliul Județean Ialomița a aprobat, prin hotărârea nr. 51/26.04.2018,  cuantumul 

contribuției sale la Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pentru anul 2018 în 

sumă de 253.618,00 lei. 

 

 IV 2.2.  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Situații de Urgență SUD Muntenia” 

 

  Constituită prin asocierea celor 7 judeţe din regiune, Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară „Situații de Urgenţă Sud Muntenia” a fost activă juridic în anul 2018, dar 

nu a mai întreprins acțiuni care să sprijine îmbunătățirea capacității şi calității sistemului de 

intervenție în situații de urgență în regiune.  

Consiliul Județean Ialomița a aprobat cuantumul cotizației Județului Ialomița la Asociația 

de Dezvoltare Intercomunitară “Situații de Urgență Sud Muntenia”, pentru anul 2018, în sumă de 

12.000,00 lei, prin hotărârea nr. 51/26.04.2018. 

 

 IV 2.3. Sprijinirea organizării unor evenimente regionale 

 

 Consiliul Județean Ialomița a sprijinit organizarea și desfășurarea unor evenimente cu 

caracter regional, dar care sunt de interes public și pentru județul Ialomița. 

Dintre acestea enumerăm: 

❖ Conferința Regională “Zile Medicale Ialomițene 2018”, ediția a VII-a, care s-a  

desfășurat în perioada 31 mai 2018 – 02 iunie 2018 în orașul Amara, județul Ialomiţa. Organizat 

de Colegiul Medicilor Ialomița împreună cu Colegiul Medicilor Călăraşi, Asociațiile Medicilor 

de Familie din Ialomița și Călărași, cu sprijinul Consiliului Județean Ialomița,  evenimentul a 

constituit un prilej de diseminare a informațiilor noi în domeniul medical, al economiei şi 

legislației sanitare, pentru a asigura o creștere continuă a performanțelor profesionale. Temele 

abordate în cadrul conferenței s-au  referit  la principalele specialități din domeniile: cardiologie, 
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medicină de familie, pneumologie, oncologie, chirurgie ortopedică, anatomie patologică, 

pediatrie, A.T.I, ginecologie, diabet, interne, urologie, nefrologie, neurologie; 

 

 

❖ Concursurile profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situații  

de urgenţă – etapa interjudeţeană, care s-a desfăşurat în perioada 04 – 06.07.2018 în municipiul 

Slobozia, sub coordonarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Barbu Catargiu” al 

județului Ialomița, cu sprijinul autorităților județene şi locale. La startul competiției s-au aliniat 

echipaje din județele Tulcea, Brăila, Ialomița, Călărași, Buzău şi Galați, câștigătoare ale etapelor 

județene. Prin organizarea unei astfel de competiții s-a urmărit dezvoltarea şi perfecționarea 

aptitudinilor şi deprinderilor specifice necesare îndeplinirii acţiunilor de intervenție în situații de 

urgență, evaluarea nivelului de pregătire a capacității de intervenție a membrilor serviciilor 

private pentru situații de urgență, precum şi îmbunătățirea relațiilor de colaborare între serviciile 

private pentru situații de urgență, pe de o parte şi între acestea şi serviciile profesioniste, pe de 

altă parte. Președintele Consiliului Județean Ialomița, Victor Moraru a participat la festivitatea de 

premiere, câștigătorii etapei interjudețene obținând dreptul să participe la etapa națională de la 

Brașov. 

 

 V 3. Promovarea colaborării în plan național 

 Colaborarea la nivel naţional în anul 2018 s-a realizat  pe două direcții principale: prin 

structura asociativă a consiliilor județene din România - Uniunea Naţională a Consiliilor 

Judeţene din România (UNCJR) și prin ministere şi alte structuri ale administrației publice 

centrale. S-au urmărit probleme comune referitoare la îndeplinirea unor atribuţii, competenţe şi 

responsabilităţi specifice ale   autorităţilor administraţiei publice judeţene (accesarea fondurilor 

europene, proiecte de investiţii, infrastructura rutieră, infrastructura de mediu, sănătate, asistenţă 

socială, cultură, statutul funcţionarilor publici etc.).  

  

 V3.1.Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR) 

Reunind pe baza liberului consimțământ, Consiliile Judeţene din România, ca autorități 

ale administrației publice locale cu scopul "înfăptuirii principiilor autonomiei şi descentralizării 

serviciilor publice în organizarea şi funcționarea autorităților administrației publice locale, 

promovării cooperării regionale şi interregionale, colaborării cu celelalte structuri asociative ale 

organelor administrației publice locale existente în România”, Uniunea Naţională a Consiliilor 

Judeţene din România (UNCJR) a fost, în anul 2018, o prezență sporadică în spațiul public, 

deși problemele membrilor săi erau de importanță majoră pentru funcționarea optimă a 

autorităților deliberative și executive locale.  

 În condițiile în care art. 18, alin.(1) din Statutul Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene 

din România prevede întrunirea Adunării Generale a ei în ședințe ordinare odată la două luni, 

trebuie să constatăm că în anul raportat UNCJR nu s-a întrunit decât în ședința convocată 

pentru data de 22.02.2018!  

  Cea mai vizibilă activitate a UNCJR a rămas și în anul 2018, cea de consultare a 

Consiliilor Judeţene în legătură cu proiectele de acte normative inițiate de autorităţile centrale, 

pentru formularea și transmiterea de propuneri care să îmbunătățească legislaţia specifică a 

anumitor domenii incidente atribuțiilor administrației publice județene.  

Din acest punct de vedere, în anul 2018, Consiliul Judeţean Ialomiţa a transmis 320  

propuneri şi puncte de vedere fundamentate pe experiența practică a aplicării legii, dar constată 

că se menține un  anumit formalism al consultării, reieșit din termenele scurte de formulare a 

observațiilor şi propunerilor (de cele mai multe ori 1 - 2 zile!), de multitudinea inițiativelor 

legislative care nu au relevanță pentru atribuțiile şi responsabilitățile consiliilor județene şi de 

neluarea în seamă a punctelor de vedere transmise! 
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 Chiar și în aceste condiții, Consiliul Județean Ialomița și-a îndeplinit obligația susținerii 

financiare a Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, aprobând prin  hotărârea nr. 

51/26.04.2018 cuantumul cotizației în  sumă de 47.965,17 lei. 

 

 

 

   V 3.2. Promovarea colaborării cu autoritățile centrale 

  Dezvoltarea relațiilor permanente cu autoritățile administrației publice centrale (ministere 

și autorități de management care gestionează programe de finanțare nerambursabilă din fonduri 

europene sau naționale, instituții și autorități publice centrale care au în coordonare aspecte 

punctuale din administrația publică locală) este imperios necesară  pentru că, printr-o comunicare 

eficientă și sincronizarea acțiunilor, se pot găsi soluții operative pentru problemele care apar în 

funcționarea Consiliului Județean Ialomița.  

 În anul 2018 au fost consemnate următoarele acțiuni de colaborare cu autoritățile 

centrale: 

• conlucrarea permanentă cu ministerele și autoritățile de management care  

gestionează programe de finanțare nerambursabilă, pentru identificarea oportunităților de 

finanțare, soluționarea clarificărilor apărute în procesul de implementare a proiectelor, încheierea 

contractelor de finanțare, asigurarea respectării normelor, procedurilor și termenelor din 

proiectele accesate; 

• participarea reprezentanților Consiliului Județean Ialomița  la conferințe, dezbateri  

publice, simpozioane, seminarii, workshop-uri organizate de ministere, instituții și autorități 

publice centrale;  

• în ziua de 29.03.2018, a avut loc dezbaterea publică privind Politica Agricolă  

Comună, tema întâlnirii fiind “Noutăţile din Parlamentul European referitoare la Politica 

Agricolă Comună actuală şi viitoare”. La eveniment au participat Preşedinte Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, Victor Moraru, Maria Gabriela Zoană, europarlamentar – Vicepreşedintele Comisiei 

pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, precum şi Daniel Eugeniu Crunţeanu, Directorul 

Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale. Au avut loc dezbateri şi s-a răspuns la sesiunea 

de întrebări, în condițiile în care Politica Agricolă Comună este una dintre cele mai importante 

politici europene şi împreună cu politica de coeziune reprezintă, la nivelul Uniunii Europene, 

domeniile cele mai de succes și concrete pentru cetăţeni. 

• în ziua de 03.04.2018, doamna Sorina Pintea - Ministrul Sănătăţii, împreună cu  

domnul Dan Octavian Alexandrescu - Secretar de Stat în cadrul aceluiași minister s-au aflat într-

o vizită de lucru la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia. La întâlnire au participat: domnul 

Victor Moraru, preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, doamna Mariana Iancu, managerul 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, domnul George Gabriel Modrea, directorul Direcţiei de 

Sănătate Publică Ialomiţa, cadrele medicale, precum şi specialiştii responsabili cu implementarea 

proiectelor aflate în derulare la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia;  

• participarea domnului Victor Moraru, preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa,  

în ziua de 17.07.2018, alături de domnul Radu Codruț Ștefănescu-Președinte Director General  al 

Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară şi domnul Ştef Marius Vasile – Director 

OCPI Ialomiţa la vizită de lucru pe terenurile agricole ale comunei Stelnica, zona Balta Ialomiţei, 

cu privire la derularea Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF), întrucât 

acestea sunt cuprinse în procedura de implementare a PNCCF gestionat de Agenţia Naţională de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară , în vederea înregistrării sistematice gratuite a proprietăţilor 

imobiliare în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară; 

• în data de  31.08.2018, la sala "Europa" a Consiliului Judeţean Ialomiţa a fost  
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organizată o întâlnire de lucru în vederea discutării activităților specifice prevăzute în Programul 

Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF) cu reprezentanții autorităților publice locale. La 

eveniment au participat: Radu Codruț Ștefănescu - Director General, Ileana Spiroiu - Director 

General Adjunct, Marcel Grigore - Director General Adjunct şi Luminiţa Ilie – Director Direcţia 

Operativă din cadrul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Victor  Moraru-

Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, Gigi Petre-Prefectul Judeţului Ialomiţa. În cadrul 

întâlnirii a fost prezentat stadiul implementării Programului Naţional de Cadastru şi Carte 

Funciară la nivelul judeţului Ialomiţa şi au fost dezbătute problemele autorităților publice locale 

în relația cu persoanele fizice şi juridice autorizate să execute lucrările de înregistrare sistematică 

gratuită a proprietăților imobiliare în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară; 

• în ziua de 25 septembrie 2018, în Sala „Europa” a Consiliului Judeţean Ialomiţa,  

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a organizat etapa a II-a a Campaniei naţionale 

„Informare acasă! Siguranţă în lume!”, cu sprijinul Instituţiei Prefectului - Judeţul Ialomiţa şi al 

Consiliului Judeţean Ialomiţa. Scopul campaniei a fost de a realiza o informare corectă şi cât mai 

completă a potenţialilor migranţi români în ceea ce priveşte drepturile pe care le au în 

statele membre ale Uniunii Europene. La eveniment au participat domnul Victor Moraru, 

Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, domnul Victor Ionescu - Subsecretar de Stat în cadrul 

Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, domnul Gigi Petre - Prefectul Judeţului Ialomiţa, 

domnul Silviu Vlădăreanu – director executiv A.J.P.I.S. Ialomiţa, doamna Aurelia State – şef 

serviciu I.T.M. Ialomiţa, domnul Ciprian Ghiţuleasa – comisar şef A.N.I.T.P. Ialomiţa, precum şi 

reprezentanţi ai autorităţilor publice locale. Celor prezenţi la eveniment le-au fost prezentate 

informaţii relevante pe care cetăţenii români să le aibă în vedere în eventualitatea în care doresc 

să studieze, să muncească în străinatate, precum şi potenţialele riscuri la care se supun;  

• participarea la seminarul ”Oportunități de dezvoltare a Rutelor Culturale  

Europene în România” organizat de Ministerul Turismului, la Constanța, în ziua de 26.07.2018, 

la care au fost prezenți 35 de reprezentanți din  județele Constanța, Ialomița și Tulcea ai 

autorităților publice județene și locale, Centrelor Naționale de Informare și Promovare Turistică, 

agenții turistice, societăți comerciale de profil, precum și ai  Ministerul Turismului. Tematica 

seminarului a cuprins  prezentarea Programului privind Rutele Culturale Europene în România și 

a Acordului Parțial Extins, obiectivele turistice din România incluse în  Rutele Culturale 

Europene și obiectivele turistice existente în zonă, care ar putea fi incluse în  Rutele Culturale 

Europene și Rutele Culturale Naționale.  
Pentru județul Ialomița sunt de interes următoarele obiective: 

- evidențierea existenței unui patrimoniu cultural european comun, valoros, care să fie  

cunoscut și prin integrarea lui în circuite turistice europene, în condițiile unui interes crescut 

pentru turismul cultural; 

- conștientizarea autorităților administrației publice locale privind importanța  

conservării patrimoniului material și imaterial deținut și valorificarea obiectivelor istorice și 

culturale din teritoriu prin turism; 

- analiza oportunității includerii județului Ialomița/localități în următoarele Rute  

Culturale Europene sau Naționale: în Ruta patrimoniului medieval cu Situl arheologic Orașul 

de Floci și Mănăstirea Sfinții Voievozi Slobozia, iar în Ruta geto-dacilor pe teritoriul 

României - traseul 1,  cu situl arheologic Piscul Crăsani; 

- luarea deciziilor administrative pentru înscrierea acestor obiective istorico-culturale  

în Rutele Culturale Europene sau Naționale, inclusiv acceptarea cotizației anuale aferente, 

modică prin valoarea ei. 

- luarea unor măsuri organizatorice care să acopere integral  condițiile pentru înscrierea  

județului/localităților în Rutele Culturale Europene sau Naționale.  

 
IV3.3. Sprijinirea evenimentelor cu caracater național 
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Sprijinirea desfășurării unor evenimente în județul Ialomița, cu impact național, a fost 

gândită de Consiliul Județean Ialomița ca mijloc de  a crea oportunități pentru cunoașterea 

specificului și potențialului economico-social local, un mod transparent și flexibil de comunicare 

pentru a promova oportunitățile curente sau viitoare în timp real, un mecanism eficient de 

dezvoltare economică a județului prin stimularea investițiilor, facilitarea parteneriatelor public-

private și cooperare economică reciproc avantajoasă, o șansă dată educației ca serviciu de interes 

public major pentru societatea de astăzi și cea de mâine.  

Dintre evenimentele cu caracter național organizate în anul 2018 le vom prezenta pe 

următoarele: 

❖ FORUMUL ECONOMIC #Invest In Ialomița s-a desfășurat la Amara, în ziua de  

10.05.2018, reținându-se ca importante aspectele: 

- a fost organizat și susținut de domnul ANDREI POP, deputat de Ialomița, în  

parteneriat cu Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, 

președinte FLORIN JIANU și cu sprijinul domnului VICTOR MORARU, președintele 

Consiliului Județean Ialomița;  

- s-au înregistrat peste 200 de participanți: miniștri și secretari de stat din  

Guvernul României, reprezentanți ai misiunilor diplomatice acreditate în România, nume 

marcante din mediu de afaceri din țară și din Ialomița, reprezentanți ai autorităților administrației 

publice județene și locale, ai mass-media centrale și locale; 

- dense în analize, evaluări și propuneri de soluții pentru îmbunătățirea reală a  

mediului investițional au fost alocuțiunile susținute în plen de: Florin JIANU, președintele 

Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România,  Excelența Sa, 

Hans KLEMM, ambasadorul SUA în România, Marian NEACȘU, secretarul general (la acea 

dată)  al Partidului Social Democrat, Radu OPREA, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț 

și Antreprenoriat, Cristina Ionela TĂRTEAȚĂ, secretar de stat în Ministerul Turismului, Gigi 

PETRE, prefectul Județului Ialomița, Alexandru POTOR, secretar de stat în Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Alexandru PETRESCU, director general al Fondului Național 

de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, Dragoș ANASTASIU, 

antreprenor Eurolines și  TUI Travel Center, Charlie CROCKER, președintele Camerei de 

Comerț Româno - Britanice, Daniel-Eugeniu CRUNȚEANU, director adjunct în cadrul Agenției 

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Dana Gruia DUFAUT, membru în conducerea Camerei 

Franceze de Comerț și Industrie din România, Guven GUNGOR, de la Asociația Oamenilor de 

Afaceri Turci, Radu BURNETE, expert în politici publice la Consiliul Investitorilor Străini, Dan 

Liviu PATRICHI, consultant Agribusiness; 

- alegerea Ialomiței pentru un asemenea forum nu a fost întâmplătoare, ci s-a fundamentat 

pe poziționarea sa geografică între trei mari poli de dezvoltare economică – București, 

Constanța, Ploiești, potențialul agricol, care trebuie valorificat la un nivel de excelență în ceea ce 

privește  competitivitatea și eficiența din acest sector predominant al județului, implementarea 

unor importante proiecte publice finanțate din surse europene și naționale, care impune și 

necesitatea  promovării lor către antreprenori și altele;  

- au fost în centrul atenției și teme precum: evaluarea politicilor publice după  

rezultatele și consecințele asupra comunităților, simplificarea legislativă devine imperios 

necesară, în condiții de supralegiferare sau de existență a unor prevederi caduce, criza forței de 

muncă în domenii prioritare și vitale pentru dezvoltarea economică, necesitatea revederii 

sistemului educațional, mai ales a problemei învățământului profesional și tehnic, digitizarea 

mediului de afaceri, promovarea parteneriatului public-privat, îmbunătățirea legii achizițiilor 

publice și eliminarea ”contestatarilor” de profesie, adaptarea activităților economice la rigorile 

economiei de piață și la schimbările din comportamentul consumatorilor, impactul financiar 

fiscal și social superior pe care trebuie să îl aducă un mediu de afaceri consolidat;  

- în alocuțiunea sa, domnul președinte Victor Moraru a spus: ”Este o onoare deosebită 

pentru autoritatea pe care o conduc și pentru mine de a participa la un adevărat eveniment 
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economic, relevant prin impactul pe care îl poate avea asupra vieții economico-sociale din 

județul Ialomița, pe termen mediu și lung. Am speranța că putem găsi împreună soluții pentru a 

da comunităților locale și locuitorilor noștri șansa de a crede în relansarea dezvoltării 

economice pe întregul teritoriu al județului Ialomița (...) 

- din perspectiva obiectivelor, atribuțiilor și responsabilităților Consiliului Județean 

Ialomița și ale autorităților administrației publice locale au fost propuse mediului investițional 

prezent la Forumul economic următoarele oportunități: participarea cu propuneri și soluții pentru 

folosirea mai eficientă a terenurilor din proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale pentru 

dezvoltarea mediului local de afaceri, participarea la valorificarea terenurilor și dotărilor de la 

Aeroportul Alexeni, înființarea unei zone de agrement și destindere sau a unui centru balnear la 

Giurgeni, care să valorifice izvorul cu ape termale sulfuroase existent, sprijinirea construirii unui 

port comercial și turistic la Fetești, participarea agenților economici la realizarea activităților din 

proiectele care vizează creşterea atractivităţii spaţiului rural,  construirea unui centru  

multifuncțional la Amara, care să ofere servicii și mediului local de afaceri;  

- organizarea unui atelier digital Google România cu tema ”Digitizarea  

companiilor cu focus pe activitatea unităților administrativ-teritoriale”, dezbaterea, în cadrul a 

patru mese rotunde, a problematicii din domeniile: agricultură, turism, comerț-servicii și 

industrie, politici publice și la o sesiune de socializare; 

- în materialele de promovare editate cu prilejul acestui eveniment se regăsesc:  

lista reprezentanților economici din Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și 

Antreprenoriat, lista proiectelor propuse de unitățile administrativ-teritoriale din Ialomița pentru 

accesarea Programului Național de Dezvoltare Locală 2017 – 2020, lista agenților economici din 

județul Ialomița, clasificați în funcție de domeniul principal de activitate;  

- Forumul economic  #Invest In Ialomița a propus o  nouă abordare relațională  

între autorități și mediul de faceri, care să aducă stabilitate, performanță economică și 

perdictibiltate,  a demonstrat că dialogul deschis, aplicat și onest poate genera  soluții viabile 

pentru ca oportunitățile investiționale să devină certitudine și să contruibuie la relansarea 

devoltării  durabile a comunităților noastre; 

❖ Simpozionul Național ”Școala și viața”, ediţia a XXIX-a, s-a desfășurat la  

Slobozia, în ziua de 19.10.2018, fiind o o manifestare cultural-științifică și didactică anuală de 

prestigiu a învățământului ialomițean, organizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomița și 

Casa Corpului Didactic Ialomiţa, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Ialomiţa.  

Din parcurgerea tematicii simpozionului se pot reține următoarele concluzii: 

            - abordarea Simpozionului Naţional “Şcoala şi Viaţa” a fost centrată pe ideea de a 

valoriza şi promova iniţiativele instituţionale de succes şi parteneriatul educaţional, de a încuraja 

acţiunile care au permis/permit asigurarea calităţii în educaţie,  formarea profesională continuă şi 

asistenţa psihopedagogică, dezvoltarea de schimburi de experienţă în domeniul educației 

(implementarea curriculum-ului, excelența în educație, exemple de bune practici); 

              - obiectivele prioritare urmărite au avut în atenție: promovarea strategiilor şi 

intervenţiilor privind asigurarea calităţii în educaţie, diseminarea practicilor pozitive în  formare 

profesională continuă, identificarea unor modalităţi de îmbunătăţire a implementării 

curriculumului naţional la nivelul unităților de învățământ preuniversitar, atragerea de parteneri 

educaţionali, promotori ai valorilor europene, diseminarea bunelor practici privind utilizarea 

strategiilor didactice care vizează excelența în educație, valorificarea elementelor istorice, 

culturale, naționale și locale, sublinierea şi încurajarea caracterului formativ al actului didactic;  

- în alocuțiune sa, președintele Consiliului Județean Ialomița, Victor MORARU a  

spus: ”Suntem preocupați să găsim acele căi de perfecționarea continuă a politicile 

educaționale,  să situăm școala pe locul real și important care i se cuvine în societatea 

românească, să stimulăm performanța școlară în toate unitățile de învățământ preuniversitar de 

stat ialomițene și competiția între școli, pentru a da calitate și valoare pregătiri generațiilor de 

elevi de astăzi pentru viitorul societății românești!   Personal, apreciez tematica Simpozionului 
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Național ”Școala și viața” din acest an - ”Educație, responsabilizare, modernizare” ! Sunt 

principii fundamentale pe care și noi le urmărim îndeaproape, ca pe niște comandamente majore 

în orice abordări de politici educaționale și nu numai!”; 

  - lucrările simpozionului au fost grupate în patru secțiuni, s-au prezentat 47 de 

lucrări, cu un conținut remarcabil prin noutatea informației, acuratețea realizării științifice și 

mesajul lor, care pot constitui puncte de interes pentru toți cei implicați în educație (elevi, cadre 

didactice, părinți, parteneri educaționali);   

- s-a demonstrat că învățământul preuniversitar ialomițean nu este doar furnizor  

de formare și centru de resurse, inovație și expertiză în formarea continuă a personalului didactic 

și a managerilor educaționali, ci și un inițiator și organizator de activități științifice, metodice și 

culturale de referință la nivel național.  

  

   V. Promovarea colaborării internaționale 

   

 În anul 2018, promovarea colaborării internaționale s-a realizat pe următoarele 

coordonate: 

o colaborarea europeană;  

• instituționalizarea relațiilor și promovarea de acțiuni cu autorități din 

Republica Moldova; 

❖ primirea vizitelor unor delegații străine în județul Ialomița.  

 

o Colaborarea europeană în anul 2018 s-a concentrat pe relația cu Comitetul  

Regiunilor Europene, în condițiile în care Consiliul Județean Ialomița este  membru titular  al 

acestuia, pe vizita delegației Consiliului Județean Ialomița în Austria și primirea delegațiilor din 

Europa participante la ediția  a XXI-a ediție a Festivalului Internaționale de Folclor “Floare de pe 

Bărăgan”.  

a) Organism complementar celor trei instituții comunitare europene (Consiliul Uniunii  

Europene, Comisia Europeană și Parlamentul European), Comitetului Regiunilor Europene 

(CoR) este alcătuit din 353 de membri (aleşi locali) şi un număr egal de supleanţi din cele 28 de 

State Membre ale UE și  urmărește: 

- exprimarea în mod direct a opiniilor cu privire la legislația UE care are impact asupra  

regiunilor și orașelor;  

-  implicarea autorităților regionale şi locale în procesul decizional european, asigurându-se  

că punctele de vedere și nevoile autorităților locale și regionale sunt respectate;  

-  încurajarea participării active la procesul decizional, la toate nivelurile, de la autorități  

regionale și locale, la simpli cetățeni; 

- dezvoltarea armonioasă şi durabilă a tuturor teritoriilor, pe principiile coeziunii  

economice, sociale şi teritoriale;  

- promovarea principiilor şi mecanismelor bunei guvernanţe;  

- încurajarea procesului de descentralizare și cooperarea dintre autoritățile regionale şi  

locale din statele membre.  

  Adunarea Generală a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din Romania are 

competența de a desemna reprezentanții săi, șase membri titulari și șase supleanți,  la 

Comitetul Regiunilor Europene, cu un mandat de cinci ani. 

 Președintele Consiliului Județean Ialomița a exercitat în anul 2018 calitatea de 

membru titular al autorității administrației publice pe care o conduce în Comitetul Regiunilor 

Europene, participând la ședințe de plen, în cadrul cărora se adoptă avize care acoperă între 50 

și 80 de proiecte legislative, precum și la ședințele pe comisii. De subliniat este faptul că sunt 

instituite norme europene de  consultare obligatorie a Comitetului Regiunilor Europene  în 
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următoarele domenii: educație, formare profesională și tineret,  cultură , sănătatea publică, rețele 

transeuropene de transporturi, telecomunicații și energie, coeziunea economică și socială.  

  O dimensiune importantă a colaborării cu Comitetul Regiunilor Europene, în anul 

2018 este cea culturală.  

Având în vedere că patrimoniul cultural este considerat o resursă strategică pentru 

Europa, președintele Comitetului Regiunilor Europene, domnul KARL – HEINTZ 

LAMBERTZ a avut inițiativa ca anul 2018 să fie declarat ANUL EUROPEAN AL 

PATRIMONIULUI CULTURAL 2018 (EYCH2018) și să fie celebrat prin manifestări, 

evenimente și activități care să pună în evidență valoarea și diversitatea patrimoniului cultural 

european, să îndemne la dialog intercultural internațional, dar să și păstreze caracterul  identității 

socio-culturale din fiecare regiune, chiar în contextul procesului de globalizare.  

 Pentru a demonstra valoarea adăugată a Anului European al Patrimoniului Cultural 2018 

la nivel local și regional și a avea o imagine completă a inițiativelor locale și regionale, 

Comitetul Regiunilor Europene a procedat la inventarierea proiectelor membrilor săi destinate 

acestui scop, pentru a realiza o hartă a acestora, care să fie afișată la sediul său, ca o mărturie a 

diversității patrimoniului cultural european și un fundament care poate contribui la construirea 

viitorului Europei.  

Județul Ialomița, prin Consiliul Județean Ialomița, s-a alăturat acestui demers și a 

transmis organizatorilor 10 propuneri de manifestări culturale reprezentative derulate de 

instituțiile de profil aflate sub autoritatea sa: ”Noaptea Muzeelor”,  ”Ia - element de identitate 

etno-culturală românească”, Festivalul Internaţional de Folclor ”Floare de pe Bărăgan“, ediția a – 

XXI -a,  Zilele Europene ale Patrimoniului, ediţia a XXVI, Festivalul concurs de tradiţie culinarǎ 

ialomiţeană  „LA CASA TUDORII", ediția a VIII-a, Expoziția permanentă a Muzeului Județean 

Ialomița ”Omul și râul. Evoluția comunităților umane în Bazinul Ialomiței”, Expoziția 

permanentă a Muzeului Național al Agriculturii Slobozia - ”La drum prin lumea satului”, 

”Redescoperirea unui oraș medieval dispărut – Orașul de Floci, județul Ialomița, România”, 

”Cercetare arheologică, restaurare, conservare și valorificare”, ”Cultura și diplomația - 

elementele de forță ale unei națiuni mici”. 

  Îndeplinind criteriile europene de selectare a proiectelor locale pentru includerea lor în 

inițiativa ”Anul European al Patrimoniului Cultural 2018 (EYCH 2018)” - valoarea 

patrimoniului cultural, tematica, obiectivele, acțiunile subsecvente, indicatorii de rezultate și de 

impact – Consiliul Județean Ialomița a primit confirmarea că 4 manifestări culturale au 

fost selectate pentru a fi parte integrantă a evenimentelor de celebrare a diversității 

culturale din Europa. 

Organizate de Muzeul Județean Ialomița și de Muzeul Național al Agriculturii Slobozia, 

sub egida  Consiliului Județean Ialomița,  manifestările culturale selectate au fost: ”Noaptea 

Muzeelor”,  ”Ia - element de identitate etno-culturală românească”, ”La drum prin lumea 

satului”, expoziția permanentă a Muzeului Național al Agriculturii Slobozia și 

”Redescoperirea unui oraș medieval dispărut – Orașul de Floci, județul Ialomița, 

România”. 

 Este un succes care aduce recunoaștere europeană valorilor patrimoniului istoric şi 

cultural din judeţul Ialomiţa, mărturii de identitate, autenticitate și originalitate, care poate fi  

raportată oricând la valorile europene. 

b) Ediția a XXI-a  a Festivalului Internaţional de Folclor “Floare de pe Bărăgan”  

(21- 23.06. 2018) a adus în spectacolele din Slobozia şi din judeţ cinci ansambluri din Europa,  la 

care s-au adăugat  ansambluri și grupuri folclorice din Ialomiţa. Cu acest prilej, domnul Victor 

Moraru, preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa i-a întâmpinat în sala de festivităţi "Europa" a 

Consiliului Judeţean Ialomiţa pe oaspeţii din Bosnia-Herţegovina, Slovacia, Macedonia şi 

Bulgaria, invitaţi în cadrul Festivalului Internaţional de Folclor “Floare de pe Bărăgan”; 

c) În perioada 30.09.2018 – 05.10.2018, o delegaţie a Consiliului Județean Ialomița,  
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formată din 15 persoane și condusă de domnul Victor Moraru, președintele Consiliului Județean 

Ialomița, s-a aflat în Viena, Republica Austria, pentru schimbul internațional de experiență în 

vederea implementării CAF în cadrul proiectului “Implementarea cadrului comun de 

Autoevaluare – Garanția unei administrații eficiente în slujba cetăţeanului”, proiect finanțat din 

Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).  

Responsabilii cu implementarea CAF la nivelul Primăriei Viena au prezentat mecanismele 

funcționării acestui sistem, relevând că el este implementat în 250 de organizații din Austria, încă 

din anul 1998 și reprezintă un instrument de management al calității, dezvoltat pentru sectorul 

public, inspirat din Modelul pentru Excelență al Fundației Europene pentru Managementul 

Calității. Implementarea acestui standard la nivelul Consiliului Județean Ialomița se va realiza 

prin derularea etapelor specifice introducerii CAF-ului într-un interval de 16 luni, urmărindu-se 

atât creșterea calității serviciilor oferite cetățenilor de către o autoritate publică, cât și a 

capacității administrative. 

• Dezvoltarea relațiilor Județului Ialomița, prin Consiliul Județean Ialomița, cu  

autorități ale administrației publice locale din Republica Moldova, s-a circumscris normei 

exprese cuprinsă în art. 15 alin.(5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căreia autorităţile administraţiei 

publice locale din România pot încheia acorduri de înfrăţire/cooperare cu autorităţile 

administraţiei publice locale din Republica Moldova pentru realizarea şi finanţarea unor 

obiective de investiţii ale unităților administrativ-teritoriale din Republica Moldova, programe 

comune culturale, sportive, de tineret şi educaţionale, stagii de pregătire profesională şi a altor 

acţiuni care contribuie la dezvoltarea relaţiilor de prietenie.  

  Concretizarea acestei norme juridice a cunoscut în anul 2018 câteva momente 

semnificative, etapizate astfel: 

a) o primă întâlnire oficială (12.04.2018) între reprezentanții Consiliului Județean  

Ialomița – Victor Moraru, președinte, Ionel Gae, vicepreședinte, Larisa Elena Mihai, 

administrator public al județului Ialomița și Adrian Robert Ionescu, secretarul  județului 

Ialomița și delegația Consiliului Raional Nisporeni din Republica Moldova, compusă din 

Ghenadie Verdeș, președintele Raionului Nisporeni, Nina Sterpu, Șef Direcție Învățământ, 

Tineret și Sport și Oxana Mînăscurtă, Șef Secție Economie. 

b) având în vedere caracterul special al relaţiilor dintre România şi Republica Moldova,  

conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură şi tradiţii, pornind de la dorinţa reciprocă de a 

stabili şi dezvolta legături de cooperare, pe multiple planuri de interes comun, la nivelul judeţului 

Ialomița și al raionului Nisporeni și în baza Acordului de cooperare dintre Asociaţia Preşedinţilor 

Consiliilor judeţene din România şi Federaţia Puterilor Raionale şi Locale din Republica 

Moldova, semnat la Ploieşti, la 27 noiembrie 1997, Judeţul Ialomița și Raionul Nisporeni, au 

convenit încheierea unei ÎNŢELEGERI  DE COOPERARE, care să instituționalizeze relațiile 

dintre cele două părți, după parcurgerea  procedurilor legale specifice fiecărei țări;  

c) Consiliul Județean Ialomița a adoptat, în ședința din data de 26.04.2018, hotărârea nr.  

53/2018 prin care a aprobat „Înțelegerea de cooperare dintre Județul Ialomița, din România 

și Raionul Nisporeni, din Republica Moldova“, cu prevederi  de cooperare în domeniile 

administrației publice locale, economic, educație, cultură, tineret, turism, sport, sănătate și 

asistență socială, ca primă etapă din derularea procedurilor legale de instituționalizare a relațiilor 

dintre cele două entități publice.  

d) în perioada 25 – 28 mai 2018, la invitația autorităților publice din Nisporeni, o  

delegație a județului Ialomița, condusă de domnul Victor Moraru, președintele Consiliului 

Județean Ialomița și având în componență pe domnul Emil Cătălin Grigore, vicepreședinte, 

Larisa Elena Mihai, administrator public, Veronica Panțuru, Emilia Ghica și Dan 

Tudorache, consilieri, a făcut o vizită oficială în Raionul Nisporeni, care a avut în program 

următoarele: 

✓ semnarea „Înțelegerii de cooperare dintre Județul Ialomița, din România  
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și Raionul Nisporeni, din Republica Moldova“, eveniment festiv deosebit, desfășurat în sala 

de protocol a  Consiliului Raional Nisporeni, unde domnul Ghenadie Verdeș, președintele 

Raionului Nisporeni și domnul  Victor Moraru, președintele Consiliului Județean Ialomița au 

oficializat relațiile de cooperare dintre cele două unități administrativ- teritoriale. „Înțelegerea 

de cooperare dintre Județul Ialomița, din România și Raionul Nisporeni, din Republica 

Moldova“ este primul act instituționalizat de acest fel semnat de Consiliul Județean 

Ialomița în cei peste 25 de ani de existență;  

✓ festivitatea de semnare a „Înțelegerii de cooperare“ a fost onorată de   

prezența unor distinse oficialități: Ion Sturza și Sergiu Sococol, vicepreședinți ai Consiliului 

Raional Nisporeni, Grigore Robu, primarul orașului Nisporeni, Ion Bouroș, prefect al Oficiului 

Teritorial Ungheni al Cancelariei Guvernului din Republica Moldova, Alexandru Mureșan, 

prim-consilier al Ambasadei României în Republica Moldova, consilieri raionali, primarii 

celor 23 de unități administrativ-teritoriale din Raionul Nisporeni, liderii grupurilor politice din  

Consiliului Raional Nisporeni, personal din autoritățile publice locale;  

✓ participarea delegației județului Ialomița, la manifestările prilejuite de  

sărbătorirea a 400 de ani de atestare documentară a orașului Nisporeni, desfășurate în Piața 

Ștefan cel Mare și Sfânt, în prezența a peste 4.000 de participanți;  

✓ în alocuțiunea rostită, domnul  Victor Moraru, președintele Consiliului  

Județean Ialomița a spus, printre altele: ”(...)  Astăzi, împreună cu  domnul președinte Ghenadie 

Verdeș, am scris prima filă de istorie dintre comunitățile noastre, semnând  „Înțelegerea de 

cooperare“ între Judeţul Ialomița și Raionul Nisporeni, demers logic și necesar, fundamentat pe 

caracterul special al relaţiilor dintre România şi Republica Moldova, conferit de comunitatea de 

limbă, istorie, cultură şi tradiţii(...) Adresându-mă dumneavoastră, în această atmosferă de 

sărbătoare, îmi întăriți convingerea că, de fapt, toți cei prezenți în Piața Ștefan cel Mare și Sfânt 

din Nisporeni și-au pus semnătura pe „Înțelegerea de cooperare“, împuternicindu-ne pe noi, 

politicienii și administratorii din Ialomița și Nisporeni, să facem o construcție durabilă, să fim 

pragmatici, solidari în acțiune, demni și cu mare respect pentru valorile democratice și civice, să 

transmitem idealurile  sacre ce ne animă din generație în generație”;  

✓ întâlnirea informală cu Excelența Sa, Andrian Candu, Președintele 

Parlamentului Republicii Moldova, Excelența Sa, Pavel Filip, Prim-Ministru al Republicii 

Moldova și  domnul Vasile Bâtcă, fost Ministru al Dezvoltării; 

✓ depunerea unei coroane de flori la Cimitirul Eroilor Români din Vărzărești-  

Nisporeni, participarea la dezvelirea bustului marelui domn al Moldovei, Alexandru cel Bun, 

vizitarea Mănăstirii Hîncu și a Combinatului de vinuri ”Mileștii Mici”;  

e) după oficializarea relațiile de cooperare dintre cele două autorități ale administrației  

publice, în cadrul  vizitelor protocolare  ale Delegației Raionului Nisporeni, condusă de domnul 

Ghenadie Verdeș, președintele Raionului Nisporeni, la Slobozia și ale Delegației Județului 

Ialomița,  condusă de domnul Victor Moraru, președintele Consiliului Județean Ialomița, la 

Nisporeni, au fost stabilite planuri de acțiuni care să concretizeze prevederile  ”Înțelegerii de 

cooperare”. Acțiunile desfășurate în anul 2018 au vizat: 

- implementarea proiectului educativ Nisporeni – Amara, sub genericul  ”  Școala de  

vară – 100 de prieteni români”, la Amara, în perioada 6 – 10 august 2018, cu participarea a  50 

de elevi şi 5 cadre didactice din Raionul Nisporeni și 35 elevi și cadre didactice  din județul 

Ialomița, prin colaborarea dintre  Consiliul Județean Ialomița, Consiliul local și Primăria Amara, 

Inspectoratul Școlar Județean Ialomița,  Școala Gimnazială ”George Vâlsan” Amara și cadre 

didactice de la Ograda și Traian;    

      - aprobarea, prin hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 79/2018 a unei alocări 

financiare necesară desfășurării proiectului la Centrul de Agrement Pavilioane Amara; 

     - conceput într-o largă diversitate de activități educative, recreative și sportive, 

programul a fost antrenant, interactiv și practico-aplicativ, s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, 

destinsă, de bună dispoziție, cu clipe de  împărtășire a bucuriilor și legarea de prietenii trainice;  
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     - proiectul educativ Nisporeni – Amara, s-a încheiat în ziua de 10 august 2018, la Sala 

de festivități ”Europa” a Consiliului Județean Ialomița, oaspeții din Nisporeni prezentând un 

micro-spectacol artistic unanim apreciat de spectatori; 

      - desfășurarea, în perioada 3-7. 08. 2018 a proiectului „Punte Albastră peste Prut” 

derulat de Parohia Amara II – Schimbarea la Faţă prin Grupul de Cateheză „Biserica Albastră” 

coordonat de Preotul Paroh Matache Clementin, împreună cu grupul de elevi şi studenţi ai 

Grupului de Cateheză „Lumină din Lumină” coordonat de diaconul Ion Scutaru din Raionul 

Ialoveni, Republica Moldova.  Proiectul a fost cofinanţat de Consiliul Judeţean Ialomiţa și a 

cuprins activităţi culturale, catehezice şi artistice comune. Următoarea activitate din cadrul 

proiectului a fost vizitarea Republicii Moldova de către Grupul de Cateheză „Biserica Albastră”, 

în perioada 26-30 august 2018 şi participarea la festivităţile prilejuite de Ziua Naţională a 

Basarabiei. 

                - la vremea colindelor, când sufletul fiecăruia întră în rezonanță cu glasul înduioșător 

al urătorilor, Consiliul Județean Ialomița a primit darul neprețuit al unui spectacol de colinde 

oferit de membrii Ansamblului ”Mărgăritare Basarabene” (coordonator Violeta Nistreanu ) 

din localitatea Corjova, Raionul Criuleni, din Republica Moldova,  parte a delegației 

reprezentanților autorităților administrative și ecleziastice din Corjova, condusă de  domnul 

GHEOGHE OJOG, primarul localității. Publicul  a apreciat cu binemeritate aplauze un excelent 

concert de colinde, doine și cântece populare românești, impresionând autenticitatea acestora, 

acuratețea interpretării, cu menținerea fiorului melosului popular, versurile răscolitoare ale 

doinelor, încărcătura emoțională a cântecelor despre țară, rostite nu cu patetism ieftin, ci cu 

sufletul, prinderea artiștilor populari și a publicului din sală într-o ”Horă a Unirii” pilduitoare și 

dătătoare de speranță!  

❖ Primirea vizitelor unor delegații străine în județul Ialomița cuprinde: 

a) vizita, în ziua de 17.04.2018, a  delegației Agenției de Plăți pentru Agricultură,  

Pescuit și Dezvoltare Rurală din Croația, aflată într-o misiune de cooperare privind 

implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene pentru agricultură și dezvoltare rurală 

între România și Croația. Delegația croată a vizitat în județul Ialomița proiectele de modernizare 

a unei fabrici de prelucrare a laptelui și de modernizare a unei ferme zootehnice de vaci de lapte. 

În agenda întâlnirilor de lucru din Ialomița a fost inclusă și vizitarea Muzeului Național al 

Agriculturii Slobozia;  

b) vizitele reprezentanțior firmei FERMA MEGA din Polonia, domnii  Adam  

Wojciechowski și Tomasz Vogtman,  însoțiți de domnul Horia Mintas, directorul Direcției 

Investiții Străine din cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat , în  

zilele de 22.05.2018 și 22.08.2018, interesați de  o suprafață de teren pe care să dezvolte o 

afacere constând în fermă avicolă, abator și stație de biogaz. Domnul președinte al Consiliului 

Județean Ialomița, Victor MORARU a prezentat potențialul agricol al județului, elementele de 

atractivitate și condiții favorabile pentru investițiile în domeniu și a propus câteva locații de 

amplasare a obiectivelor de investiții situate pe terenuri aflate în proprietatea publică și privată a 

județului Ialomița. 

         c)  vizita oficială, în data de 28.06.2018,  a delegaţiei din provincia Henan, Republica 

Populară Chineză, condusă de domnul Li Yingjie - vicepreşedintele Conferinţei Consultative 

Politice a Poporului Chinez, acesta fiind însoţit de directori ai departamentelor de afaceri, 

educaţionale şi zootehnice. Scopul vizitei l-a constituit întărirea relațiilor administrative și 

comerciale între cele două regiuni, promovarea relațiilor de prietenie și cooperare între Provincia 

Henan și Județul Ialomița, precum și valorificarea oportunităților de cooperare în domeniile: 

administrație publică, agricultură, știință și tehnologie agricolă, prelucrarea produselor 

alimentare, comerț cu produse agricole, mediul de afaceri și educație. După vizitarea Muzeului 

Național al Agriculturii Slobozia, domnul Li Yingjie a avut cuvinte de laudă despre patrimoniul 

cultural de excepție și modul în care este el valorificat de instituția muzeală;  
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        d) la invitația domnului VICTOR MORARU, președintele Consiliului Județean Ialomița, 

înregistrată sub nr. 13087/2018-F/19.07.2018, o  Delegație a Guvernului Provinciei Jiangxi, 

din Republica Populară Chineză, condusă de  domnul Wu Xiaojun – Viceguvernator al 

Guvernului Provincial Jiangxi a efectuat o vizită oficială în județul Ialomița în ziua de 12 

septembrie 2018. Scopul vizitei oficiale s-a axat pe promovarea relațiilor de prietenie și 

cooperare între Provincia Jiangxi și Județul Ialomița, realizarea unui schimb de experiență în 

domeniile economic, științific, agricultură, comerț, mediul de afaceri și administrației, precum și 

valorificarea unor oportunități de cooperare în domeniile menționate Discuțiile dintre cele două 

delegații au identificat mai multe posibilități de  întărire a relațiilor bilaterale și deschiderea de 

noi orizonturi de colaborare în domenii precum agricultură, mediu de afaceri, educație, 

administrație publică şi turism. 

        e) în zilele de 13-14.09.2018, comisarul european, domnul Phil Hogan - responsabil 

pentru agricultură şi dezvoltare rurală s-a aflat într-o vizita de lucru in România. Agenda domniei 

sale în județul Ialomița a cuprins o vizită la Domeniile Manasia, precum și deplasarea la Ferma 

Mariuța, din localitatea Drăgoești. În acest context, a avut loc întâlnirea cu reprezentanţi ai 

comunităţii fermierilor din România, la care  au participat: Phil Hogan - comisar european 

responsabil pentru agricultură şi dezvoltare rurală, Petre Daea – Ministrul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale,  Gabriela Zoană – Europarlamentar – Vicepreşedintele Comisiei pentru 

Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Alexandru Potor – Secretar de Stat, Daniel Eugeniu Crunţeanu 

– Director general adjunct AFIR, reprezentanți ai autorităţilor publice locale şi judeţene. 

  

VI.  Concluzii din retrospectiva anului 2018  
 

Întocmirea ”Raportului președintelui Consiliului Județean Ialomița privind modul de 

îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor Consiliului Județean Ialomița în anul 2018” 

permite nu numai o retrospectivă asupra acțiunilor și activităților concrete derulate în anul 

raportat, ci și concluzii care să poată fi elemente de fundamentare pentru viitoarele politici 

publice și decizii administrative ale autorității.  

Vom prezenta, în finalul Raportului, aceste concluzii. 

❖ Circumscris unor norme legale imperative, ”Raportul președintelui Consiliului  

Județean Ialomița privind modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor 

Consiliului Județean Ialomița în anul 2018” răspunde nu numai acestei obligații, ci și uneia 

morale, față de alegătorii din comunitatea ialomițeană care doresc să-și vadă împlinite 

așteptările puse în autoritatea administrației publice județene căreia i-a acordat încrederea și 

legitimitatea  guvernării locale;  

❖ Bilanțul retrospectiv al anului 2018 aduce argumentele comensurabile, concrete ale  

modului în care au fost îndeplinite atribuțiile generale și specifice ale autorității, prioritățile 

strategice și planurile de implementare a lor, gradul de valorificarea a potențialului existent, 

performanțele administrative, eficiența și eficacitatea managementului public; 

❖ Asigurarea caracterul public al Raportului devine o invitație directă la dialog deschis și  

onest cu toți cei care ne monitorizează activitatea, despre respectarea principiile de bază al 

democrației reprezentative și participative, precum și de organizare și funcționare a 

administrației publice județene, evaluarea tendinței performanței, operativității și calității 

serviciilor structurilor deliberative și executive ale entității publice, promovarea bunelor practici 

administrative și adaptarea lor la cerințele și standardele europene; 

❖ Chiar dacă, prin efectul legii, președintele Consiliului Județean Ialomița are  

responsabilitatea întocmirii Raportului, rezultatele înregistrate în anul 2018 sunt efortul și 

munca întregului nostru angrenaj organizatoric și funcțional – deliberativ, operativ și 

executiv, care a acționat ca o echipă dinamică, implicată și devotată, cu dorința permanentă de  
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a-și îndeplini atribuțiile și responsabilitățile legale, în deplină concordanță cu interesul general al 

comunităților ialomițene; 

❖ Urmărirea aplicării stricte a legalității pe toate palierele organizatorice şi funcționale 

(autoritatea deliberativă, aparatul de specialitate, instituții publice și societăți subordonate),  după 

reguli de drept prestabilite şi nu în mod arbitrar, cu  o atitudine activă de conformare la lege și nu 

una pasivă este de natură să dea cetățenilor  garanția unui stat de drept;   

❖ S-a menținut inițiativa - după un model european -  de a planifica ședințele de plen și 

cele ale comisiilor de specialitate încă de la începutul anului, de a întări rolul comisiilor de 

specialitate în dezbaterea și aprofundarea aspectelor de oportunitate, necesitate și legalitate 

propuse în fiecare hotărâre și a asigura, astfel, operativitatea ședințelor de plen;   

❖ A fost respectată periodicitatea legală a desfășurării ședințelor de plen ale Consiliului  

Județean Ialomița, fiind desfășurate 16 ședințe ale autorității deliberative,  din care 10  au fost 

ședințe ordinare (63%) și 6 ședințe extraordinare (37%), în care s-au aprobat 155 de hotărâri, din 

cele 162 propuse, diferența de 7 fiind respinse, deoarece, referindu-se la patrimoniu, nu s-a  

întrunit cvorumul de 2/3 din membrii Consiliului Județean Ialomița; 

❖ Se remarcă un proces intens de legiferare în plan județean al autorității deliberative,  cu  

o medie de 10 hotărâri pe ședință, cu o structură tematică axată pe priorități și obiective clar 

determinate, creșterea operativității în luarea deciziilor administrative;   

❖ Toate cele 155 de hotărâri au primit viză de legalitate din partea Instituției Prefectului  

– Județul Ialomița, care devine argument al respectării legislației în elaborarea și adoptarea 

actelor administrative; 

❖ Definirea, ierarhizarea și asumarea celor 5 obiective strategice prioritare s-au făcut  

în funcție de nevoile real  identificate la nivel de județ și în teritoriu, de  acoperirea cu surse de 

finanţare posibil de  mobilizat în construirea bugetului județului Ialomița pe anul 2018, care să 

genereze atitudini de încredere în viitor şi în posibilitățile entității publice de a se dezvolta pe 

direcțiile strategice planificate; 

❖ A continuat preocuparea de atragere a unor surse alternative din fonduri europene și  

naționale nerambursabile, care să micșoreze presiunea asupra bugetului județean rezultată din 

dezechilibrul dintre  nevoile real identificate ale comunității județene și acoperirea cu resurse;  

❖ Intrarea în etapa de maturitate a acelor 25 de proiecte depuse în anii 2017-2018, după  

ce acestea au îndeplinit criteriile de eligibilitate, au fost admise la finanțare, s-au încheiat 

contractele de finanțare și au început procedurile administrative de implementare; 

❖ În planul de investiții pentru anul 2018 au fost cuprinse 29 de obiective, cu o valoare  

totală de 703.647,1 mii lei, ceea ce în echivalent euro atinge suma de 150.871 mii euro; 

❖ Statisticile remarcă faptul că 29 % din proiecte sunt pentru infrastructura rutieră  

județeană, cu o valoare de 476.891,1 mii lei, echivalentul a 102.251,6 mii euro, dintre care, 2 

sunt mari proiecte de infrastructură rutieră interconectată cu județele limitrofe din vestul, 

sudul și nordul județului, 24% din proiecte sunt destinate investițiilor în infrastructurile de 

sănătate, însumând 153.700,8 mii  lei, echivalentul a 32.955,4 mii euro, în timp ce valoarea de 

peste 36.520 mii lei (mai mult de 7,8 milioane euro) aferentă celor 3 proiecte culturale de mare 

importanță istorică și turistică: Biserica de lemn de la Slobozia, Orașul de Floci și Conacul 

Bolomey, este cea mai mare investiție din istoria culturii ialomițene; 

❖ Asigurarea portofoliului de proiecte destinat modernizării infrastructurii rutiere judeţene,  

prin accesarea celor trei surse de finanțare: finanțări nerambursabile europene și naționale,  

Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) 2017- 2020 și finanțări de la bugetul local 

vizează 215,232 km de rețea rutieră județeană; 

❖ Cvasitotalitatea surselor de finanțare (87 % !) pentru modernizarea infrastructurii de  

sănătate aferentă Spitalului Județean de Urgență Slobozia este reprezentată de  fonduri 

nerambursabile, efortul bugetar al Consiliului Județean Ialomița acoperind diferența de 13% 

pentru cofinanțare și cheltuielile neeligibile; 

❖ Îndeplinirea politicilor sociale, ca atribuție și responsabilitate deosebită pentru Consiliul  
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Județean Ialomița, asigurată prin 3 instituții specializate aflate sub autoritatea sa, a solicitat un 

efort bugetar considerabil pentru a asigura satisfacerea nevoilor sociale individuale, familiale sau 

de grup, prevenirea și depășirea situațiilor de dificultate, vulnerabilitate, dependență, 

marginalizare și excludere socială, precum și pentru promovarea incluziunii sociale; 

❖ Continuarea opțiunii strategice multianuale de promovare și dezvoltare a  

parteneriatelor și a culturii parteneriale, atât la nivelul Consiliului Județean Ialomița, cât și la 

nivelul instituțiilor publice  aflate sub autoritatea sa, care aduc perfecționarea practicilor 

manageriale, îmbunătățirea comunicării și relaționării publice, preluarea și promovarea lecțiilor 

și modelelor de bună practică. 

❖ Județul Ialomița s-a înrolat, cu emoție, pioșenie, respect și recunoștință, în  ansamblul  

manifestărilor omagiale naționale și locale dedicate Centenarului Marii Uniri, propunând un 

program județean cu activități multiple, diverse ca tematică, modalitate de desfășurare, 

grupuri țintă și arie teritorială, prin care să pună în evidență contribuția locuitorilor acestor 

meleaguri la făurirea momentelor istorice de înălțătoare glorie străbună, să-și cinstească eroii, să 

dea  generațiilor de azi și de mâine pilda de mândrie națională, demnitate, dăruire și jertfă pentru 

neam și patrie; 

❖  Depășind un cadru de multe ori formal de omagiere a veteranilor de război, Consiliul  

Județean Ialomița a aprobat propunerea de a le acorda, din bugetul județului Ialomița, 

câte un premiu în cuantum de 1.000 de lei/net/persoană celor 82 de veterani care mai sunt 

în viață și au domiciliul în Ialomița, transformând-o într-o acțiune cu caracter de unicitate 

la nivel național!  

❖ Tot în acest context, remarcăm și aici demersul Centrului Cultural UNESCO ”Ionel  

Perlea” Ialomița de a realiza și edita volumul ”Istoria trăită. Veterani ialomițeni la Centenar”, 

în condițiile în care numărul veteranilor scade dramatic ș inexorabil cu fiecare zi care trece; 

❖ Implementarea programelor multianuale, de impact, relevante și de calitate, sub  

coordonarea Consiliului Județean Ialomița a continuat și în anul 2018,  demonstrând că sunt 

conectate la nevoile și interesele comunității, cu o contribuție semnificativă la sporirea 

prestigiului și vizibilității entității publice și a instituțiilor de cultură subordonate acesteia.  

❖ Exercitarea de către Consiliul Județean Ialomița a atribuţiilor privind sprijinirea  

dezvoltării durabile a unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa s-a realizat, în 

anul 2018, prin mai multe modalități de acțiune: repartizarea pe bugetele locale ale unităţilor 

administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, 

intervenții masive pentru modernizarea infrastructurii rutiere județene, care traversează 25 de 

unități administrative-teritoriale, investițiile din infrastructurile de sănătate și cultură, acordurile 

de colaborare/cooperare cu unități administrativ-teritoriale din județ pentru realizarea unor 

proiecte de interes județean, actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean și altele;  

❖ În anul 2018, una dintre cele mai importante acțiuni administrative este legată de 

activitatea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Ialomița, a cărei constituire  s-a 

dovedit  necesară și oportună, deoarece a creat cadrul instituțional de cooperare între unitățile 

administrativ-teritoriale din județ, iar demararea Programului Județean de Dezvoltare Locală 

Ialomița s-a dovedit de mare utilitate în promovarea de proiecte zonale care să  determine 

dezvoltarea durabilă a comunităților ialomițene; 

❖ Formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice locale și exercitarea  

atribuțiilor de ordonator principal de credite a fost înțeleasă ca o responsabilitate de 

importanță majoră pentru execuţia bugetului, cu obligația de a angaja și de a utiliza creditele 

bugetare numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de 

activitatea entității publice și a instituțiilor subordonate, în condiții de respectare a dispozițiilor 

legale;  

❖  Au fost îndeplinite atribuţiile de gestionare a resurselor umane de la nivelul aparatului  
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de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomița și din instituțiile publice județene aflate sub 

autoritatea acestuia, precum și de gestionare a patrimoniului public și privat al județului 

Ialomița; 

❖ Având în vedere că toate documentele privind atribuțiile și responsabilitățile aparatului de  

specialitate au caracter public și se află postate pe pagina www.cicnet.ro a Consiliului Județean 

Ialomița, nu s-a mai insistat în actualul raport cu prezentarea exhaustivă a acestora, ci cu 

menționarea activităților concrete desfășurate de fiecare structură organizatorică și funcțională; 

❖ S-au respectat normele de transparență administrativă, prin liberul acces al cetățenilor  

la informaţiile de interes public, îndeplinirea obligațiilor legale privind transparenţa decizională, 

în cazul actelor cu caracter normativ, consultarea şi implicarea cetăţenilor şi a structurilor 

asociative ale acestora la luarea deciziilor administrative; 

❖ Coordonarea şi controlul activităţii celor 13 instituţii şi servicii publice de  sub autoritatea  

Consiliului Judeţean Ialomiţa a urmărit să fie aplicate politicile, strategiile și programele 

specifice fiecărei instituții și să fie promovată o abordare proactivă în implementarea lor, să 

gestioneze cu eficiență și eficacitate resurselor financiare alocate, să devină un nucleu 

administrativ și instituțional performant, cu nivel semnificativ de profesionalism;   

❖ Îndeplinirea atribuţiilor privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale şi  

centrale a pornit de la principiul că, atât cooperarea și colaborarea instituțională, cât și cea inter-

instituțională în planul administrației publice trebuie să se  fundamenteze pe un  sistem 

funcțional cu instrumente adecvate de comunicare, consultare, instruire şi colaborare necesare 

îndeplinirii corespunzătoare a obligației de cooperare administrativă în scopul îndeplinirii 

interesului public general; 

❖ Consiliul Județean Ialomița a militat și anul 2018 pentru menținerea unei coeziuni și  

coerențe a mesajului public, pentru colaborare, responsabilitate și cooperare loială între autorități 

și între acestea și alte instituții publice, pentru respectarea standardelor profesionale şi de etică, 

precum și a standardelor europene în materie; 

❖ Trebuie consemnată dezvoltarea relațiilor internaționale, pe mai multe planuri, între  

care exercitarea de către Președintele Consiliului Județean Ialomița a calității de membru titular 

în Comitetul Regiunilor Europene, primirea vizitelor unor delegații străine și încheierea 

„Înțelegerii de cooperare dintre Județul Ialomița, din România și Raionul Nisporeni, din 

Republica Moldova”, primul act instituționalizat de acest fel semnat de Consiliul Județean 

Ialomița în cei peste 25 de ani de existență; 

❖ Abordarea cu onestitate  a acestor concluzii, trebuie să arate că rămân încă probleme  
nerezolvate, erori și carențe, obiective sau subiective, care afectează, într-o măsură mai mare sau 

mai mică,   îndeplinirea obiectivelor, atribuțiilor și responsabilităților Consiliului Județean 

Ialomița și care trebuie tratate inteligent, rațional, cu realism, credibilitate și obiectivitate;   
❖ Cu toate eforturile făcute, o problemă importantă de rezolvat este cea a angajării de  

personal, în condițiile în care, la finele anului raportat, s-au înregistrat multe posturi vacante,  

mai ales la direcțiile de specialitate cu profil tehnic, care impietează realizarea unui serviciu 

public de calitate și conduce la supraîncărcarea cu sarcini suplimentare a altor posturi;  

❖ Chiar în condițiile unui deficit de personal mare, care a impus redistribuirea sarcinilor de  

serviciu, funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Ialomița au îndeplinit cvasitotalitatea atribuțiilor de serviciu cu responsabilitate, 

competenţă, eficienţă, bună-credinţă și corectitudine. De aceea, perfecționarea managementului 

public al resurselor umane din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și din 

instituțiile subordonate trebuie să solicite performanță, dar să și identifice un sistem clar, coerent 

și complet de motivare a angajaților publici, de diferențiere a resurselor umane în funcție de 

nivelul performanțelor obținute. 

 

Îndeplinesc o datorie de onoare de a aduce  mulțumiri cordiale, tuturor celor care au 

trudit în exercițiul public pentru a oferi cetățenilor județului Ialomița coordonatele unei munci  
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oneste și dedicate, pusă în slujba unei administrații moderne, eficiente și transparente, mereu 

”aproape de oameni”: consilieri județeni, conducerea operativă și executivă a Consiliului 

Județean Ialomița, funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate 

al autorității și din instituțiile subordonate, autorităților administrației publice locale, județene, 

regionale și naționale, serviciilor publice deconcentrate, reprezentanților organizațiilor 

nonguvernamentale și ai mass-media locale. 

 Exprim, totodată, speranța îndreptățită că  putem găsi mai  multe punți de comunicare 

pentru o colaborare rodnică și eficientă, pentru binele și prosperitatea oamenilor din Ialomița ! 

 

                                                      VICTOR MORARU 

                                                                    PREȘEDINTE  

   

  


