
 

 

RAPORTUL  
președintelui  

Consiliului Județean Ialomița  
privind modul de îndeplinire a 

atribuțiilor proprii şi a 
hotărârilor  

Consiliului Județean Ialomița 
pe anul 2019 

 
 
 
 



 
 
 
CUPRINS 

I. Cadrul normativ de elaborare a raportului pe anul 2019..............................  
II. Contextul politic, economic, social și administrativ, național și local 

al anului 2019 ..................................................................................................................... 
III. Îndeplinirea de către președintele Consiliului Județean Ialomița a  

atribuțiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în anul 2019............  
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 2019 .........................................................................  

C. Realizarea obiectivelor strategice prioritare propuse pentru anul 2019......  
C1. Creșterea capacității administrative  de implementare a procedurilor 

de contractare și implementare a proiectelor finanțate din fondurile nerambursabile 
europene și naționale și din fondurile locale pentru realizarea programului  
anual de investiții publice ................................................................................................... 

      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. Sprijinirea modernizării infrastucturii din instituțiile de cultură 
 subordonate și realizarea unor acțiuni publice de impact, relevante și de calitate....... 
       C 6. Promovarea și dezvoltarea parteneriatelor și a culturii parteneriale... 

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 și Compartimentului Cabinet  



Consilieri Vicepreședinți ....................................................................................................  
       F 10. Îndeplinirea atribuțiilor specifice Compartimentului Coordonare 
Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate și   
Compartimentului Corp Control ….................................................................................. 

IV.Coordonarea şi controlul activității instituțiilor, serviciilor publice și  
societăților  comerciale de interes judeţean 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 „Ionel Perlea „Ialomița................................................ 
b 4. Muzeul Județean Ialomița .......................................................................  
b 5. Muzeul  Național al Agriculturii Slobozia ..............................................  

c) Instituții publice din domeniul educației....................................................................... 
c 1. Școala Profesională Specială „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........................... 
  h1. S.C.Infrastructură Drumuri și Poduri S.A. ............................................... 
      V. Îndeplinirea atribuțiilor privind relația cu alte autorități ale  
administrației publice locale și centrale și a altor atribuții date în competența 
consiliului județean sau președintelui..................................................................................  

V 1. Promovarea colaborării în plan local, cu autorități, serivicii și  
instituții publice, asociații și fundații de nvel local și județean ....................................... 
            V 2. Promovarea colaborării în plan regional........................................................ 
  V2.1.  Consiliul pentru Dezvoltare Regională SUD Muntenia................. 
  V2.2.  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Situații de Urgență 
SUD Muntenia”.................................................................................................................... 
  V 2.3. Sprijinirea organizării unor evenimente regionale......................... 
 V 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............................ 
VI. Promovarea colaborării internaționale.......................................................................  
VII.  Concluzii din retrospectiva anului 2019.................................................................. 
 

 



 

I. Cadrul normativ de elaborare a raportului pe anul 2019 
 

 Întocmirea  ” Raportului președintelui Consiliul Județean Ialomița cu privire la modul de 
îndeplinire a atribuţiilor sale şi a hotărârilor consiliului judeţean”  pe anul 2019”(denumit în continuare 
Raport),  urmărește respectarea cadrului normativ de elaborare prevăzut în Ordonanța de Urgență nr. 57/3 
iulie 2019 privind Codul administrativ, adoptată în ședința de Guvern din 25 iunie 2019 și publicato  în 
Moniotorul Oficial al României  nr. 555 din 5 iulie 2019.  
    Astfel, la  art. 191, alin. 1, lit. b), coroborat cu  alin. 3, lit. b),  între atribuţiile preşedintelui 
consiliului judeţean privind relaţia cu autoritatea deliberativă este prevăzută și cea prin care ”prezintă 
consiliului judeţean, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor sale şi 
a hotărârilor consiliului judeţean”. 
  De asemenea, tot în Codul administrativ, la Cap. III, ”Drepturile și obligațiile aleșilor locali”, 
Secțiunea a 2-A, ”Obligațiile aleșilor locali”, în cadrul  ”Dispoziţiilor privind obligaţiile de informare 
pentru aleşii locali”, la art. 225, alin. 3 este stipulată următoarea normă: ”Fiecare  preşedinte al 
consiliului judeţean prezintă anual în faţa autorităţii deliberative un raport privind modul de îndeplinire 
a atribuţiilor sale”. Prin această prevedere de la secțiunea ”Obligațiile aleșilor locali”,  , se instituie o 
normă imperativă pentru întocmirea raportului.  
 În același timp, nu putem să nu constatăm că normele legislative specificate anterior fac din 
Raport un document administrativ de uz intern, de vreme ce el nu se prezintă decât Consiliului 
Județean, pentru că nu este menținută și prevederea de la art. 225, alin.2, potrivit căreia rapoartele anuale 
de activitate ale consilierilor județeni și ale vicepreședinților consiliului județean sunt făcute publice prin 
grija secretarului general al unității administrative-teritoriale! 
 Este greu de înțeles cum s-a ajuns la această reglementare lacunară, în care Raportului anual al 
președintelui Consiliului Județean nu i se asigură caracterul public printr-o normă imperativă și este 
situate într-o poziție de inferioritate în ierarhia importanței documentelor administrative! 
  În orice democrație reprezentativă și participativă consolidată, autoritățile publice deliberative și 
executive trebuie să asigure cetățeanilor care au legitimat prin votul lor  guvernare locală, acel  
instrument administrativ public prin care să cunoască, evalueze și controleze modul în care activitatea 
entității publice corespunde cu promisiunile electorale, potențialul existent și interesele generale ale 
cetățenilor.  
 Desigur, Codul administrativ, adoptat după un proces legislativ complex și îndelungat, este 
obiectiv necesar, pentru a consolida reforma administrației publice din România  și, implicit, democrația 
post-decembristă, menit să asigure acel cadru legislativ unitar, coerent și necesar pentru eficiența și 
performanța  activității structurilor funcționale din administrația publcă de la nivel central și local, 
racordată la normele și exigențele europene. După  ce mulți ani legisalția administrației publice a avut  
numeroase modificări, adaptări și  completări,  prevederi contradictorii, insufuicient motivate, necorelate, 
cu soluții discutabile și  cu paralelisme care au afectat  acțiunea  și imaginea publică a autorităților 
administrației publice, actualul  Cod administrativ trebuie acceptat și aplicat în litera și spiritul normelor  
juridice pe care le consacră! Poate că el nu este un act normativ perfect, dar sigur este unul perfectibil!  
Observațiile anterioare  despre normele existente privind întocmirea Raportului se înscriu în această 
logică! 
 Într-un asemenea context, întocmirea Rapotului aferent anului 2019 urmărește respectarea 
normelor legale din Codul administrativ, menționate anterior, precum și tratarea mai detaliată a 
activităților desfășurate de președinte, autoritatea deliberativă și cea executivă pentru îndeplinirea 
atribuțiilor și responsabilităților cu care au fost investite.  
 Valorificând experiența anilor precedenți rezultată din întocmirea unor asemenea rapoarte din 
perspectiva funcțiilor de demnitate publică deținute ( primar Amara, președinte Consiliul Județean 



Ialomița), consider Raportul pe anul 2019 ca pe una dintre cele mai importante modalități de 
comunicare publică, onestă, deschisă și transparentă cu cetățenii și comunitățile locale, prin care să ne 
supunem controlului acestora.  

Este imperios necesar să aducem la cunștința cetățenilor și comunităților locale politicile/ 
programele/planurile și acțiunile administrației publice județene, modul în care acestea au fost îndeplinite 
și în ce măsură s-au realizat indicatorii de performanță specifici, pentru a evalua, politic și public, 
concordanța lor cu interesele cetățenilor și cu nevoile, așteptările și resursele locale real identificate. 

În același timp, știind că Raportul devine un mijloc de control public, autoritatea deliberativă, 
cea operativă și cea executivă își intensifică în mod cert și necesar eforturile pentru îmbunătățirea 
managementului public și a politicilor publice din domeniile de responsabilitate, creșterea performanței 
administrative,  găsirea de soluții la multitudinea de atribuții ce trebuie îndeplinite, asigurarea 
operativității, eficienței și eficacității măsurilor propuse și contracararea unor posibile riscurile care ar 
afecta comunitățile locale, promovarea bunelor practici în organizarea și funcționarea structurilor publice 
și compatiblizarea lor cu normele și practicile europene. 
   De asemenea, păstrăm caracterul public și transparent al Raportului, transmițându-l nu numai 
consilierilor județeni, ci și prin postarea lui pe pagina de internet a Consiliului Județean Ialomița - 
www.cicnt.ro -, pentru a fi accesibil tuturor celor care sunt interesați să ne monitorizeze activitatea. 
  Din punct de vedere structural,  Raportul este întocmit pe principalele categorii de atribuții 
prevăzute în Codul administrativ pentru:  

- preşedintele consiliului judeţean la art. 191, alin.1, lit. a-f), privind funcţionarea aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean, a instituţiilor publice de interes judeţean şi a societăţilor şi regiilor 
autonome de interes judeţean, relaţia cu consiliul judeţean, bugetul judeţului, relaţia cu alte autorităţi ale 
administraţiei publice locale, serviciile publice de interes judeţean și alte atribuţii prevăzute de lege; 

- Consiliul judeţean, la art.173, alin.1. lit. a-f), privind privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi 
ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean, dezvoltarea economico-socială a judeţului, 
administrarea domeniului public şi privat al judeţului, gestionarea serviciilor publice de interes judeţean, 
cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern, alte atribuţii prevăzute de lege. 

 Din nevoia asigurării coerenței în abordarea problematicii reflectată în Raportul pe anul 2019, 
atribuțiile menționate mai sus au fost analizate într-o logică unitară, care să evite eventualele paralelisme. 
  Nu în ultimul rând, Raportul pe anul 2019 cuprinde referiri la modul în care au fost implementate 
principiile de principiile generale aplicabile  administraţiei publice și prevăzute în Titlul II, art. 6 – 13 din 
Codul administrative:legalitatea, egalitatea, transparenţa, proporţionalitatea, satisfacerea interesului 
public, imparţialitatea,continuitatea și adaptabilitatea.  
 Ca apreciere generală, afirm cu temei justificat, că anul 2019 a fost pentru autoritatea 
administrației publice județene reprezentată de Consililul Județean Ialomița, un an bogat în realizări, 
poate cel mai bun din actualul mandat și nu numai! Au fost semnate noi contracte de finanțare, s-au 
demarat procedurile administrative pentru contractarea lucrărilor și serviciilor aferente proiectelor de 
infrastructură rutieră județeană, infrastructura de sănătate, cultură și asistență socială, a început 
implementarea acestora și punerea în practică a investițiilor stabilite prin prioritățile strategice ale 
județului, care dau premise și  certitudini pentru dezvoltarea economico-socială durabilă a județului în 
următorii ani.  
     Raportul pe care vi-l propun are titlul consacrat prin Codul administrativ -  Raportul 
președintelui Consiliului Județean privind modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a 
hotărârilor Consiliului Județean Ialomița pe anul 2019,  dar este de la sine înțeles că el  nu face 
referire la activitatea exclusivă a celui investit în funcția de demnitate publică, de președinte al Consiliului 
Județean Ialomița , ci la munca și efortul unei echipe, care cuprinde  angrenajul organizatoric și 
funcțional – deliberativ, operativ și executiv, al entității publice în care ne-am desfășurat activitatea. Am 
mizat pe o echipă competitivă, implicată, devotată și responsabilă! Am încurajat spiritul de echipă înțeles 
ca o valoare tot mai cerută și mai apreciată, în care să se devolte comunicarea deschisă și onestă, 



încrederea în sine și în colegi, abilitatea de a coopera și de a valorifica experiența, cunoștințele și  
performanța fiecăruia și a tuturor,  asumarea responsabilităților conferite de legi și regulamente și  
îndeplinirea  lor  în deplină concordanță cu așteptările  și nevoile cetățenului.  
  Le mulțumesc tuturor celor  ne-au fost alături în susținerea activităților compolexe ale Consiliului 
Județean Ialomița, pentru că împăreună am asigurat exercițiului puterii democratice pe care o exercităm, 
pragmatism și operativitate în luarea deciziilor administrative, sporirea calității și eficienței serviciilor 
publice furnizate în toate segmentele de competență ale autorității, integrarea acestuia în standardele 
europene de transparență, predictibilitate, responsabilitate, adaptabilitate și eficacitate.  
 Doresc să reiterez și cu acest prilej, că Raportul pe anul 2019 nu poate fi perfect, indiferent de cât 
de inteligent, abil si subtil ar fi construit și că va comporta întotdeauna discuții contradictorii, păreri și 
abordări diferite! Ne-am propus să-l tratăm rațional, cu realism, obiectivitate și onestitate, prin documente 
administrative certe, care să justifice, să dea veridicitate și credibilitate acestui demers, să prefigurăm 
soluții și rezolvări viabile pentru activitatea viitoare. Totodată știm că există încă probleme nerezolvate, 
erori şi carențe care împietează performanța în  îndeplinirea obiectivelor, atribuțiilor și responsabilităților 
Consiliului Județean Ialomița.  

Deschiși și  receptivi la orice critici făcute cu bună credință, la sugestiile și propunerile 
constructive, milităm în continuare pentru profesionalizarea managementului public la toate nivelurile de 
autoritate reprezentate de Consiliul Județean Ialomița, pentru a atinge  performanţe administrative în 
satisfacerea interesului public general și comparabile cu sistemele administraţiilor europene.  
 

     VICTOR MORARU 

                                                               PREȘEDINTE 

 

 

I. Contextul politic, economic, social și administrativ, național și local al anului 2019 
 Orice analiză de tip bilanț, cum este și „Raportul președintelui Consiliului Județean Ialomița 
privind modul de  îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor Consiliului Județean Ialomița pe anul 
2019” nu poate ignora contextul politic, economic, legislativ-administrativ și  social în care s-a desfășurat 
activitatea din anul raportat, atât de la nivel național, cât și local, întrucât există o determinare 
interdependentă, logică și legică, între abordările strategice din activitatea și acțiunile Consiliului 
Județean Ialomița și programele și prioritățile guvernamentale. 
 Retrospectiva anului 2019 reține câteva momente de mare semnificație politică, istorică și 
ecumenică, în care România a fost direct implicată pe scena europeană, euro-atlantică și internațională, la 
cel mai înalt nivel, dovedindu-și argumentat destinul său european. Vom proceda la succinte prezentări a 
acestor evenimente majore desfășurate în anul 2019.  
 a) Exercitarea, pentru prima oară de când România este stat membru al Uniunii Europene, a 
președinției semestriale rotative a Consiliului Uniunii Europene, preluată de la Austria la data de  1 
ianuarie 2019 și încheiată cu succes la 30 iunie 2019, fiind apreciată de instituțiile europene și de liderii 
acestora. Pusă sub motto-ul „coeziunea, o valoare europeană comună, înțeleasă ca unitate, egalitate 
de tratament și convergență”, programul președinției României a propus dezvoltarea Europei pe 4 
paliere: ”Europa mai sigură”, ”Europa ca actor global”, ”Europa convergenței” și ”Europa 
valorilor commune”, a promovat o abordare consensuală, care să se bazeze pe unitate, coeziune și 
solidaritate, pe reducerea decalajelor de dezvoltare, pentru accesul egal la beneficii, pentru înlăturarea 
factorilor care generează separări sau ierarhizări între statele membre, pentru o Uniune Europeană mai 
puternică. Pe parcursul mandatului semestrial al României au fost încheiate 90 de dosare legislative în 
aproximativ 100 de zile, cele mai importante dintre acestea fiind directiva dreptului de autor și directiva 
gazelor naturale. Cum și în această calitate de maximă importanță în ierarhia europeană au existat 



disensiuni interne între președintele Klasus Iohannis și premierul Viorica Dăncilă, totuși obiectivele 
principale ale mandatului României au fost îndeplinite, mai ales că anul 2019 a însemnat începerea unui 
nou ciclu instituţional la nivelul Uniunii Europene, dar și rezolvarea unor presante problematici 
continentale și globale. 

b) Alegerile pentru Parlamentul European din 23-26 mai 2019  s-au încheiat cu cea mai mare 
prezență la vot din ultimii 20 ani în UE – 50,93%, înregistrând totodată și cea mai ridicată prezență 
națională la europarlamentare din istoria apartenenței României la Uniunea Europeană (51,07%). La 
alegerile europarlamentare din România clasamentul partidelor a fost următorul: PNL – 27,00% ( 10 
mandate de europarlamentar), PSD – 22,51% ( 9 mandate), Alianța USR-PLUS – 22,36% (8 mandate), 
PRO România – 6,44% (2 mandate), PMP – 5,76% ( 2 mandate), UDMR – 5,26% (2 locuri). După 
alegerile europarlamentare s-au produs schimbări în conducerea principalelor instituţii - Consiliul 
European, Parlamentul European, Comisia Europeană şi Banca Centrală Europeană. La 1 iulie 2019, 
Finlanda a preluat de la România președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene.  
 c) La 29 martie 2019, România a aniversat 15 ani de la aderarea sa la Organizația Tratatului 
Atlanticului de Nord (NATO). apartenența la umbrela de securitate euro-atlantică fiind consemnată la 
29 martie 2004, dată devenită un reper major al politicii noastre externe. În cei 15 ani de la integrarea în 
structurile euro-atlantice, România a dovedit că este un aliat de încredere, prin îndeplinirea 
angajamentelor asumate, deveninid nu numai un beneficiar, ci și un furnizor de securitate la nivel euro-
atlantic și internațional.  
 d) Vizita de stat, pastorală și ecumenică a Papei Francisc în România din perioada 31 mai – 
2 iunie 2019, desfășurată la Bucureşti, Şumuleu Ciuc, Iaşi şi Blaj, s-a înscris ca un  eveniment major al 
anului 2019, cu mii de pelerini din România și din întreaga lume care au dorit să fie părtaşi la un moment 
istoric, în condițiile în care vizită papală – cu o durată de trei zile într-o țară necatolică a reprezentat 
o premieră! Cu prilejul oficierii Liturghiei Pontificale,  Papa Francisc și le-a transmis pelerinilor 
îndemnul la dialog, unitate şi fraternitate,  că "rănile din trecut"  
nu trebuie să constituie un obstacol pentru o "convieţuire fraternă". 
 e) Primirea președintelui Klaus Iohannis, în ziua de 20 august 2019, la Casa Albă de președintele 
american Donald Trump, vizita fiind concretizată prin semnarea primului document comun după 
aproape un deceniu, cuprinzând angajmanetul pentru întărirea și dezvoltarea Parteneriatului strategic 
dintre România și SUA pe palierele politic, economic și militar, securitatea energetică, dezvoltarea 
rețelelor 5G și accederea României în programul Visa Waiver. 

Agenda publică națională a anului 2019, într-o apreciere generală, a fost una atipică,  
paradoxală și, nu de puține ori, convulsivă, care n-a putut asigura consolidarea democrației. Au fost 
reluate fricțiunile politice și abordările diametral opuse pentru probleme de importanță deosebită, 
autentice și cu impact asupra stabilității sistemului democratic. S-a adâncit deprecierea echilibrului 
puterilor în stat și s-a acutizat conflictul dintre ”palate” - Cotroceni, Victoria și Parlament, precum și între 
reprezentanții lor legali. Au fost anatemizate Parlamentul României și structurile administrative centrale 
și locale cu sloganurile ”corupție” și ”penali”, fără nicio acoperire juridică, iar coaliția majoritară și-a 
menținut sintagma ”statul paralel” . Toate acestea au accentuat resentimente greu de prevăzut, bulversante 
și creatoare de  psihoze sociale îngrijorătoare, au blocat canalele logice și necesare de comunicare  în 
probleme majore pentru societatea românească și au dus la prăbușirea încrederii electoratului în clasa 
politică, până la generalizarea celebrei replici ”Eu cu cine votez”! 
 În plan politic, la nivel național, în anul 2019 pot fi reținute mai multe aspecte semnificative. 
 ● Meținerea cu dificultate a majorității parlamentare de centru-stânga formată din Partidul Social 
Democrat  și Partidul Alianța Liberalilor și Democraților (PSD – ALDE), rezultată după alegerile din anul 
2016, chiar dacă au existat tentative de ”rupere” a ei, pentru schimbarea raportului politic din Parlamentul 
României, în care coaliția avea 167 de deputați din 329 (50,8% din locurile din Camera Deputaților) și 76 
senatori din 136 (55,9% din locurile din Senat).  

● La data de 26 august 2019, ALDE și președintele său,  Călin Popescu-Tăriceanu, au decis să 
iasă de la guvernare, lăsând PSD cu o majoritate fragilă. Această ”mișcare politică” a dat posibilitatea 



alcătuirii unei majorități conjuncturale, prin mijloace oneroase și imorale, nu tocmai democratice, care au 
condus la destituirea guvernului Dăncilă prin moțiune de cenzură, cu 238 voturi „pentru” dintre cele 244 
exprimate, în ziua de 10 octombrie 2019  și instalarea cabinetului Orban după validarea lui la 4 noiembrie 
2019.  

● Alegerile europarlamentare din 23-26 mai 2019 și alegerile prezidențiale desfășurate în două 
tururi de scrutin, pe 10 și 24 noiembrie 2019, considerate de mulți fără miză, au schimbat radical ierarhia 
politică a momentului în România. Protestele de stradă anti-PSD  și utilizarea la maximum a inflenței 
canalelor de comunicare social media au resuscitat spiritul și solidaritatea civică, au mobilizat oamenii la 
vot și au determinat încheierea guvernării PSD înainte de termen, readucând, după o lungă perioadă de 
timp, aceeași familie politică atât la Palatul Cotroceni, cât și la Palatul Victoria. 

● Reconfigurarea polilor de putere politică din România după alegerile europarlamentare și 
prezidențiale din anul 2019, nu numai prin rezultatele din aceste scrutinuri, ci și prin mijloace care au 
forțat prevederile constituționale, a activat ideea încheierii premature și a mandatului actualului Parlament 
prin organizarea de alegeri anticipate. Se uită totuși prea repede și din considerente pur politicianiste, că 
actuala configuraţie a celor două camerte ale Parlamentului este dată de votul a 7,26 milioane de cetăţeni 
acordat în alegerile libere şi fără suspiciuni majore de fraudă din anul 2016 și trebuie respectată voinţa 
electoratului, indiferenet dacă, la un moment dat, ne convine sau nu! 

● Menținerea președintelui României, Klaus Iohannis, într-o evidentă opoziție partizană și în 
campanie electorală prezidențială prematură reprezintă un alt element important de analiză, deoarece 
a împietat asigurarea echilibrului puterilor în stat și respectarea principiilor democratice connstituționale, 
în anul 2019. Deși, în bilanţul primului său mandat prezentat în ziua de  19 decembrie 2019, preciza că 
menţinerea parcursului proeuropean şi democratic al României a fost cel mai important obiectiv, trebuie 
să arătăm că preocuparea sa constantă a fost ”continuarea războiului cu PSD",  într-o manieră situată 
dincolo de  prerogativele și prevederile constituționale și în forme dintre cele mai diverse, care au atins 
accente paroxistice, vecine cu discursul politic extremist și au generat blocaje instituționale majore. 
Președintele Klaus Iohannis a trergiversat aplicarea legilor elaborate de Parlament, pe unele le-a respins și 
retrimis forurilor legiuitoare, iar pe altele leăa atacat la Curttea constituțională a României. Să mai 
adăugăm că președintele Iohannis a refuzat sistematic numirea unor noi miniștri în Guvernul Dăncilă, 
respinse în majoritatea cazurilor pe motive nefundamentate juridic, a intervenit pentru nominalizarea 
comisarului european din partea României, deși era atributul Executivului, a făcut campanie pentru 
referendumul pe teme din  justiţie participând la mitingurile PNL pentru alegerile europarlamentare. 

● Desfășurarea referendumului consultativ pe tema justiției, în ziua de 26 mai 2019, simultan cu 
alegerile europarlamentare s-a încheiat cu validarea lui prin votul a 41,28% dintre alegătorii prezenți la 
urne. Dincolo de participarea masivă la votul pentru referndum, trebuie arătat că analiștii politici și chiar 
Curtea Constituțională a României au formulat opinii diverse și obiecțiuni asupra necesității și 
importanței acestuia, din care se rețin: tematica propusă n-a îndeplinit caracterul imperativ de ”probleme 
de interes național”, cum prevede  art. 90 din Constituție, a avut caracter consultativ și nu unul decizional, 
pentru că aplicarea lui nu obligă la efecte juridice, oferind doar o orientare politică asupra domeniului și  
dând o posibilitate autorităților publice cu competențe în materie să găsească soluțiile legale pentru a le 
pune în practică și a reprezentat folosirea unuia dintre instrumentele puterii prezidențiale.  

● Într-un an cu numeroase convulsii în politica internă și cu schimbarea ierarhiei politice 
justificată de rezultatele alegerilor europarlamentare și prezidențiale, precum și ale referendumului, există 
tentația de a considera aceste scrutinuri drept o repetiție generală pentru închiderea unui ciclu electoral 
în 2020, cu alegeri locale și parlamentare. Asemenea aprecieri trebuie privite cu mai multă circumspecție. 
Alegerile din 2019, desfășurate într-un climat de manipulare infernală, destabilizatoare pentru exercițiul 
democratic real, nu pot fi considerate a priori un reper de necontestat! Aceasta,  deoarece interesul 
electoratului pentru alegerile locale și parlamentare este cu totul altul, cu cât mult mai mare, față de 
alegerile europarlamentare și prezidențiale, pentru că atunci evaluează modul în care aleșii locali și 
parlamentarii se pliază pe nevoile real identificate în localități și la nivel național. 



● Câştigarea de către Klaus Iohannis  unui al doilea mandat la Palatul Cotroceni, cu o 
majoritatate de  66% din sufragii, în timp ce Viorica Dăncilă, candidatul social-democraților a obținut 
34% (scorul cel mai slab din istoria participării PSD la alegerile prezidențiale!), ne arată că un parteneriat 
politic construit pe interese partinice comune și pe un mesaj agresiv, exclusiv împotriva adversarilor 
politici (în cazul de față anti-PSD) te poate propulsa la putere, în condiții conjuncturale.  În același timp, 
este de așteptat și o schimbare în exercitarea prerogativelor prezidențiale, în condițiile în care președintele 
României trebuie să fie al tuturor și nu numai al Partidului Național Liberal.  

● Avertismente dure primite de la instituții europene cu privire la încălcarea statului de drept, 
a slăbirii independenței justiției și pași înapoi în lupta împotriva corupției, care au formulat recomandări 
pentru decidenții din România nu totdeauna corect fundamentate și cu un evident ton imperativ, situându-
le la limita imixtiunii în treburile interne ale României;  
 ● Anul 2019 a însemnat pentru Parlament, schimbarea conducerii celor două camere: Teodor 
Meleşcanu l-a înlocuit pe Călin Popescu Tăriceanu la Senat și Marcel Ciolacu pe Liviu Dragnea la 
Camera Deputaților. Au fost dezbătute proiecte importante, s-a adoptat o moţiune de cenzură, în vacanţa 
de vară Camera Deputaţilor şi Senatul s-au întrunit în sesiune extraordinară pentru a adopta legea prin 
care votul în Diaspora pentru alegerile prezidenţiale a fost extins la trei zile, a fost investit un nou guvern, 
pentru ca, după instalarea guvernului liberal, priorităţile Parlamentului să se modifice substanțial. 
Sfârşitul anului 2019 a adus și premiera adoptării bugetului de stat pe anul 2020 prin asumarea 
răspunderii Guvernului Orban. În condițiile în care Guvernul Ludovic Orban a venit la putere printr-o 
coaliție parlamentară conjuncturală și oricând instabilă, primul ministru a generalizat asumarea 
răspunderii la majoritatae actelor legislative propuse, deși, în opoziție fiind, criticase vehement o 
asemenea metodă!  

● Scena publică națională a fost dominată și în anul 2019 de partidele parlamentare: alianța 
Partidul Social Democrat (PSD) - Partidul Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE), Partidul Național 
Liberal (PNL), Uniunea Salvați România (USR), Partidul Mișcarea Populară (PMP),  Uniunea 
Democratică a Maghiarilor din România (UDMR) și Partidul Pro România, devenit parlamentar prin 
efectul unor prevederi legislative permisive și incoerente și nu prin participarea la alegeri. De asemenea, 
din 26 octombrie 2018, ființează Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (PLUS) al cărui președinte 
este Dacian Cioloș, fost prim-ministru al României. Pentru participarea la alegerile europarlamentare și 
prezidențiale din anul 2019 s-a format Alianța 2020 – USR – PLUS. Este de menționat faptul că în anul 
2019 toate partidele  s-au situat în zone doctrinare difuze și într-o opoziție relativă, bazată numai pe 
reacții politicianiste și emoțional-populiste la gafele coaliției majoritare, fără propuneri concrete de 
programe alternative la problemele punctuale, presante ale agendei politice românești.  

● Partidul Social Democrat (PSD) a înregistrat în anul 2019 evoluții dezastruoase, trecând de la 
cea mai confortabilă majoritate parlamentară din istoria postdecembristă, la pierderea cvasitotalității 
instrumentelor de putere în numai cinci luni, mai ales după condamnarea la închisoare cu executare a 
liderului său, Liviu Dragnea, în mai 2019! Situația PSD se înscrie, din păcate, în specificitatea evoluției 
postdecembriste a  acestei formațiuni politice, potrivit căreia cel mai mare rău nu i le-a făcut niciodată 
opoziția, ci propria sa prestație publică! Măcinat de orgoliul liderilor de a deține puterea cu orice preț, 
închistat în metode de organizare, conducere și acțiune care n-au mai ținut cont de evoluția și schimbarea 
evidentă a propriului electorat sau a masei de simpatizanți, precum și de emanciparea bazinului său 
electoral, promotor a unor strategii populiste, nesusținute pe criterii de necesitate și oportunitate sau pe 
studii de impact, ancorat în obiective prioritare insuficient fundamentate, axate obsesiv pe teme aflate 
departe de agenda publică a momentului, PSD și-a bulversat propriul electorat! În același timp, ”a 
facilitat” extinderea și acutizarea atitudinii ostile față de social-democrați, nu numai a președintelui 
Iohannis și a PNL, ci și a unui împortant segment electoral, preponderent tânăr și cu domiciliul în mediul 
urban, precum și inițierea și susținerea unor masive proteste de stradă, la ”mobilizarea” cărora social-
media a avut un rol covîrșitor. Toate acestea au condus la obținerea unui scor incredibil de mic – un 
minim istoric!- și neașteptat la cele două scrutinuri electorale din anul 2019, la una dintre cele mai nete 



înfrângeri din istoria sa și intrarea în opoziție în condițiile în care PSD deține în cele două camere 
legislative cele mai mari grupuri parlamentare!  

● Partidul Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE), format prin fuziunea Partidului Liberal 
Reformator cu Partidul Conservator, își revendică o orientare politică de centru-dreapta. 
Succesul din alegerile locale desfășurate în anul 2016, când a obținut 2.504 mandate de 
consilieri locali (6,52%), 80 de mandate de consilieri județeni (6,32%) și 64 de mandate de primari 
(5,73%), precum și din alegerile parlamentare (20 de mandate de deputat (5,62% Camera Deputaților) și 9 
mandate de senator (6% Senat) aduc partidul pe locul al III-lea în ierarhia politică românească. A fost 
desigur un element hotărâror al formării coaliței PSD – ALDE, o coaliție majoritară,care a funcționat 
operioadă și în anul 2019, ALDE deţinând patru portofolii în cadrul guvernului: Ministerul Mediului, 
Ministerul Energiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul, iar Călin 
Popescu Tăriceanu, președinția Senatului. Actuizarea unor neînțelegeri în cadrul coaliției majoritare PSD 
– ALDE și a unor orgolii personale, au făcut ca la 26 august 2019, ALDE și președintele său,  Călin 
Popescu-Tăriceanu, să iasă de la guvernare și să voteze apoi destituirea guvernului Dăncilă (10 octombrie 
2019) și instalarea cabinetului Orban ( la 4 noiembrie 2019, după ce a fost validat). Să notăm că 
participarea la guvernare, l-a determinat pe liderul grupului ALDE din Parlamentul European, Guy 
Verhofstadt să ceară, pe 25 aprilie 2019, excluderea ALDE din Alianța Liberal-Democraților Europeni, 
pe motivul atacurilor împotriva statului de drept, care subminează lupta împotriva corupției în România, 
fapt ce s-a întâmplat la conferința ALDE european din iunie 2019. Rezultatele foarte slabe de la alegerile 
europaralmentare,când ALDE n-a obținut niciun mandat, ieșirea de la guvernare și înlocuirea lui Călin 
Popescu Tăriceanu de la Președinșia Senatului pun ALDE într-o situație deloc confortabilă pe eșichierul 
politic, mulți analiști considerînd că se aude cântecul de lebădă al acestui partid. 

● Partidul Național Liberal (PNL) condus de Ludovic Orban a găsit modalitățile de aplatizare a 
orgoliilor rezultate din fuziunea cu Partidul Democrat Liberal (PDL), și-a format și consolidat structurile 
proprii de putere în interiorul partidului și a păstrat relații de loialitate cu președintele Klaus Iohannis, 
toate acțiunile lor politice fiind făcute în tandem și, în unele cazuri, în afara ordinii constituționale! PNL 
și-a adjudecat primul loc la alegerile europaramentare (27 % din voturi și 10 mandate obținute) și a 
contribuit substanțial la realegearea președintelui Klaus Iohannis pentru încă un manadat prezidențial, 
astfel că, profitând și de ieșirea ALDE din coaliția de guvernare, de  trena purtată lui Klaus Iohannis  și de 
găsirea unor ”amatori parlamentari” cu intempestive opțiuni politice conjuncturale a ajuns la guvernare 
prin obținerea a 238 voturi „pentru” dintre cele 244 exprimate, în ziua de 10 octombrie 2019 și instalarea 
cabinetului Orban după validarea din 4 noiembrie 2019. Promisiunile electorale și preceptele morale de 
acțiune politică perorate insistent de PNL au fost repede abandonate, în condițiile în care, la sfârșitul 
anului 2019, guvernul liberal şi-a asumat răspunderea pe mai multe proiecte de lege importante: legile 
justiţiei, modificarea Ordonanţei 51/2019 privind transportul de persoane, legea de aprobare a plafoanelor 
unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar 2020, modificările OUG 114/2018 și, pentru prima dată 
în politica românească, angajarea răspunderii pe bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat pe 
2020. Adoptarea unui asemenea mod de lucru exclusiv al guvernului Orban este la limita conflictului 
juridic de natură constituţională dintre Parlament şi Guvern, în condițiile în care care argumentul ce  poate 
fi invocate se leagă de faptul că orice reformă propusă de actualul guvern trebuie să treacă de două 
obstacole: absența unei coaliții de guvernare stabile și permanent vulnerabilă și lipsa de timp  până la 
noile alegeri locale și parlamentare din 2020. 

● Uniunea Salvați România (USR) este cel mai tânăr partid politic parlamentar (30 de deputați și 
13 senatori) și  a treia forță politică din România. Își caută încă o identitate doctrinară clară, precum și 
definirea parcursului  ideologic, în condițiile în care a oscilat confuz în obiective, priorități, inițiative și 
alianțe. Chiar liderul său, Dan Barna îl aprecia ca un partid ”în general de centru-dreapta”, apreciere care 
acoperă profilul puternic diversificat al membrilor USR (neoliberali, ecologiști, liberali de stânga, social-
democrați, creștin-democrați, susținători ai ONG-urilor și activiști pentru drepturile minorităților). În anul 
2019 s-a aflat la primul său ciclu legislativ și a obținut, în  Alianța 2020 USR-PLUS, un succes 
încurajoator: 8 mandate de europarlamentari, cu un număr de voturi dublu față de alegerile parlamentare 



din anul înființării (2016). Aceștia s-au alăturat în Parlamentul European, celei de-a treia forțe politice, 
grupul Renew Europe. La alegerile prezidențiale s-a înregistrat primul recul electoral din scurta existenţă 
a partidului, candidatul USR, Dan Barna, neeușind să obțină decât 15,02 % din voturi și, implicit, locul al 
III-lea între candidații prezidențiabili, scor situat departe de ambițiile politice inițiale! Uniunea Salvați 
România își dispută același segment de electorat cu Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (PLUS) 
condus de Dacian Cioloș, iar Alianța 2020 USR-PLUS, născută și ea cu permanente ezitări și menținută 
în zone de tensiuni partinice, a dovedit la alegerile prezidențiale că electoratul se câștigă greu, chiar și 
atunci când scena politică este debusolată, iar cetățeanul cu drept de vot nedumerit!  

● Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (PLUS) este un partid politic nou,  înființat la 26 
octombrie 2018, având ca fondatori trei avocați de la firma de avocatură ”Iordache Partners”  
(din care doi, soț și soție!) și preluat apoi ca președinte de Dacian Cioloș la 26 ianuarie 2019, pentru ca la 
data de 7 decembrie 2019 mandatul de președinte PLUS să ăi fie reînnoit. Are originea în Platforma 
România 100, organizație formată în jurul fostului prim-ministru tehnocrat Dacian Cioloș, dar și în 
trenarea înregistrării de către justiție a Mișcării România Împreună. Într-o ambiguitate aproape 
perfectă, PLUS a susținut că nu se poziționează oficial pe vreuna dintre părțile spectrului politic, dar a 
menționat în Manifestul său o orientare de centru-stânga!  Iată de ce Alianța 2020 USR-PLUS poate fi 
considerată încă o construcție politică friabilă, din moment ce bazinul electoral pe care mizează este unul 
eterogen din punct de vedere socio-demografic, situat de la centru-dreapta (USR), la centru-stânga 
(PLUS) scenei politice! De asemenea, nu este clar în ce măsură această formațiune politică de tip alianță 
electorală va rezista la vârful competițiilor electorale viitoare, când sunt atâtea diferențe esențiale, care 
vin din zona de așteptări ale votanților fiecăruia și din nevoia de acomodare a lor  la noua alianță 
electoral, la structuri organizatiice teritoriale neconsolidate, aflate de multe ori la stdiul de grupuri de 
inițiativă și  care repun în discuție tema fuziunii dintre cele două formațiuni politice. Să remarcăm totuși 
succesul obținerii celor 8 mandate de europarlamentari în formula Alianța 2020 USR-PLUS,  intrarea 
acesteia în al treilea grup politic din Parlamentul European, Renew Europe și  alegerea ca președinte al 
acestui grup a lui Dacian Cioloș, fost comisar european la Bruxelles. Partidul Libertate, Unitate și 
Solidaritate  (PLUS) reprezintă și el un caz atipic  al ”democrației originale dâmbovițene”, ale cărei cărei 
norme legislative incoerente, permisive și discriminatorii îi permit să-și exercite prerogative parlamentare 
prin Alianța 2020 USR-PLUS, în condițiile în care n-a participat la alegerile de acest gen din anul 2016! 
 ●  Partidul ProRomânia reprezintă al doilea exemplu al ”democrației” amintite anterior. Partidul 
nu a existat la alegerile pentru Parlamentul European din mai 2014, sau la alegerile parlamentare din 
decembrie 2016, dar a reușit să atragă/racoleze deputați, senatori și europarlamentari din PSD și ALDE, 
devenind și partid parlamentar și unul cu reprezentare europarlamentară, chiar la nivel de comisar 
european! Lansarea Partidului Pro România la  29 mai 2017 de fostul prim-ministru Victor Ponta, a 
însemnat practic apariția unei formațiuni politice ”anti Dragnea”, greu de înțeles, explicat și acceptat, în 
condițiile în care mutarea devenea o sursă de instabilitate politică! Ea a fost favorizată de inexistența unei 
legislații imperative împotriva ”traseismului politic”, la care au asistat pasiv, timp de 30 de ani, din interes 
politicianist meschin, toate partidele politice! Mai mult, parlamentarii au creat o discriminare evidentă 
între ei și aleșii locali pentru cazul în care părăsesc partidele pe listele cărora au fost aleși! Astfel, s-a 
perpetuat, imoral și fără jenă, traseismul politic, unii dintre parlamentari trecând pe la câteva partied în 
mandatele lor, cu doctrine total opuse, fiind unul dintre factorii care au schimbat decizii politice majore 
prin ”schimbarea macazului politic”! Definindu-se printr-un adevărat mix doctrinar ca „un partid start up 
de centru stânga, social-democrat european, cu vederi liberale” Partidul ProRomânia trebuie menționat 
într-o retrospectivă a anului politic 2019 fiindcă s-a consacrat printr-un scor peste pragul electoral la 
alegerile europarlamentare (6,44% ), obținând 2 mandate, dar și prin contribuția la adoptarea moțiunii de 
cenzură care a dus la demiterea guvernului Viorica Dăncilă și creearea artificială a unei alte majorități 
parlamentare decât cea hotărâtă democratic prin votul populației. 
Balearea continuă și imprevizibilă a partidului și, mai ales a liderului său, Victor Ponta și mimarea 
opoziției în abordarea problemelor stringente de pe agenda politică a României nu au atras electoratul 
scontat (rezultatul candidatului partidului, Mircea Diaconu la alegerile prezidențiale fiind total 



nesatisfăctor), au înlăturat treptat marota formării unei oferte de stânga reală și puternică și au adus  
situațile paradoxale și tragic-comice ale ”demisilor colective”, ”demiterilor în bloc” sau ”reîntoarcerii la 
vechea matcă” a celor care și-au reconfirmat abilitatea de trădător, trădând și ProRomânia! În asemenea 
condiții este greu de prevăzut traiectoria Partidului ProRomânia în competițiile electorale importante ale 
anului viitor.  
 ● Partidul Mișcarea Populară (PMP), rămâne un partid parlamentar,  creat în jurul unui lider, 
Traian Băsescu, care s-a salvat printr-un mandat de europarlamentar și încă unul pentru președintele 
partidului, Eugen Tomac, la alegerile pentru Parlamentul European din mai 2019. PMP pare în căutarea 
unui drum propriu după ce o mare parte dintre membrii săi au părăsit Partidul Democrat Liberal spre a 
fuziona cu Partidul Național Liberal. A stat și stă în trena acțiunilor propuse de  presedintele Klaus 
Iohannis, a acceptat promisiunile lui Ludovic Orban pentru votul dat la susținerea moțiunii de cenzură 
contra guverului Viorica Dăncilă și a câștigat mai mult decât spera: posturi de secretari de stat în actualul 
guvern liberal și funcții de prefect, subprefect și șefi de servicii deconcentrate în teritoriu. Este de 
menționat mobilizarea PMP pentru a participa la votul moțiunii de cenzură împotriva guvernului Dăncilă, 
reflectată și în faptul că  un senator al partidului  a venit cu ambulanţa, de la Cluj-Napoca, să voteze! Și în 
cazul PMP, analiștii politici pun sub semnul întrebării  durata de viață a Partidului Mișcarea Populară.   

● Uniunea Democratică a Maghiarilor din România (UDMR) a  mizat și mizează mereu pe 
scorul său obişnuit, între 5,5 – 6 % la fiecare scrutin desfășurat, indiferent de natura lui. Cu cele 21 de 
mandate de deputat și 9 mandate de senatori pe care le deține în Parlamentul României, pe o aritmetică 
electorală facilă, UDMR își permite să participe la formarea de majorități parlamentare cu orice coaliție 
de guvernare, condiționând-o cu strategii, proiecte și opțiuni favorabile etnicilor maghiari, unele dintre ele 
duse dincolo de prevederi constituționale clare. Să notăm, că la alegerile europarlamentare din mai 2019, 
UDMR a obținut 2 mandate, cu care își păstrează locul de membru în Partidului Popular European, 
considerându-se deci un partid de centru-dreapta, deși nu este înregistrată în mod legal ca partid politic, ci 
ca o organizație cu o platformă culturală.   
 Domeniul legislativ a cunoscut și el, în anul 2019, o evoluție paradoxală, anormală până la un 
punct, dacă îl analizăm prin prisma priorității normelor de drept care trebuiau elaborate și adoptate. 
Retrospectiva legislativă din acest Raport urmărește să pună în evidență caracteristicele câtorva acte 
normative elaborate în anul 2019, unele dintre ele cu influență deosebită și asupra activității autorităților 
administrației publice locale.  
 Legislativul şi-a schimbat priorităţile legislative în funcție de structura politică a puterii. La  

începutul anului, coaliţia PSD-ALDE susţinută de UDMR și-a concentrat dezbaterile pe legislaţia 
referitoare la justiţie, cu precădere modificarea Codurilor penale, iar după  instalarea la Palatul Victoria a 
unui guvern liberal, cu obiectivele prioritare ale acestuia și ale partidelor politice susținătoare. 
 Președintele Klaus Iohannis a promulgat 263 de legi în anul 2019, dar pe 22 dintre ele le-a  

contestat la Curtea Constituțională a României, iar pentru alte 20 de legi a formulat cereri de reexaminare 
către Parlament.    
 Să consemnăm două evenimente care au influențat procesul legislativ în anul 2019: 

- formularea, în premieră pentru un preşedinte al Romîniei, a unei sesizări de  
neconstituţionalitate asupra legii bugetului de stat pe 2019, după ce îl trimisese spre reexaminare, astfel că 
bugetul pe 2019 a fost adoptat abia la sfârşitul lunii februarie al anului raportat, preşedintele Klaus 
Iohannis semnând în data de 15 martie decretul pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 
2019;  

- acceptarea fără nicio reținere a adoptării bugetului pentru anul 2020 prin asumarea  
răspunderii Guvernului Orban, procedură fără precedent în activitatea legislativă, unica explicație nefiind 
decât cea că era ”guvernul meu”! 
 Tergiversarea aprobării bugetului pe anul 2019 numai pentru șicanarea politică a majorității  

parlamentare și a guvernului acesteia este de neînțeles în condițiile în care administrațiile publice de la 
nivel central și local erau îndreptățite să aibă buget aprobat, pentru a asigura funcționarea normală a 



activității, parcurgerea procedurilor administrative de adoptare a bugetelor proprii în timp utuil și nu după 
trei luni, asigurarea finanțării și predictibilității proiectelor prioritare.  
 În ultima parte a anului 2019, Guvernul liberal Orban a generalizat practica asumării   

răspunderii pentru toate inițiativele sale legislative, dintre care multe de o importanță covârșitoare pentru 
societate românească, aducând, nedorit, o altă notă de ”originalitate” în exercitarea principiilor 
democratice.  
 Deși controversele legate de procesul legislativ din anul 2019 nu au fost puține, totuși nu  

putem să trecem cu vederea că Parlamentul României a adoptat și au fost promulgate 263 de legi, din cele 
673 proiecte de lege înregistrate, la care s-au adăugat, printre altele, o moţiune de cenzură adoptată și un 
nou guvern învestit.   
 Să menționăm că, în anul 2019,  senatorii au adoptat tacit 280 de proiecte de acte normative  

(de șapte ori mai multe decît în anul 2018!!), din care 115 numai într-o zi (21 octombrie 2019), proiecte al 
căror termen pentru dezbatere şi vot expirase. 
 Curtea Constituţională a României a pronunţat, în 2019, asupra unor excepţii de  

neconstituţionalitate, o serie de decizii au schimbat cursul unor procese penale, în urma sesizărilor 
privind legalitatea completurilor de judecată de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi la soluţii 
asupra conflictelor juridice între Guvern şi preşedintele Klaus Iohannis. 
 Adoptarea în ședința Guvernului Viorica Dăncilă din data de25 iunie 2019, a Ordonanței de  

Urgență nr. 57/ 03.07.2019 privind Codul administrativ, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 
555 din 5 iulie 2019, după un proces legislativ complex și îndelungat, a reprezentat un efort obiectiv 
necesar, prin care să fie consolidată reforma administrației publice și, implicit, democrația post-
decembristă. 
 S-a preferat procedura  ordonanței de urgență în vederea adoptării Codului  administrativ   

pentru a creea cadrul legislativ necesar  care să acopere domeniile de importanță majortă ale dreptului  
administrativ și să fie un instrument juridic integrator care să asigure eficiența legislației și activității 
structurilor funcționale din administrația publică de la nivel central și local, racordată la normele și 
exigențele europene. 
 Aprecierea importanței adoptării Codului Administrativ, nu trebuie să ocolească relevarea  

acelor imperfecțiuni existente, menținute și în condițiile în care Consiliul Județean Ialomița a transmis 
propuneri argumentate legic și logic în procesul de elaborare a unui act normativ cu putere de lege 
organică. 
 Codul administrativ în forma adoptat nu este perfect, dar este perfectibil, mai ales că, din  

punct de vedere al administraței publice județene sunt de făcut următoarele observații: 
a) existența unor pervederi contradictorii privind administratorul public, deoarece:  
 - la art. 5,alin. 1, lit g) se menționează: ”(...) , vicepreședintele consiliului judeșțean,  

administratorul public nu fac parte din aparatul de specialitate”;  
 -   art. 244, alin 1, prevede: ” (...) înfințarea funcției de conducere de administrator  

public, în limita numărului maxim de posturi aprobate”;  
 - art. 244, alin. 7, prevede: ”Se exceptează funcția de administrator public de la  

încadrarea în procentul de 12 % (pleonasm!)  alocat funcțiilor publice de conducere”;  
b)  denumirea funcției ”secretarul general al unității /subdiviziunii administrativ-teritoriale”  

este inoportună și în afara unei logici elementare: să fii secretar general, ar trebui să ai în subordine cel 
puțin doi secretari, ori Codul Administrativ nu prevede acest lucru, nici la nivel de județ, nici de unitate 
/subdiviziune administrativ-teritorială;  

c) în art. 5, lit.g) exită o diferență de abordare a aparatului de specialiate, denumit ”aparatul  
de specialitate  al primarului, respectiv al consiliului județean” fără a exista un tratament egal al 
funcțiilor de autoritatae publică; 

d)  art. 5, lit. q): definirea ”compartimentului funcțional” este prea generală – ”persoane cu  
atribuții și sarcini relativ stabile” și nu răspunde clar nevoii de definire. Ar putea fi: ”(...) structură 
funcțională (...) formată din ansamblul persoanelor și posturilor care efectuează permanent sarcini 



omogene sau complementare, pe baza competenței specializate , în vederea realizării obiectivelor 
autorității decizionale”; 

e) art.8,alin.(2): în formularea ” (...) iar acestea au obligația corelativă a acestora (...)”,   
”acestora” trebuie eliminat; 

f) art. 25, lit.p: asigurarea de ”standarde obligatorii la nivelul administrației centrale și  
locale pentru garantarea bunei administrări”, este bună ca idee, dar greu de aplicat în practică, din cauza 
multitudinii și diversității structurilor funcționale centrale și locale; 

g) art. 104, Statutul unității administrativ-teritoriale 
- conține prevederi caduce, reluând practic un act normativ adoptat ăn anul 1990; 
- lit.e și p, trebuiau unificate, deoarece în proporție de 90% sunt identice; 
- lit.h (date despre presă, radio, televiziuni) trebuiau eliminate deoarece informațiile pe 

care le presupun sunt extrem de perisabile, se schimbă des și nu au relevanță pentru un statut al unității 
administrativ-teritoriale; 

h) art. 206, alin.1 -2) privește semnul distinctiv, dar nu se precizează în ce constă acesta 
(insingă?) și dacă este diferit în funcție de rangul celui care îl poartă (primar, viceprimar,  
consilier local, președinte, vicepreședinți, consilier județean), deoarece așa de subînțelege din textul 
articolului; 

i) art.206, alin.7 – în legătură cu eșarfa tricoloră, prevăzută a fi purtată de primar și  
președintele consiliului județean, trebuia să fie făcută distincție, deoarece la ceremoniile publice unde se 
cere purtarea ei n-ar fi nici o distincție între cei doi! Se putea propune utilizarea de către președintele 
consiliului județean o eșarfă tricoloră înconjurată de un șnur galben și terminată cu un ciucur sau poate un 
colan distinctiv, ca în statele occidentale; 

j) art.243, alin1, lit.j – apelul nominal al consilierilor locali la fiecare ședință este o  
procedură birocratică excesivă și inutilă, ca și când consilierii n-ar fi cunoscuți, cel puțin după câteva 
ședințe; 

k) art.483, alin.7- evaluarea obiectivelor profesionale ale secretarului general al unității  
administrativ-teritoriale de o comisie de evaluare eminamente politică din punct de vedere a  
componenței este o aberație legislativă, în condițiile în care, potrivit art. 242, alin.4 acesta nu  
poate să fie membru al unui partid politic, iar cel care evaluează trebuie să aibă cel puțin aceleași studii de  
specialitate cu  ale secretarului general unității administrativ-teritoriale; 
 Observațiile anterioare susțin cel puțin următoarele aserțiuni: 

- orice lege, mai ales o lege organică, trebuie să urmeze riguros procedurile parlamentare de  
elaborare, dezbatere și adoptare, pentru a asigura normelor juridice acuratețe, simplitate, coerență și  
transparență și să evite adpotarea ei prin asumarea răspunderii guvernamentale; 

- în procesul de elaborare, consultarea publică (a structurilor asociative din administrația  
publică, a actorilor interesați de domniu) trebuie să fie una reală, cu asigurarea feedback-ului necesar; 

- dovedesc necesitatea acceptării caracterului perfectibil al Codului Adminsitrativ. 
 

Retrospectivă macroeconomică a anului 2019 aduce concluzii importante pentru analiza 
evoluției economico-sociale din România, câteva concluzii fiind edificatoare.  

 Menținerea unui ritm de dezvoltare economică printre cele mai mari din Uniunea  
Europeană, care a contrazis în mare parte atitudinea și estimările instituţiilor financiare internaționale 
(Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional) sau ale Consiliului Fiscal,  cu privire la evoluția 
economiei românești. În același timp, s-a demonstrat fundamentarea corectă a strategiei și viziunii 
economice din ultimii ani, a politicilor fiscale şi bugetare care să menţină creşterea economic, 
validată și de Comisia Europeană,  

 2019 este al patrulea an în care România înregistrează o creştere economică de peste  
4%  şi al şaptelea an de când creşterea este de peste 3%. Trebuie specificat faptul că bugetul de stat a 
fost construit pentru anul 2019 pe o creştere economică de 5,5% şi un deficit de 2,76% din PIB-ul 
estimat la 1.022 miliarde de lei, iar inflaţia medie anuală a fost estimată la 2,8%. Aceste prevederi 



bugetare au fost considerate de o serie de specialiști ”excesiv de optimiste”, iar de mediul de 
afaceri ”unul fragil şi dezechilibrat, construit pe credite de angajament:” 

 Pentru mediul de afaceri a fost an agitat, imprevizibil și impredictibil, cu schimbări  
legislative în materie fiscală, care  indică un mecanism insuficient de bine organizat și fundamentat;     

 Activitatea industrială din România, deși s-a redus considerabil, mai ales în ultimele  
luni ale anului, din lipsa comenzilor piețelor interne și externe,   reprezintă încă sectorul-cheie al 
economiei românești, cu o contribuție de circa 23% la formarea produsului intern brut (PIB).  

 Scăderea comenzilor pentru export a atins un record istoric minim, ca şi cum industria  
s-a decuplat de la piaţa externă, fiind greu de prevăzut când și cum se va  restabili activitatea de export.  

 Pe fondul lipsei de comenzi, s-au micșorat vizibil, până la sistare,  importurile de  
materii  prime, fapt ce afectează volumul și predictibilitatea activităților economice.  

 Să meționăm că o serie de modificari legislative (accelerarea implementarii de proiecte,  
armonizarea legislației românești la directivele europene, simplificarea procedurii de autorizare a 
construciilor, diverse reglementari tehnice, dar si in ceea ce priveste mediul, extinderea domeniilor pentru 
care angajatorii care desfășoară activități în construcții beneficiaza de facilități fiscale, dar și a perioadei 
de acordare a acestora, până în 2028, instituirea salariului minim diferenţiat și altele) au fost benefice 
pentru activitatea companiilor din sectorul de construcții în 2019. 

 Agricultura românească a răms  pe profit şi în anul 2019, mai ales pe zona producţiei de 
cereale, chiar dacă au fost fenomene meteo extreme (secetă, ploi torenţiale, grindină, tornade), iar o mare 
parte din suprafaţa agricolă a ţării a intrat într-un proces de aridizare din cauza schimbărilor climatice. 
România a reuşit să se claseze şi în 2019 pe primul loc în Uniunea Europeană la floarea soarelui, din 
punct de vedere al suprafeţei cultivate şi al producţiei totale, să se mențină în topul producătorilor de 
porumb boabe,  (16,99 milioane de tone) și de grâu, secară şi triticale (10,427 milioane de tone).  

 România a  răms tributară și în anul 2019 importului de alimente, cu un deficit în  
creştere, în special în comerţul cu Uniunea Europeană. Cantitatea totală de produse agroalimentare 
exportate în ţările intra şi extra comunitare a fost aproape dublă faţă de cea importată, însă România a 
continuat să exporte materii prime şi să aducă din import produse procesate cu valoare adăugată mare. 

 Sectorul zootehnic şi industria cărnii din România au afectat puternic de Pesta  
Porcină Africană (PPA), în condițiile în care efectivele de porcine din țara noastră au scăzut drastic, rata 
de înlocuire a lor a fost redusă, iar, ca o consecință directă, a crescut substanțial preșul cărnii de porc și 
apreparatelor din carne de porc. Mai mult, Comisia Europeană a impus restricţii României, considerând 
că măsurile luate de autorităţi pentru limitarea extinderii virusului au fost insuficiente. 

 Tot la agricultură, să menționăm gradul ridicat de absorbţie al fondurilor europene  
( aproape 60%) venite prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) , sumele fiind allocate atât 
pe măsurile de investiţii, cât şi pentru plăţi compensatorii pe suprafaţă şi pe cap de animal.  

 Pe total fonduri europene nerambursabile, Romania a atras puțin peste 10 miliarde de 
euro, ceea ce reprezintă 32,34% din alocarea totala pentru perioada de programare 2014-2020, nu cu mult 
sub rata medie de absorbtie a banilor europeni la nivelul Uniunii Europene, care se situeaza la 35%. 

 La capitolul forţei de muncă, numărul salariaţilor a rămas la un nivel relative stabil,  
de  conservare.  S-au produs majorări de salarii și pensii. Astfel, salariul minim brut pe economie a 
crescut de la 1.900 de la 2.080 de lei (plus 9,5%), cu un prag de 2.350 de lei pentru salariaţii cu studii 
superioare.  Salariile bugetarilor au crescut şi ele, dar sporurile, indemnizaţiile, compensaţiile, primele şi 
al celelalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar au fost 
blocate la nivelul lui 2018. Nivelul șomajului a scăzut la 3,9%, iar numărul şomerilor s-a redus la 354.000 
persoane. Punctul de pensie a crescut de la 1 septembrie 2019 cu 15%, ajungînd la valoarea de 1.265 lei. 
Tot de la aceeași dată,  pensia minimă garantată s-amajorat cu 10% și a atins valoarea de 704 lei.  

 Guvernul Orban a creat un adevărat haos din politicile salariale și de pensii, prin  
promisiuni abandonate cu o lejeritate condamnabilă, strategii incoerente în acest domeniu, încercarea de 
manipulare a opiniei publice, prin  promovarea unor dezbateri sterile, transformarea salariaților și 
pensionarilor în cauza majoră a dificultăților din societatea românească și creșterea tensiuniulor sociale.   



 Au fost operate reduceri la cheltuielile programate, iar deficitul fiscal a fost extins, la  
a doua rectificare bugetară, de la  2,8% din PIB la 4,4% din PIB (16 mld. lei), fapt care, alături de o 
estimare de deficit de cont pesimistă (cel puţin 5% din PIB în anul 2019) an, s-au  reflectat imediat în 
evoluţia nefavorabilă a cursului. 

 Pe fondul instabilității politice, s-a produs  previzibila explozie a cursului de schimb 
 leu-euro, care de la 4,6656 de lei/euro la începutul anului 2019, a ajuns la 4.7793 lei/euro la 31.12. 2019,  
un minim istoric în raport cu moneda unică europeană. Cea mai slabă cotaţie a monedei naţionale în 
raport cu euro a fost atinsă pe data de 21 noiembrie 2019, când  un euro a costat 4,7808 de lei.  

 Asemenea evoluții ale cursului de schimb au determinat  intervenția Băncii Naţionale a  
României pe pieţele valutare, cu puțin sub un miliard de euro din rezervele sale valutare,  pentru a 
susţine cursul de schimb al leului. 

 O monedă slabă a avut un impact direct asupra preţurilor, care în România au  
Înregistrat, nedorit,  cel mai puternic ritm de creştere din Uniunea Europeană. 

 Ordonanţa de Urgenţă 114/2018 a modificat radical activitatea în sectorul energetic,  
introducând noi taxe, plafonând preţuri sau reglementând din nou pieţe liberalizate, lucruri care au 
determinat România să devină importator net de electricitate, din exportator, cum era până atunci, în timp 
ce preţul gazelor pe bursă a ajuns la recorduri istorice. 

 Preţul gazelor româneşti pe Bursa Română de Mărfuri a ajuns, la sfărșitul anului  
raportat, mai mare decât cel al resurselor tranzacţionate pe bursa de la Viena. Preţul gazelor autohtone 
era, de regulă, mai mic decât cel de pe pieţele internaţionale, însă raportul s-a inversat la începutul anului 
2019, OUG 114/2018 plafonând preţul gazelor pentru consumatorii casnici și crescând preţului gazelor de 
pe piaţa liberă, destinate agenţilor economici. 
 Retrospectiva economică a anul 2019 arată că, în mare parte, coaliția de centru-stânga 
 (PSD- ALDE) a reușit să dea un trend ascendent vieții economico-sociale, datele statistice înregistrate 
avînd confirmarea instituțiilor specializate interne, europene și internaționale. Este cu atât mai 
surprinzătoare reacția electoratului la alegerile europarlamentare și prezidențiale, care sub imperiul unei 
manipulări fără precedent, efectuată prin toate mijloacele și canalele de comunicare publică posibile 
(mitinguri autorizate sau, cel mai adesea, neautorizate, ”spontane”, la cea mai mică eroare a coaliției, 
reală sau presupusă, utilizarea intensă a canalelor social-media etc.) s-a încărcat de ură, iar votul a fost cel 
al urii împotriva rațiunii! 
 Ialomița anului 2019 a cunoscut elementele tradiționale ale spectrului său politic, economic și 
social, dar a înregistrat și evoluții neașteptate, greu de anticipat, mai ales în viața politică.    

În plan local, viața politică a însemnat menținerea, în anul 2019, pe scări diferite de influențare a 
scenei publice, a activității Partidul Social Democrat (PSD), Partidul Alianța Liberalilor și 
Democraților (ALDE), Partidul Național Liberal (PNL), Partidul Mișcarea Populară (PMP), 
Uniunea Salvați România (USR), Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (PLUS) și Partidul 
ProRomânia.  

Ultimele trei partide, cu organizații/filiale județene relativ noi, care nu acoperă tot teritoriul 
județului Ialomița, au obținut la alegerile europarlamentare și prezidențiale rezultate care echilibrează 
spectrul politic local, după ce 30 de ani, formațiunile de stânga și centru-stânga au dominat copios toate 
scrutinurile desfășurate, fîcțnd din Ialomița un fief redutabil pe termen lung.  
 La alegerile europarlamentare din 26 mai 2019, în județul Ialomița, din cei 230.862 de  
cetățeni cu drepăt de vot, s-au prezentat la urne 79.477 de alegători ( 42,50%), cifră care chiar dacă 
situează Ialomița pe ultimele locuri din țaraă, arată o mobilizare neașteptată a electoratului, dacă amintim 
că la alegerile precedente fuseseră prezenți la urne doar 59.525 de electori din cei 238.495 înscriși pe 
listele elctorale. Votul exprimat în județ s-a distribuit astfel:  PSD - 31,35%, PNL - 27,18%, USR-PLUS - 
15,28%, ProRomânia - 8,94 %, ALDE - 4,51%, alte formațiuni politice-12,74%.  
 Rezultatele au confirmat în mare parte sondajele anterioare, care creditau PNL și USR-PLUS cu 
șanse reale de atragere a unei părți din electoratul tradițional de stânga, dar și pe încrederea prea mare a 
coaliției PSD-ALDE că susținătorii și simpatizanții ei nu-și vor schimba radical opțiunile politice. Este o 



lecție dură, din care, mai ales, PSD trebuie să învețe, să-și redefinească urgent strategiile organizatorice 
interne, în funcție de modificările reale și previzibile din comportamentul propriului bazin electoral, 
inclusiv cel din mediul rural, pe care trebuie să și-l recâștige prin oferte politice fundamentate pe nevoile 
acestuia identificate la nivel de comunitate locală și prin candidați credibili, prin eliminarea vidului de 
putere care a bulversat electoratul tocmai într-un an hotărâtor pentru configurația scenei politice locale și 
naționale. 
 De menționat că la alegerile pentru Parlamentul Europen, organizația județeană Ialomița a  PNL 
și-a dublat voturile obținute, față de alegerile din 2014, chiar dacă, organizatoric, și ea a avut unele 
probleme.  
  Nu pot trece neobservate nici rezultatele modeste obținute de ALDE Ialomița la alegerile 
europarlamentare, unde a obținut doar 4.248 de voturi, care au plasat-o pe ultima poziție în ierarhia 
politică locală. 
 Cele două tururi ale alegerilor prezidențiale din noiembrie 2019 au consemnat în Ialomița 
rezultate diametral opuse: în primul tur, canditatul PSD la prezidențiale, Viorica Dăncilă a obținut 30.773 
de voturi, iar candidatul PNL, Klaus Iohannis 30.225 de voturi, pentru ca în turul al II-lea, Iohannis să ia 
52%,  iar Dăncilă 48% din votul alegătorilor ialomițeni. Este un semnal de luat în seamă de întreaga clasă 
politică locală, care îndeamnă la o evaluare lucidă a motivației de schimbare a atitudinii și opțiunilor 
propusă de electoratul din Ialomița.  

Componenta politică a Consiliul Judeţean Ialomiţa în anul 2019 a însemnat menținerea 
structurii politice cu cele trei partide alese la scrtuninul din anul 2016:  Partidul Social Democrat (18 
mandate), Partidul Alianța Liberalilor și Democraților (3 mandate) și Partidul Național Liberal    (10 
mandate) și păstrarea  majorități politice a alianței Partidului Social Democrat cu Partidul Alianța 
Liberalilor și Democraților (21 mandate din 31 de consilieri județeni prevăzuți de lege), chiar și în 
condițiile în care, la nivel central, ALDE s-a retras din coaliția de guvernare. Organizația județeană 
Ialomița a ALDE a înțeles, cu responsabilitate și onestitate, să pună interesele generale ale cetățenilor 
ialomițeni mai presus de interesele politice conjuncturale.  
 Analiza succintă a economiei județului Ialomița în anul 2019 pune în evidență câteva 
caracteristici, care derivă din specificitatea teritoriului, situarea lui între importanți poli de dezvoltare și în 
zonă de tranzit, pe rute comerciale care îl leagă de capitala României, București, de  Ploiești – Brașov- 
Ardeal, Buzău – Brăila - Galați - Moldova, Constanța –litoralul românesc al Mării Negre, facilitate de 
drumuri europene, vecinătate Autostrăzii Soarelui A 2 și magistrale feroviare.   
 Populația județului Ialomița reprezintă un element important de statistică demografică, dar și 
indicator de raportare pentru activităile autorităților publice locale, La finele anului 2019, populația 
județului înregistra 285.747 de locuitori, din care aproape 44% trăiau în mediul urban și 56% în mediul 
rural. Chiar dacă durata medie de viață este de 74 de ani, din care 71 de ani la populația de gen masculin 
și 78 de ani la cea feminină, distribuția populației stabile pe categorii de vârstă arată un fenomen de 
îmbătrînire, care influențează direct piața forței de muncă, interesant de semnalat fiind apariția și la unii 
agenți economici din județ a forței de muncă din străinătate. 

Economia județului s-a schimbat structural și s-a adaptat condițiilor de piață concurențială, astfel 
că ea s-a susținut și în anul raporat pe întreprinderile mici și mijlocii și pe persoanele fizice autorizate. 

Conform datelor statistice de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 
Ialomița, la 31.12.2019, în județul Ialomița erau înregistrați 13.060 agenți economici , din care activi 
juridic 11.323, cu 4,49% mai mulți decât în anul precedent, Dintre aceștia, 4.282 erau persoane fizice, iar 
7.041 persoane juridice. Structura mediului de afaceri din județul Ialomița arată că domeniul serviciilor și 
comerțului este preponderent, urmat de industrie și construcții și de sectorul agricol. Serviciile prestate în 
judeţul Ialomiţa au crescut ca pondere, s-au diversificat ca domenii şi au atras forţă de muncă disponibilă. 
Desigur, în cifre absolute, numărul agenților economici din Ialomița poate părea mic, dar raportat la 
populația județului ( o firmă la 22 de locuitori!) el capătă alte dimensiuni. De asemenea, județul Ialomița 
se află pe locul II la nivel național în clasamentul cu cele mai puține firme radiate (458) în anul 2019.  



Performanțele mediului local de afaceri, determinate nu pe criterii subiective, ci pe o metodologie 
multicriterială de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Ialomița cu prilejul întocmirii ”Topului 
Județean al Firmelor” pune în evidență indicatori tehnico-economici și financiari reali, verificabili, 
regăsiți în bilanțurile contabile ale agenților economici. Societățile comerciale clasate în primele trei 
locuri ale  ”Topului Județean al Firmelor” devin nucleul performant al economiei locale, care 
demonstrează că, și în condițiile unei piețe încă instabilă și greu predictibilă, cu o concurență acerbă, se 
pot găsi soluții eficiente de management, în măsură să stabilizeze afacerile și să le facă profitabile pe 
termen mediu și lung, să asigure adaptarea operativă a obiectului de activitate la cerințele și fluctuațiile 
pieței, să întrevadă creativ și prospectiv evoluțiile viitoare ale mediului de afaceri. 

Din analiza principalilor indicatori economici specifici județului Ialomița, realizată de Direcția 
Județeană de Statistică Ialomița pentru anul 2019, pune în evidență că cifra de afaceri din industrie 
realizată de agenţii economici din judeţ, atât pe piaţa internă cât şi pe cea externă, a înregistrat o creştere 
cu 42,8% față de anul precedent. La aceeași perioadă de comparare, comerțul exterior realizat de 
societățile comerciale din județ a avut un sold negativ,  exporturile fiind depășite de importuri. 
 Numărul mediu de salariați în anul raportat s-a situat în jurul cifrei de 45.700, din care 5.200 în 
agricultură, 13.000 în industrie și construcții și 27.500 în servicii și transporturi. Câştigul salarial mediu 
nominal brut a fost de aproape 5. 200 lei, iar câştigul salarial mediu nominal net în jur de 3.200 lei, 
ambele în creștere față de anul precedent, dar sub valorile înregistrate la nivel național. De menționat, 
creșterea ponderii salariaților din sectorul bugetar și faptul că două dintre instituțiile aflate sub autoritatae 
Consiliului Județean Ialomița – Spitalul Județean de Urgență Slobozia, cu 1.012 posturi și Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, cu 642 posturi în organigramă, au devenit 
cei mai importanți angajatori din județ. 

Situația numărului de şomeri înregistraţi în evidenţele Agenţiei Judeţene de Ocuparea Forţei de 
Muncă Ialomiţa în anul raportat reține că la finele anului erau înregistrați 4.231 de șomeri, din care 1.857 
( 4%) femei și 2.374 (56%) bărbați, iar după domiciliu, 2.999 trăiau în mediul rural și 1.232 în mediul 
urban. Mai mult de 68% din numărul șomerilor au vârsta peste 40 de ani.  Rata şomajului de 4,53% este 
în scădere față de perioadele anterioare și situează județul Ialomița pe locul 10 la nivel național.  

Datele statistice ale Casei Județene de Pensii Ialomița aferente anului 2019, rețin un număr de 
70.000 de beneficiari de drepturi de asigurăți sociale aflați în plată. Numărul pensionarilor a atins cifra de 
66.000, din care 54.549 din sectorul de stat, 7.682 din sectorul agricol, 3.173 cu pensii speciale și 55 de 
veterani de război sau văduve de veterani. De pensia minimă garantată de 704 lei au beneficiat 16.700 de 
persoane. Valoarea punctului de pensie a fost de 1.100 lei la începutul anului 2019 și de 1.265 lei 
începând cu 1 septembrie 2019. Să meșionăm că 30.000 de persoane au contribuit la Pilonul II de pensii 
în anul raportat.  
 Amplasarea într-o zonă agricolă de potenţial agropedoclimatic maxim, tradiţia agrară a zonei, care 
a acceptat însă şi a aplicat permanent noutăţile tehnice, tehnologice  şi organizatorice promovate în 
Europa şi în lume, precum și finalizarea reformei funciare, care a determinat o piaţă funciară reală, stabilă 
şi atractivă ca preţ fac din agricultura județului Ialomița una dintre ramurile de bază ale economiei 
locale. Din suprafața totală de 445.544 ha a județului Ialomița, 373.611 ha sunt terenuri agricole (82%), 
iar din acestea 351.533 ha sunt suprafețe arabile (94%), care permit dezvoltarea exploataţiilor agricole 
performante, diversificarea producţiei agricole, nonagricole şi a serviciilor specifice agriculturii, 
realizarea de produse ecologice şi creșterea producţiei de seminţe. Rezultatele din agricultura județului 
Ialomița realizate în anul 2019 arată că ponderea culturilor agricole o dețin în continuare cerealele ( 68%) 
și plantele tehnice ( 22%), obținându-se producții totale de 547.400 tone  la grâu, 93.800 tone  orz și 
orzoaică, 835.000 tone  porumb, 15.700 tone la orez, 134.000 tone  floarea soarelui, 17.000 tone la 
mazăre boabe,  21.300 tone  la soia, 50.500 tone  la rapiță. Sunt rezultate datorate aplicării unor reguli 
agrotehnice moderne, dotării tehnice cu o gamă sistemică şi performantă, declanșării lucrărilor de  
reabilitare și dezvoltarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare, în condițiile în care fenomenele 
metorologice extreme devin tot mai frecvente, dezvoltării continue a agriculturii asociative, prin creşterea 
numărului asociaţiilor de producători şi al organizaţiilor profesionale din agricultură.  De asemenea, 



județul Ialomița dă patru din primele zece societăți agricole aflate în topul celor mai mari subvenții 
agricole plătite de APIA (10,8 milioane euro) și deține facilități de stocare de peste 750 de mii tone.  
 Se menționăm situația dramatică în care se află sectorul zootehnic din județe, prin scăderea 
drastictă a efectivele de animale, mai ales la păsări după epidemia de gripă aviară, iar în anul 2019, la 
suine, prin pesta porcină africană. Din informațiile gestionate de Direcția Sanitară Veterinară și pentru 
Siguranța Alimentelor Ialomița reiese că au fost confirmate 42 focare de boală la proprietarii/deținătorii 
de porcine, atât din exploatațiile comerciale, cât și din gospodăriile populației, precum și în zona 
exploatațiilor forestiere. Consiliul Județean Ialomița a acordat ajutoare financiare comunelor Andrășești, 
Axintele, Buești, Cosâmbești, Sărățeni și Bucu, în valoare totală de 38.667,31 lei pentru cheltuieli 
necesare combaterii focarelor de pestă porcină africană confirnate pe raza acestor localități. 
 Întrucât activitatea de colectare  a veniturilor bugetare este importantă pentru fiecare actegorie de 
buget în parte, din datele statistice ale Administrației Județene a Finanțelor Publice Ialomița 
referitoare la activitatea din anul 2019, sunt de reținut următoarele: numărul de contribuabili a fost de 
127.815, cu 21% mai mare decât în anul precedent raportării, iar sumele colectate au atins nivelul de 
926.606 mii lei, reprezentând 94,7% din indicatorul planificat, din care 42,47% au fost venituri la 
bugetukl asigurărilor sociale de stat, 37,5% venituri la bugetul de stat, 18,69% venituri la fondul nașional 
unic de asigurări de sănătate și 1,32% venituri la bugetul asigurărilor sociale pentru șomaj.  
 Din bilanțul pe anul 2019 al Casei de Asigurări de Sănătate Ialomița, se reține că instituția a avut 
cel mai mare buget, sumele alocate sistemului de sănătate fiind de 285 milioane lei, colectarea 
contribuțiiilor la Fondul Unic de Asigurări de Sănătate a însumat 173 milioane lei, în timp ce de la 
Ministerul Sănătății 68 milioane lei au completat veniturile pentru serviciile prestate de spitale. Se 
remarcă faptul că Spitalul Județean de Urgență Slobozia a avut un indice de complexitate mult mai mare, 
care relevă servicii medicale de înaltă calitate  

 În plan social, județul Ialomița s-a situat și în anul 2019 într-o zonă cu stabilitate socială, fără stări 
conflictuale deosebite.  

Toate aspectele semnalate anterior au fost evaluate permanent de Consiliul Județean Ialomița din 
perspectiva impactului pe care îl pot avea asupra politicilor locale promovate, asupra strategiilor 
prioritare și proiectelor investiționale aflate în implementare și a deciziilor administrative curente, 
identificând posibilele riscuri și modalitățile de adaptare a managementului public la soluții practice, 
viabile, care să asigure eficiența și eficacitatea demersurilor publice.  

 
III. Îndeplinirea de către președintele Consiliului Județean Ialomița a atribuțiilor proprii şi 

a hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în anul 2019 
 

 Codul administrativ adoptat prin Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 este actul normativ,  
cu caracter de lege organică, ale cărui norme prevăd cadrul juridic de exercitare a atribuțiilor autorității 
deliberative județene și a președintelui consiliului Județean, în titlurile V (Autoritățile administrației 
publice locale, art. 105 – 110, art. 170 - 200), VI (Ma, art. 242 - 246). Desigur, în structura sa de 10 titluri, 
638 de articole și 6 anexe, Codul administrativ are și alte prevederi normative incidente activității 
autorităților administrației publice județene, la care  ne vom referi în cuprinsul ”Raportului privind 
îndeplinirea de către președintele Consiliului Județean Ialomița a atribuțiilor proprii şi a hotărârilor 
Consiliului Judeţean Ialomiţa în anul 2019”.  
  Conform art. 107 din Codul administrativ, ca autoritate a administrației publice județene, consiliul 
județean coordonează activitatea consiliilor comunale, orășenești și municipale din teritoriu ”în vederea 
realizării serviciilor publice de interes județean”, fiind condus de un președinte.  
 În activitatea desfășurată pentru îndeplinirea atribuțiilor legale, Consiliul Județean Ialomița a 
urmărit, și în anul 2019, să îndeplinească întocmai și în spiritul legii, cele 8 principii generale aplicabile 
administrației publice: legalitatea, egalitatea, transparența, proproționalitatea, satisfacerea interesului 
public, imparțialitatea, continuitatea și adaptabilitatea. 



 Principalele categorii de atribuții alle Consiliului Județean sunt definite și explicitate în art. 173 
din Codul administrativ și se referă la: 
          ”a) atribuții privind înființarea, organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al consiliului 
județean, ale instituțiilor publice de interes județean și ale societăților și regiilor autonome de interes 
județean;  

b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului; 
c) atribuții privind administrarea domeniului public și privat al județului;  
d) atribuții privind gestionarea serviciilor publice de interes județean;  
e) atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern; 
f) alte atribuții prevăzute de lege”. 

 Să notăm că explicitarea fiecărei categorii de atribuții aduce mai multe clarificări decât lasă se 
înțeleagă din formularea inițială a atribuției. Astfel la art. 173, alin. 2 sunt introduse, corect, norme 
privind organizarea și funcționarea consiliului județean (lit. a și c), care nu se regăsesc la art. 173, 
alin.1,lit.a). 
 Atribuțiile președintelui Consiliului Județean, pe principalele categorii, sunt prevăzute în art. 191 
și cuprind:  
           ”a) atribuții privind funcționarea aparatului de specialitate al consiliului județean, a instituțiilor 
publice de interes județean și a societăților și regiilor autonome de interes județean;  

b) atribuții privind relația cu consiliul județean; 
c) atribuții privind bugetul județului; 
d) atribuții privind relația cu alte autorități ale administrației publice locale; 
e) atribuții privind serviciile publice de interes județean; 
f) alte atribuții prevăzute de lege”. 
Și în cazul  atribuțiilor președintelui, la art. 191, alin.2, lit a) se adaugă atribuția de a întocmi și 

supune spre aprobarea consiliului județean regulamentul de organizare și funcționare a acestuia, pe care 
din formularea de la art.191, alin.1, lit. a) nu o cuprindea! 

De asemenea, înscrierea categoriilor de atribuții ale președintelui consiliului județean ar fi trebuit 
să aibă o altă ordine de prioritate, care să fie pusă în acord cu ierarhia importanței atribuției. 

În același timp, art. 190, alin. 4 din Codul administrativ instituie obligația președintelui consiliului județean 
de a asigura 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.  

Pornind de la considerațiile anterioare, planul tematic al ”Raportului privind îndeplinirea de către 
președintele Consiliului Județean Ialomița a atribuțiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean 
Ialomiţa în anul 2019” urmărește abordarea într-o ordine logică și unitară, prin combinarea atribuțiilor 
autorității administrației publice județene deliberative și ale președintelui acesteia.  

 
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 în anul 2019. 

 

Înscrisă ca normă juridică imperativă în art. 190, alin. 4 din Codul administrativ, 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 obligație 
fundamentală a tuturor celor aflați în sfera de activitate a autorității administrației publice județene:  
Consiliul Județean Ialomița, aparatul de specialitate al entității publice și cel al instituțiilor publice și 
societăților comerciale subordonate, atât la nivel instituțional, cât și individual.  



 În vederea îndeplinirii acestor  obligații, atribuții și responsabilități, președinte Consiliului 
Județean Ialomița a acționat, în anul 2019, pe următoarele direcții: 

 Studierea, cunoașterea,  aprofundarea și aplicarea legislației în vigoare și a celei nou apărute, atât   
la nivelul compartimentelor funcționale de specialitate, cât și individual, acordând atenție actelor 
normative care le reglementează domeniile de activitate ;  

 Instituirea unei atitidini active de conformare cu legea, ca principiu fundamental al democrației 
pentru a  realiza interesul public general și a garanta cetățenilor că autoritatea publică reprezentată este 
parte a statului de drept; 

 Aplicarea strictă a legalității și conformarea cu legea la nivelul structurilor organizatorice şi  
funcţionale în strânsă concordanță cu compeţențele lor generale și specifice,  atribuţiile și 
responsabilitățile, modul de funcţionare, actele de autoritate adoptate, relaţiile interinstituționale ; 

 Raporturile Consiliului Județean Ialomița cu autoritățile administrației publice din județ (comune,  
orașe și municipii) au fost de cooperare și nu de suordonare și s-au bazat pe principiile autonomiei locale, 
legalităţii, responsabilităţii, cooperării, solidarităţii și egalității de tratament.  

 Organizarea și funcționarea Consiliului Județean Ialomița, a aparatului său de specialitate, a  
instituțiilor publice și societăților comerciale subordonate s-au bazat pe regulamente de organizare și 
funcționate, statute, regulamente de ordine interioară și coduri de conduită profesională elaborate și 
adoptate în aplicarea și respectul legii, care să contribuie nu numai la eficiența deciziilor administrative, ci 
și la  creșterea capacității administrative;  

 Elaborarea și adoptarea actelor de autoritate ( 178 de hotărâri ale Consiliului Județean Ialomița și  
616 dispoziții ale președintelui) au urmărit cu strictețe normele de tehnică legislativă, fundamentarea din 
punct de vedere al necesității, oportunității și legalității, relevarea normelor de drept specifice fiecărui 
domeniu reglementat, astfel că toate actele emise au primit viză la controlul de legalitate al  Instituției 
Prefectului – Județul Ialomița.  

 Normele de drept specifice fiecărui domeniu de activitate au fost respectate și la încheierea de acte  
juridice în numele judeţului Ialomiţa sau al Consiliului Judeţean Ialomiţa, asigurându-se certificarea lor 
prin viza de control financiar preventiv (8.364 în anul 2019) și viza de legalitate (401 documente 
administrative în anul 2019) a persoanelor special împuternicite prin dispoziții ale președintelui 
Consiliului Județean Ialomița;  

 Misiunile de audit efectuate de Camera de Conturi Ialomiţa în anul 2019 au arătat conformitatea şi  
regularitatea situaţiilor financiare anuale întocmite unitatea administrativ-teritorială Ialomița; 

 Au fost respectate 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, procedurile pentru care s-a optat fiind împuternicirea unui consilier juridic din aparatul de 
specialitate (25 de cazuri) sau, cu o temeinică fundamentare, prin achiziţionarea unor servicii juridice de 
consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, în condiţiile legii ( 7  cazuri);  

 Respectarea normelor de transparență administrativă, prin asigurarea liberului 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, asigurarea caracterului public al ședințelor și activităților Consiliului 
Județean Ialomița, realizarea Monitorului Oficial al județului Ialomița, în format electronic, și postarea lui 
pe site-ul Consiliului Județean Ialomița;  

 Participarea la consultările Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România  privind  
transmiterea de propuneri asupra unor proiecte de acte normative ale administrației publice centrale și 
care s-au circumscris ariei de competență și responsabilitate ale  județelor și ale autorităților publice 
locale. 
   
 



A. Îndeplinirea atribuțiilor președintelui privind relația cu Consiliul Județean Ialomița în anul 
2019 

Reglemenarea juridică a atribuțiilor președintelui privind relația cu Consiliul Județean Ialomița 
este cuprinsă în Codul administrativ la art. 191, alin1, lit b) și alin. 3 lit, a și b, potrivit cărora, în relaţia cu 
consiliul judeţean, președintele acestuia exercită următoarele atribuții: 
 ” a) conduce şedinţele consiliului judeţean şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea 
în bune condiţii a acestora; 
    b) prezintă consiliului judeţean, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la modul de îndeplinire a 
atribuţiilor sale şi a hotărârilor consiliului judeţean”. 

Apreciem că pentru o imagine completă și cuprinzătoare a atribuțiilor președintelui privind relația cu 
Consiliul Județean Ialomița trebuie să coroborăm normele juridice menționate anterior cu acele prevederi 
din art.191, alin 2, lit. a), referitoare la organizarea și funcționarea autorității deliberative. 

În ceea ce privește organizarea Consiliul Judeţean Ialomiţa, în anul 2019 se disting următoarele 
aspecte principale: 
 menținerea componenței politice cu trei partide - Partidul Social Democrat (18 mandate),  

Partidul Alianța Liberalilor și Democraților (3 mandate) și Partidul Național Liberal    (10 mandate);  
 păstrarea unei majorități politice dominată de alianța  Partidului Social Democrat cu Partidul  

Alianța Liberalilor și Democraților (21 mandate din 31 de consilieri județeni prevăzuți de lege), chiar și 
după ce ALDE s-a retras din coaliție, conducerea organizației județene Ialomița a ALDE luând decizia de 
colabora în continuare la nivelul Consiliului Județean Ialomița; 

o înregistrarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatelor 
 consilierului județean Crunțeanu Daniel - Eugeniu – PSD (HCJ nr. nr.17/28.02.2019) și al consilierului 
județean Stoian Dorin Cătălin – PNL (HCJ nr.101/10.09.2019);  

o validarea, prin HCJ nr. 18/28.02.2019,  a mandatului de consilier județean pentru Niță  
Nicușor Ștefan, de la Partidul Social Democrat și prin HCJ nr. 114/11.10.2019,  a mandatului de consilier 
județean pentru Mitrea Steluța Iuliana, de la Partidul Național Liberal; 
 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. 
 
 Coordonatele funcționării Consiliului Județean Ialomița, în anul 2019, au respectat cadrul legal 
prevăzut în art. 178 – 182 din Codul administrativ, iar situația statistică a activității de reglementare de la 
nivelul Consiliului Județean Ialomița și al președintelui său se prezintă astfel:       

Nr. crt. Specificaţii  2019 
1 Şedinţe ale Consiliului Judeţean Ialomiţa 14 
a) Şedinţe ordinare 11 
b) Şedinţe extraordinare 2 
c) Ședințe convocate de îndată 1 
2 Hotărâri adoptate de Consiliul Judeţean Ialomiţa 178 
a) propuse 183 
b) adoptate 178 



c) amânate 0 
d) respinse 5 
3  Hotărâri supuse vizei de legalitate  178 
a)  cu viză de legalitate  178 
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 178 
a) Organizarea şi funcţionarea Consiliului Judeţean Ialomiţa 9 
b) Organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Ialomiţa 
5 

c) Buget - finanţe 30 
d) Propuneri realizări proiecte  24 
e) Administrarea patrimoniului 21 
f) Asocieri, cooperări, parteneriate 10 
g) Documentaţii urbanistice şi tehnice 16 
h) Instituţii publice subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa 30 
i) Alte hotărâri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa 33 
6 Dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa 606 
a) cu caracter general 236 
b) cu caracter  individual 370 

 
 Datele statistice anterioare devin un suport de argumentare a funcționării Consiliului Județean 
Ialomița în anul raportat.  

 S-au desfășurat 14 ședinte de plen, din care 11 au fost ședințe ordinare, 2 ședințe extraordinare și o 
ședință de îndată, toate încadrându-se în prevederile art. 178 din Codul administrativ.  

 Preponderența ședințelor ordinare (78,6%) a fost susținută de o planificare anuală riguroasă, după  
un model european, care să asigure coerență, eficiență și operativitate, iar inițiativele să fie transpuse în 
proiecte de hotărâre concordante cu obiectivele strategice anuale ale entității publice, precum și cu  
prioritățile fiecărei luni, să existe timp suficient pentru fundamentarea lor și parcurgerea procedurilor 
administrative de elaborare, transparență și adoptare.  

 Convocarea ședințelor de plen și ale ședințelor comisiilor de specialitate a respectat întocmai  
etapele procedurale legale: 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, aducerea la cunoştinţă cetățenilor 
judeţului Ialomița a convocării și a ordinii de zi a fiecărei şedinţe 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 propuse Consiliului Județean Ialomița  183 de proiecte de hotărîre, din care 178 au fost  
adoptate și 5 respinse, fapt ce susține păstrarea caracterului democratic, liber exprimat, al votului 
consilierilor județeni.  

 În anul 2019, inițiativa propunerii de proiecte de hotărâre către autoritatea deliberativă a fost  
exercitată, ca atribuție, exclusiv de Președintele Consiliului Județean Ialomița, care și-a exercitat și 
inițiativa convocării tuturor ședințelor de plen, urmând, prin aparatul de specialitate, toate procedurile 
legale  prevăzute pentru convocarea Consiliului Județean Ialomița. 

 Ședințele Consiliului Județean Ialomița s-au desfășurat în prezența majorității consilierilor  



județeni în funcție, neînregistrându-se cazuri de amânare a ședințelor din lipsă de cvorum. Absențele au 
fost motivate de consilierii județeni, comunicate secretarului general al județului Ialomița, consemnate și 
făcute publice de președinte la fiecare ședință. 

 Desfășurarea ședințelor Consiliului Judeţean Ialomița s-a încadrat în prevedrile art.182, alin.4,  
coroborat cu art. 138 – 140 din Codul administrativ: 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, solicitarea aprobării plenului pentru ca invitații la ședințe (prefectul Gigi Petre, 
subprefectul Vali Silica Tudor,  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.  

 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. 178 178 - - - 

2. P.N.L: 176 131 26 19 2 

 Toate ședințele Consiliului Județean Ialomița din anul 2019 au fost conduse de președinte,  
neexistând cazuri de desemnare a altei persoane sau consilier județean care să exercite aceste atribuții.  

 S-a  asigurat caracterul public al tuturor ședințelor desfășurate de Consiliul Județean Ialomița în  
anul 2019. 

 Formalitățile administrative legale ulterioare încheierii ședințelor de plen au vizat îndeplinirea  
următoarelor atribuții: 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.  

 În anul raportat, Consiliul Județean ialomița a adoptat 178 de hotărâri, din care 5 hotărâri cu 
caracter normativ, pentru care s-au îndeplinit etapele și procedurilor administrative înscrise în Legea nr. 
52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. 

 Toate cele 178 de hotărâri au primit viză de legalitate din partea Instituției Prefectului – Județul  
Ialomița, argument absolut convingător de  respectare a legislației în elaborarea și adoptarea actelor 
administrative.  

 În structura tematică a hotărârilor adoptate în anul 2019 predomină reglementările din domeniul  
buget-finanțe și pentru instituţiile publice subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa (câte 30), proiecte 
europene (24), administrarea patrimoniului (21), documentații urbanistice și tehnice (16),  acorduri de 
asociere, cooperare și parteneriate (10),  organizarea și funcționarea Consiliului Județean Ialomița(9)și a 
aparatului de specialitae 95), iar restul (33) au reglementat alte probleme interes județean.   

 S-a menținut și în anul raportat opțiunea întăririi rolului comisiilor de specialitate în dezbaterea  
și aprofundarea aspectelor de oportunitate, necesitate și legalitate propuse în fiecare proiect de hotărâre și 
a asigura, astfel, operativitatea ședințelor de plen.   

 Situația statistică a activității celor 5 comisii de specialitate din anul 2019 este următoarea: 
Nr.  
crt. 

Specificații Comisia 
juridică, de 
disciplină, 
drepturi, 
obligaţii şi 

Comisia 
economico-
financiară 
şi 
agricultură 

Comisia 
pentru 
învăţământ, 
cultură, 
culte, 

Comisia de 
urbanism, 
amenajarea 
teritoriului, 
dezvoltare 

Comisia 
pentru 
muncă, 
sănătate, 
asistenţă 



incompatibi-
lităţi 

tineret, 
colaborarea 
cu 
societatea 
civilă şi 
relaţii 
externe 

regională, 
protecţia 
mediului şi 
turism 

socială şi 
familie 

1. Număr de ședințe 14 13 13 13 13 
2.  Număr de proiecte 

dezbătute 
114 125 50 87 82 

3. Număr de 
amendamente 
propuse 

- 4/4 - 1/1 - 

4. Număr de avize 
acordate, total 

114 125 50 87 82 

4.1. favorabile 114 125 50 87 82 
4.2. nefavorabile - - - - - 

 
  Au fost operate modificări ale comisiilor de specialitate ( HCJ nr. 19 și 115/2019) și ale comisiei  

de validare (HCJ nr.20/2019), în urma schimbării componenței nominale a Consiliului Județean Ialomița. 
 În anul 2019, preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa a emis 606 dispoziții, din care 236  cu 

 avut caracter general, iar 370, caracter individual. Cele mai multe dintre dispoziții au reglementat 
domeniul resurselor umane (82 privind numiri în funcție, promovarea în grade profesionale, trabsferul, 
suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu,  52 pentru organizarea concursurilor de selecție și 
promovare, 23 privind salariile și 14 referitoare la majorările salariale pentru membrii echipelor de 
implementare a proiectelor), aprobarea strategiilor de contractare (26), numiri și modificări ale echipelor 
de implementare a proiectelor a proiectelor cu finanțare europeanî și națională nerambursabilă (21) și 
altele. 

Managementul public operativ al Consiliului Județean Ialomița a fost asigurat în anul 2019 de 
următoarea echipă: Moraru Victor, președinte, Emil Cătălin Grigore, vicepreședinte, Ionel Gae, 
vicepreședinte, Larisa Elena Mihai, administrator public și Adrian Robert Ionescu, secretarul 
general al județului Ialomița. 
         În aplicarea art.191, alin. 7, coroborat cu art.157 din Codul administrativ, președintele Consiliului 
Județean Ialomița a delegat,  prin dispoziții,  vicepreședinților, administratorului public și secretarului 
general al județului o parte din atribuțiile sale, după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume/ 

Funcția 

Structuri funcționale  Coordonare strategii, proiecte, 

programe 

1.   Victor Moraru / 

Președinte 

‐ Compartimentul Consilieri 

Cabinet Președinte  

‐ Compartiment Audit Public 

Intern 

‐ Compartimentului Coordonare 

Societăți, Servicii și Instituții 

‐ Coordonare strategii, proiecte, 

programe propuse și 

implementate de Consiliul 

Județean Ialomița;  

‐ Reprezentarea județului și/sau a 

Consiliului Județean Ialomița în 

instituții și structuri asociative 



Publice Subordonate  

‐ Compartimentului Corp Control 

‐ Spitalul Județean de Urgență 

Slobozia 

județene, regionale, naționale și 

europene;  

‐ Reprezentarea județului și/sau a 

Consiliului Județean Ialomița în 

justiție; 

2.  Emil Cătălin Grigore / 

vicepreședinte 

‐Direcția Investiții și Servicii 

Publice. 

 ‐ Direcția Amenajarea Teritoriului 

și Urbanism 

‐ Biblioteca Județeană 

 ,, Ștefan Bănulescu" Ialomița  

‐ Centrul Județean pentru 

Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale Ialomița 

 ‐ S.C. Drumuri și Poduri S.A 

Ialomița 

‐ Centrul Județean de Resurse si 

Asistență Educațională Ialomița;  

‐ Școala Specială  

"Ion Teodorescu'' Slobozia.  

‐ Strategia de dezvoltare a 

județului Ialomița 

‐ Strategii de modernizare și 

întreținere a căilor rutiere, de 

comunicații din județul Ialomița 

 ‐ Strategia privind protecția 

împotriva hazardului și 

managementul riscului  

‐ Planul județean de Gestionare a 

Dețeurilor  

‐ Programe și proiecte de servicii 

publice și de infrastructură  

‐ Strategii și proiecte culturale din 

domeniile coordonate 

3.  Ionel Gae /  

vicepreședinte 

‐ Direcția Buget Finanțe 

 ‐ Direcția Achiziții și Patrimoniu 

‐ Muzeul Județean Ialomița 

 ‐ Muzeul Național al Agriculturii 

Slobozia 

 ‐ Comisia pentru probleme de 

apărare la nivelul Consiliului 

Județean Ialomița.  

‐ Direcția Județeană de Evidență a 

Persoanelor Ialomița 

‐ Programele guvernamentale 

 ,, Lapte‐corn" și ”Fructe în școli"  

‐ Strategii și proiecte de dezvoltare 

economico‐socială  

‐ Strategii și proiecte din domeniul 

evidenței persoanelor 



4.  Larisa Elena Mihai / 

administrator public 

‐ Aparatul de specialite al 

Consiliului Județean Ialomița, 

atribuții principale 

‐ Coordonarea de proiecte ale  

Consiliului Județean Ialomița, cu 

finanțare din fonduri 

nerambursabile, de la bugetul 

local, de la bugetul de stat sau din 

alte surse; 

‐  Coordonarea activităților și 

acțiunilor publice de interes 

județean, regional și național ale 

Consiliului Județean Ialomița;  

‐ Întocmirea și realizarea planuri 

lor de acțiune pentru 

implementarea strategiilor 

Consiliului Județean Ialomița  

5.  Adrian Robert Ionescu 

/ secretar general al 

județului 

‐ Direcția Coordonare Organizare 

‐ Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului 

Ialomița 

‐ Comisia Județeană pentru 

Protecția Copilului Ialomița  

‐ Comisia Județeană de Expertiză 

Medicală a Persoanelor cu 

Handicap pentru Adulți Ialomița  

‐ Centrul de Asistență Medico ‐

Socială Fierbinți‐Târg 

‐ Strategii și proiecte din domeniul 

protecției sociale și protecția 

copilului  

‐ Strategii și proiecte de 

comunicare publică  

‐ Proiecte de colaborare și înfrățire 

cu structuri administrativ‐

teritoriale similare din țară și 

străinătate 

  În aplicarea art. 188, alin.2 din Codul administrativ, pentru îndeplinirea atribuțiilor președintelui 
Consiliului Județean Ialomița în cazuri de absență motivată (efectuarea concediului legal de odihnă, 
deplasări în străinătate în interesul serviciului), s-au emis 4 dispoziții prin care atribuțiile sale au fost 
îndeplinite de vicepreședintele desemnat, Emil Cătălin Grigore.  
 Pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice conducerii operative s-a acționat pe principiile muncii în 
echipă, particpiarea la acțiunile publice ale Consiliului Județean Ialomița, organizarea de întâlniri de lucru 
periodice, informări asupra desfășurării acțiunilor curente și altele, prin care au fost analizați indicatorii 
de performanță propuși, s-au identificat eventualele neconformități, riscuri, cauzele și modalitățile de  
acțiune pentru eliminarea și/sau diminuarea efectelor în planul implementării deciziilor administrative.  

   
III. Îndeplinirea de către președintele Consiliului Județean Ialomița a  

atribuțiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în anul 2019 
 



 Codul administrativ adoptat prin Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 este actul normativ, cu  
caracter de lege organică, ale cărui norme prevăd cadrul juridic de exercitare a atribuțiilor autorității 
deliberative județene și a președintelui consiliului județean, în titlurile V (Autoritățile administrației 
publice locale, art. 105 – 110, art. 170 - 200), VII (Alte dispoziții aplicabile administrației publice locale, 
art. 242 - 246). Desigur, în structura sa de 10 titluri, 638 de articole și 6 anexe, Codul administrativ are și 
alte prevederi normative incidente activității autorităților administrației publice județene, la care  ne vom 
referi în cuprinsul ”Raportului privind îndeplinirea de către președintele Consiliului Județean Ialomița a 
atribuțiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în anul 2019”.  
  Conform art. 107 din Codul administrativ, ca autoritate a administrației publice județene, consiliul 
județean coordonează activitatea consiliilor comunale, orășenești și municipale din teritoriu ”în vederea 
realizării serviciilor publice de interes județean”, fiind condus de un președinte.  
 În activitatea desfășurată pentru îndeplinirea atribuțiilor legale, Consiliul Județean Ialomița a 
urmărit, și în anul 2019, să îndeplinească întocmai și în spiritul legii, cele 8 principii generale aplicabile 
administrației publice: legalitatea, egalitatea, transparența, proproționalitatea, satisfacerea interesului 
public, imparțialitatea, continuitatea și adaptabilitatea. 
 Principalele categorii de atribuții ale Consiliului Județean sunt definite și explicitate în art. 173 din 
Codul administrativ și se referă la: 
          ”a) atribuții privind înființarea, organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al consiliului 
județean, ale instituțiilor publice de interes județean și ale societăților și regiilor autonome de interes 
județean;  

b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului; 
c) atribuții privind administrarea domeniului public și privat al județului;  
d) atribuții privind gestionarea serviciilor publice de interes județean;  
e) atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern; 
f) alte atribuții prevăzute de lege”. 

 Să notăm că explicitarea fiecărei categorii de atribuții aduce mai multe clarificări decât lasă se 
înțeleagă din formularea inițială a atribuției. Astfel la art. 173, alin. 2 sunt introduse, corect, norme 
privind organizarea și funcționarea consiliului județean (lit. a și c), care nu se regăsesc la art. 173, 
alin.1,lit.a). 
 Atribuțiile președintelui Consiliului Județean, pe principalele categorii, sunt prevăzute în art. 191 
și cuprind:  
           ”a) atribuții privind funcționarea aparatului de specialitate al consiliului județean, a instituțiilor 
publice de interes județean și a societăților și regiilor autonome de interes județean;  

b) atribuții privind relația cu consiliul județean; 
c) atribuții privind bugetul județului; 
d) atribuții privind relația cu alte autorități ale administrației publice locale; 
e) atribuții privind serviciile publice de interes județean; 
f) alte atribuții prevăzute de lege”. 
Și în cazul  atribuțiilor președintelui, la art. 191, alin.2, lit a) se adaugă atribuția de a întocmi și 

supune spre aprobarea consiliului județean regulamentul de organizare și funcționare a acestuia, pe care 
formularea de la art.191, alin.1, lit. a) nu o cuprindea! 

De asemenea, înscrierea categoriilor de atribuții ale președintelui consiliului județean ar fi trebuit 
să aibă o altă ordine de prioritate, care să fie pusă în acord cu ierarhia importanței atribuției. 

În același timp, art. 190, alin. 4 din Codul administrativ instituie obligația președintelui consiliului 
județean de a asigura 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.  

Pornind de la considerațiile anterioare, planul tematic al ”Raportului privind îndeplinirea de către 
președintele Consiliului Județean Ialomița a atribuțiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean 



Ialomiţa în anul 2019” urmărește abordarea într-o ordine logică și unitară, prin combinarea atribuțiilor 
autorității administrației publice județene deliberative și ale președintelui acesteia.  

 
B. 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 în anul 2019. 

 

Înscrisă ca normă juridică imperativă în art. 190, alin. 4 din Codul administrativ, 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 obligație 
fundamentală a tuturor celor aflați în sfera de activitate a autorității administrației publice județene:  
plenul Consiliului Județean Ialomița, aparatul de specialitate al entității publice și cel al instituțiilor 
publice și societăților comerciale subordonate, atât la nivel instituțional, cât și individual.  
 În vederea îndeplinirii acestor obligații, atribuții și responsabilități, președintele Consiliului 
Județean Ialomița a acționat, în anul 2019, pe următoarele direcții: 

 Studierea, cunoașterea,  aprofundarea și aplicarea legislației în vigoare și a celei nou apărute, atât   
la nivelul compartimentelor funcționale de specialitate, cât și individual, acordând atenție actelor 
normative care le reglementează domeniile de activitate;  

 Instituirea unei atitidini active de conformare cu legea, ca principiu fundamental al democrației 
pentru a  realiza interesul public general și a garanta cetățenilor că autoritatea publică reprezentată este 
parte a statului de drept; 

 Aplicarea strictă a legalității și conformarea cu legea la nivelul structurilor organizatorice şi  
Funcţionale, în strânsă concordanță cu compeţențele lor generale și specifice, atribuţiile și 
responsabilitățile, modul de funcţionare, actele de autoritate adoptate, relaţiile interinstituționale ; 

 Raporturile Consiliului Județean Ialomița cu autoritățile administrației publice din județ (comune,  
orașe și municipii) au fost de cooperare și nu de subordonare și s-au bazat pe principiile autonomiei 
locale, legalităţii, responsabilităţii, cooperării, solidarităţii și egalității de tratament;  

 Organizarea și funcționarea Consiliului Județean Ialomița, a aparatului său de specialitate, a  
instituțiilor publice și societăților comerciale subordonate s-au bazat pe regulamente de organizare și 
funcționare, statute, regulamente de ordine interioară și coduri de conduită profesională elaborate și 
adoptate în aplicarea și respectul legii, care să contribuie nu numai la eficiența deciziilor administrative, ci 
și la  creșterea capacității administrative;  

 Elaborarea și adoptarea actelor de autoritate (178 de hotărâri ale Consiliului Județean Ialomița și  
606 dispoziții ale președintelui) au urmărit cu strictețe normele de tehnică legislativă, fundamentarea din 
punct de vedere al necesității, oportunității și legalității, relevarea normelor de drept specifice fiecărui 
domeniu reglementat, astfel că toate actele emise au primit viză la controlul de legalitate al  Instituției 
Prefectului – Județul Ialomița.  

 Normele de drept specifice fiecărui domeniu de activitate au fost respectate și la încheierea de acte  
juridice în numele judeţului Ialomiţa sau al Consiliului Judeţean Ialomiţa, asigurându-se certificarea lor 
prin viza de control financiar preventiv (8.364 în anul 2019) și viza de legalitate (401 documente 
administrative în anul 2019) a persoanelor special împuternicite prin dispoziții ale președintelui 
Consiliului Județean Ialomița;  

 Misiunile de audit efectuate de Camera de Conturi Ialomița în anul 2019 au arătat conformitatea și  
regularitatea situațiilor financiare anuale întocmite de unitatea daministrativ-teritorială Ialomița; 

 Au fost respectate 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, procedurile pentru care s-a optat fiind împuternicirea unui consilier juridic din aparatul de 



specialitate (25 de cazuri) sau, cu o temeinică fundamentare, prin achiziţionarea unor servicii juridice de 
consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, în condiţiile legii (7 cazuri);  

 Respectarea normelor de transparență administrativă, prin asigurarea liberului 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, asigurarea caracterului public al ședințelor și activităților Consiliului 
Județean Ialomița, realizarea Monitorului Oficial al județului Ialomița, în format electronic, și postarea lui 
pe site-ul Consiliului Județean Ialomița;  

 Participarea la consultările Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România  privind  
transmiterea de propuneri asupra unor proiecte de acte normative ale administrației publice centrale și 
care s-au circumscris ariei de competență și responsabilitate ale  județelor și ale autorităților publice 
locale. 
   

B. Îndeplinirea atribuțiilor președintelui privind relația cu Consiliul Județean Ialomița în anul 
2019 

Reglemenarea juridică a atribuțiilor președintelui privind relația cu Consiliul Județean Ialomița 
este cuprinsă în Codul administrativ la art. 191, alin1, lit b) și alin. 3 lit, a și b, potrivit cărora, în relaţia cu 
consiliul judeţean, președintele acestuia exercită următoarele atribuții: 
 ” a) conduce şedinţele consiliului judeţean şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea 
în bune condiţii a acestora; 
    b) prezintă consiliului judeţean, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la modul de îndeplinire a 
atribuţiilor sale şi a hotărârilor consiliului judeţean”. 

Apreciem că pentru o imagine completă și cuprinzătoare a atribuțiilor președintelui privind relația cu 
Consiliul Județean Ialomița trebuie să coroborăm normele juridice menționate anterior cu acele prevederi 
din art.191, alin 2, lit. a), referitoare la organizarea și funcționarea autorității deliberative. 

În ceea ce privește organizarea Consiliul Judeţean Ialomiţa, în anul 2019 se disting următoarele 
aspecte principale: 
 menținerea componenței politice cu trei partide - Partidul Social Democrat (18 mandate),  

Partidul Alianța Liberalilor și Democraților (3 mandate) și Partidul Național Liberal (10 mandate);  
 păstrarea unei majorități politice dominată de alianța  Partidului Social Democrat cu Partidul  

Alianța Liberalilor și Democraților (21 mandate din 31 de consilieri județeni prevăzuți de lege), chiar și 
după ce ALDE s-a retras din coaliție, conducerea organizației județene Ialomița a ALDE luând decizia d a  
colabora în continuare la nivelul Consiliului Județean Ialomița; 
 înregistrarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatelor consilierului  

județean Crunțeanu Daniel - Eugeniu – PSD (HCJ nr. nr.17/28.02.2019) și al consilierului județean Stoian 
Dorin Cătălin – PNL (HCJ nr.101/10.09.2019);  
 validarea, prin HCJ nr. 18/28.02.2019,  a mandatului de consilier județean pentru Niță Nicușor  

Ștefan, de la Partidul Social Democrat și prin HCJ nr. 114/11.10.2019,  a mandatului de consilier județean 
pentru Mitrea Steluța Iuliana, de la Partidul Național Liberal; 
 menținerea acelorași comisii de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa, în structura aleasă la  

începutul mandatului 2016 – 2020:  
6. Comisia juridică, de disciplină, drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi, compusă din 5 membri; 
7. Comisia economico-financiară şi agricultură, compusă din 7 membri; 
8. Comisia pentru învăţământ, cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii 

externe, compusă din 5 membri; 
9. Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 

compusă din 7 membri; 
10. 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. 
 Coordonatele funcționării Consiliului Județean Ialomița, în anul 2019, au respectat cadrul legal 
prevăzut în art. 178 – 182 din Codul administrativ, iar situația statistică a activității de reglementare de la 
nivelul Consiliului Județean Ialomița și al președintelui său se prezintă astfel:       

Nr. crt. Specificaţii  2019 
1 Şedinţe ale Consiliului Judeţean Ialomiţa 14 
a) Şedinţe ordinare 11 
b) Şedinţe extraordinare 2 
c) Ședințe convocate de îndată 1 
2 Hotărâri adoptate de Consiliul Judeţean Ialomiţa 178 
a) propuse 183 
b) adoptate 178 
c) amânate 0 
d) respinse 5 
3  Hotărâri supuse vizei de legalitate  178 
a)  cu viză de legalitate  178 
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 178 
a) Organizarea şi funcţionarea Consiliului Judeţean Ialomiţa 9 
b) Organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Ialomiţa 
5 

c) Buget - finanţe 30 
d) Propuneri realizări proiecte  24 
e) Administrarea patrimoniului 21 
f) Asocieri, cooperări, parteneriate 10 
g) Documentaţii urbanistice şi tehnice 16 
h) Instituţii publice subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa 30 
i) Alte hotărâri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa 33 
6 Dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa 606 
a) cu caracter general 236 
b) cu caracter  individual 370 

 
 Datele statistice anterioare devin un suport de argumentare a funcționării Consiliului Județean 
Ialomița în anul raportat.  

 S-au desfășurat 14 ședinte de plen, din care 11 au fost ședințe ordinare, 2 ședințe extraordinare și o 
ședință de îndată, toate încadrându-se în prevederile art. 178 din Codul administrativ.  

 Preponderența ședințelor ordinare (78,6%) a fost susținută de o planificare anuală riguroasă, după  
un model european, care să asigure coerență, eficiență și operativitate, iar inițiativele să fie transpuse în 
proiecte de hotărâre concordante cu obiectivele strategice anuale ale entității publice, precum și cu  
prioritățile fiecărei luni, să existe timp suficient pentru fundamentarea lor și parcurgerea procedurilor 
administrative de elaborare, transparență și adoptare.  

 Convocarea ședințelor de plen și ale ședințelor comisiilor de specialitate a respectat întocmai  
etapele procedurale legale: 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, aducerea la cunoştinţa cetățenilor 



judeţului Ialomița a convocării și a ordinii de zi a fiecărei şedinţe 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 propuse Consiliului Județean Ialomița  183 de proiecte de hotărîre, din care 178 au fost  
adoptate și 5 respinse, fapt ce susține păstrarea caracterului democratic, liber exprimat, al votului 
consilierilor județeni.  

 În anul 2019, inițiativa propunerii de proiecte de hotărâre către autoritatea deliberativă a fost  
exercitată, ca atribuție, exclusiv de Președintele Consiliului Județean Ialomița, care și-a exercitat și 
inițiativa convocării tuturor ședințelor de plen, urmând, prin aparatul de specialitate, toate procedurile 
legale  prevăzute pentru convocarea Consiliului Județean Ialomița. 

 Ședințele Consiliului Județean Ialomița s-au desfășurat în prezența majorității consilierilor  
județeni în funcție, neînregistrându-se cazuri de amânare a ședințelor din lipsă de cvorum. Absențele au 
fost motivate de consilierii județeni, comunicate secretarului general al județului Ialomița, consemnate și 
făcute publice de președinte la fiecare ședință. 

 Desfășurarea ședințelor Consiliului Judeţean Ialomița s-a încadrat în prevederile art.182, alin.4,  
coroborat cu art. 138 – 140 din Codul administrativ: 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, solicitarea aprobării plenului pentru ca invitații la ședințe (prefectul Gigi Petre, 
subprefectul Vali Silica Tudor,  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.  

 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. 178 178 - - - 

2. P.N.L: 176 131 26 19 2 

 Toate ședințele Consiliului Județean Ialomița din anul 2019 au fost conduse de președinte,  
neexistând cazuri de desemnare a altei persoane sau consilier județean care să exercite aceste atribuții.  

 S-a  asigurat caracterul public al tuturor ședințelor desfășurate de Consiliul Județean Ialomița în  
anul 2019. 

 Formalitățile administrative legale ulterioare încheierii ședințelor de plen au vizat îndeplinirea  
următoarelor atribuții: 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.  

 În anul raportat, Consiliul Județean Ialomița a adoptat 178 de hotărâri, din care 5 hotărâri cu 
caracter normativ, pentru care s-au îndeplinit etapele și procedurilor administrative înscrise în Legea nr. 
52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. 

 Toate cele 178 de hotărâri au primit viză de legalitate din partea Instituției Prefectului – Județul  
Ialomița, argument convingător de  respectare a legislației în elaborarea și adoptarea actelor 
administrative.  

 În structura tematică a hotărârilor adoptate în anul 2019 predomină reglementările din domeniul  
buget-finanțe și pentru instituţiile publice subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa (câte 30), proiecte 
europene (24), administrarea patrimoniului (21), documentații urbanistice și tehnice (16),  acorduri de 



asociere, cooperare și parteneriate (10),  organizarea și funcționarea Consiliului Județean Ialomița(9)și a 
aparatului de specialitae 95), iar restul (33) au reglementat alte probleme de interes județean.   

 S-a menținut și în anul raportat opțiunea întăririi rolului comisiilor de specialitate în dezbaterea  
și aprofundarea aspectelor de oportunitate, necesitate și legalitate propuse în fiecare proiect de hotărâre și 
a asigura, astfel, operativitatea ședințelor de plen.   

 Situația statistică a activității celor 5 comisii de specialitate din anul 2019 este următoarea: 
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 14 13 13 13 13 
2.  Număr de proiecte 

dezbătute 
114 125 50 87 82 

3. Număr de 
amendamente 
propuse 

- 4/4 - 1/1 - 

4. Număr de avize 
acordate, total 

114 125 50 87 82 

4.1. favorabile 114 125 50 87 82 
4.2. nefavorabile - - - - - 

 
  Au fost operate modificări ale comisiilor de specialitate ( HCJ nr. 19 și 115/2019) și ale comisiei  

de validare (HCJ nr.20/2019), în urma schimbării componenței nominale a Consiliului Județean Ialomița. 
 În anul 2019, preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa a emis 606 dispoziții, din care 236  cu 

avut caracter general, iar 370, caracter individual. Cele mai multe dintre dispoziții au reglementat 
domeniul resurselor umane (82 privind numiri în funcție, promovarea în grade profesionale, transferul, 
suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu,  52 pentru organizarea concursurilor de selecție și 
promovare, 23 privind salariile și 14 referitoare la majorările salariale pentru membrii echipelor de 
implementare a proiectelor), aprobarea strategiilor de contractare (26), numiri și modificări ale echipelor 
de implementare a proiectelor a proiectelor cu finanțare europeanî și națională nerambursabilă (21) și 
altele. 

Managementul public operativ al Consiliului Județean Ialomița a fost asigurat în anul 2019 de 
următoarea echipă: Moraru Victor, președinte, Emil Cătălin Grigore, vicepreședinte, Ionel Gae, 
vicepreședinte, Larisa Elena Mihai, administrator public și Adrian Robert Ionescu, secretarul 
general al județului Ialomița. 
         În aplicarea art.191, alin. 7, coroborat cu art.157 din Codul administrativ, președintele Consiliului 
Județean Ialomița a delegat,  prin dispoziții,  vicepreședinților, administratorului public și secretarului 
general al județului o parte din atribuțiile sale, după cum urmează: 

 

Nr.  Nume și prenume/  Structuri funcționale  Coordonare strategii, proiecte, 



crt.  Funcția  programe 

1.   Victor Moraru / 

Președinte 

‐ Compartimentul Consilieri 

Cabinet Președinte;  

‐ Compartiment Audit Public 

Intern; 

‐ Compartimentului Coordonare 

Societăți, Servicii și Instituții 

Publice Subordonate;  

‐ Compartimentului Corp Control; 

‐ Spitalul Județean de Urgență 

Slobozia; 

‐ Coordonare strategii, proiecte, 

programe propuse și 

implementate de Consiliul 

Județean Ialomița;  

‐ Reprezentarea județului și/sau a 

Consiliului Județean Ialomița în 

instituții și structuri asociative 

județene, regionale, naționale și 

europene;  

‐ Reprezentarea județului și/sau a 

Consiliului Județean Ialomița în 

justiție; 

2.  Emil Cătălin Grigore / 

vicepreședinte 

‐Direcția Investiții și Servicii 

Publice; 

 ‐ Direcția Amenajarea Teritoriului 

și Urbanism; 

‐ Biblioteca Județeană 

 ,, Ștefan Bănulescu" Ialomița;  

‐ Centrul Județean pentru 

Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale Ialomița: 

 ‐ S.C. Drumuri și Poduri S.A 

Ialomița; 

‐ Centrul Județean de Resurse si 

Asistență Educațională Ialomița;  

‐ Școala Specială  

"Ion Teodorescu'' Slobozia; 

‐ Strategia de dezvoltare a 

județului Ialomița; 

‐ Strategii de modernizare și 

întreținere a căilor rutiere, de 

comunicații din județul Ialomița; 

 ‐ Strategia privind protecția 

împotriva hazardului și 

managementul riscului; 

‐ Planul județean de Gestionare a 

Dețeurilor; 

‐ Programe și proiecte de servicii 

publice și de infrastructură; 

‐ Strategii și proiecte culturale din 

domeniile coordonate; 

3.  Ionel Gae /  

vicepreședinte 

‐ Direcția Buget Finanțe; 

 ‐ Direcția Achiziții și Patrimoniu; 

‐ Muzeul Județean Ialomița; 

‐ Programele guvernamentale 

 ,, Lapte‐corn" și ”Fructe în școli" ; 

‐ Strategii și proiecte de dezvoltare 



 ‐ Muzeul Național al Agriculturii 

Slobozia; 

 ‐ Comisia pentru probleme de 

apărare la nivelul Consiliului 

Județean Ialomița;  

‐ Direcția Județeană de Evidență a 

Persoanelor Ialomița; 

economico‐socială ; 

‐ Strategii și proiecte din domeniul 

evidenței persoanelor; 

4.  Larisa Elena Mihai / 

administrator public 

‐ Aparatul de specialite al 

Consiliului Județean Ialomița, 

atribuții principale; 

‐ Coordonarea de proiecte ale  

Consiliului Județean Ialomița, cu 

finanțare din fonduri 

nerambursabile, de la bugetul 

local, de la bugetul de stat sau din 

alte surse; 

‐  Coordonarea activităților și 

acțiunilor publice de interes 

județean, regional și național ale 

Consiliului Județean Ialomița;  

‐ Întocmirea și realizarea planuri 

lor de acțiune pentru 

implementarea strategiilor 

Consiliului Județean Ialomița;  

5.  Adrian Robert Ionescu 

/ secretar general al 

județului 

‐ Direcția Coordonare Organizare; 

‐ Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului 

Ialomița; 

‐ Comisia Județeană pentru 

Protecția Copilului Ialomița; 

‐ Comisia Județeană de Expertiză 

Medicală a Persoanelor cu 

Handicap pentru Adulți Ialomița;  

‐ Centrul de Asistență Medico ‐

Socială Fierbinți‐Târg; 

‐ Strategii și proiecte din domeniul 

protecției sociale și protecția 

copilului;  

‐ Strategii și proiecte de 

comunicare publică;  

‐ Proiecte de colaborare și înfrățire 

cu structuri administrativ‐

teritoriale similare din țară și 

străinătate; 

  În aplicarea art. 188, alin.2 din Codul administrativ, pentru îndeplinirea atribuțiilor președintelui 
Consiliului Județean Ialomița în cazuri de absență motivată (efectuarea concediului legal de odihnă, 



deplasări în străinătate în interesul serviciului), s-au emis 4 dispoziții prin care atribuțiile sale au fost 
îndeplinite de vicepreședintele desemnat, Emil Cătălin Grigore.  
 Pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice conducerii operative s-a acționat pe principiile muncii în 
echipă, participarea la acțiunile publice ale Consiliului Județean Ialomița, organizarea de întâlniri de lucru 
periodice, informări asupra desfășurării acțiunilor curente și altele, prin care au fost analizați indicatorii 
de performanță propuși, s-au identificat eventualele neconformități, riscuri, cauzele și modalitățile de  
acțiune pentru eliminarea și/sau diminuarea efectelor în planul implementării deciziilor administrative.  
 

C. Realizarea obiectivelor strategice prioritare propuse pentru anul 2019 
 

   Cadrul juridic specific implementării atribuțiilor președintelui și ale Consiliului Județean 
Ialomița de asemenea natură se regăsește în prevederile art. 173, alin. 1 lit. b (”atribuții privind 
dezvoltarea economico-socială a județului”), explicitate la art. 173, alin. 3, lit. d (”adoptă strategii, 
prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială şi de mediu a judeţului sau din proprie iniţiativă, 
pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aprobă şi urmăreşte, în cooperare cu 
autorităţile administraţiei publice locale comunale, orăşeneşti şi municipale interesate, măsurile 
necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora”). 

Obiectivele strategice urmărite pentru exercitarea atribuțiilor și responsabilităților din domeniu: 
 Promovarea unui management public performant, fundamentat pe principii de planificare  

strategică, predictibilitate, responsabilitate, adaptabilitate şi eficacitate, care să aducă  dezvoltarea 
economico-socială durabilă a comunitățlor, precum și satisfacție și încredere cetățenilor acestora;   

 Definirea și ierarhizarea obiectivelor prioritare să pornească de la nevoi real identificate la  
nivelul județului Ialomița și în fiecare unitate administrativ-teritorială, prin consultări publice periodice, 
acoperirea cu surse de finanţare posibil de  mobilizat și  utilizarea rațională a resurselor existente, într-un 
cadru unitar de fundamentare a deciziilor administrative;  

 Să fie formulate cu claritate, coerență, realism și soluții realizabile,  acceptate și asumate  
atât de autoritatea deliberativă, cât și de sttructurile  executive;   

 Adoptarea de mecanisme de implementare flexibile și eficiente, care să respecte principiile  
legalității, autonomiei locale, cooperării instituționalizate și transparenței, să promoveze   
profesionalismul și calitatea în exercitarea serviciului public;  

 Stabilirea și asumarea pentru anul 2019 a următoarelor obiective strategice prioritare care  
dau coerență activității practice a Consiliului Județean Ialomița în alocarea resurselor:  

1. Creșterea capacității administrative  de implementare a procedurilor de contractare și 
implementare a proiectelor finanțate din fondurile nerambursabile europene și naționale 
și din fondurile locale pentru realizarea programului anual de investiții publice; 

       2. Modernizarea infrastructurii rutiere județene; 
         3. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de sănătate;     

4. Modernizarea și îmbunătățirea infrastructurii sistemului județean al asistenței   
sociale și    de protecția copilului;  
5. Sprijinirea modernizării infrastucturii din instituțiile de cultură subordonate și 
realizarea  unor acțiuni publice de impact, relevante și de calitate; 

        6. Promovarea și dezvoltarea parteneriatelor și a culturii parteneriale. 
 

  Activitățile, acțiunile și rezultatele implementării obiectivelor strategice prioritare propuse 
pentru anul 2019 sunt prezentate detaliat în continuarea Raportului.   

C1. Creșterea capacității administrative de implementare a procedurilor de contractare 
și implementare a proiectelor finanțate din fondurile nerambursabile europene și 



naționale și din fondurile locale pentru realizarea programului  anual de investiții 
publice 

    Cadrul juridic aferent îndeplinirii acestui obiectiv strategic prioritar este susținut de art. 173, 
alin. 3, lit. d) din Codul administrativ.  

  Obiectivele urmărite se pot sintetiza astfel: 
 atragerea de surse suplimentare pentru a reduce presiunea asupra bugetului județean,  

contractarea și implementarea proiectelor finanțate din fondurile nerambursabile europene și naționale și 
din fondurile locale devenind imperios necesare, în condițiile în care se menține, natural, un dezechilibru 
între nevoile real identificate ale comunității județene și acoperirea cu resurse bugetare, iar resursele 
financiare proprii sunt limitate și restrictive; 

 accesarea fondurile structurale contribuie la realizare principiului european al îmbunătățirii 
coeziunii sociale, economice și teritoriale, precum și la reducerea disparităților și inegalităților locale prin 
armonizarea intereselor județene cu cele zonale și locale;  

 asigurarea sustenabilității direcției prioritarde de creștere a capacității administrative, 
 înscrisă în Strategia de dezvoltare economico-socială a județului Ialomița, în perioada 2009 – 2020;   

 stimularea creșterii 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. 

Activități, acțiuni, rezultate 
 gestionarea procedurilor și documentelor administrative necesare implementării proiectelor  

de investiții finanțate din fonduri europene și naționale nerambursabile și din bugetul județului Ialomița: 
documentații tehnico-economice, referate de necesitate, caiete de sarcini pentru achizițiile publice, 
evaluarea și recepția documentațiilor tehnico-economice, note justificative, obţinerea avizelor, cereri de 
rambursare/ plată;  

 adoptarea a 24 de hotărâri ale Consiliului Județean Ialomița, care au vizat aprobarea  
realizării proiectelor și a cheltuielilor aferente, studii de fezabilitate, note conceptuale, teme de proiectare,  
modificări,  completări și actualizări temeinic justificate la unii  indicatori tehnico-economici și devize;  

 semnarea contractelor de finanțare pentru proiectele care au îndeplinit cerințele de  
eligibilitate cu reprezentanții legali ai autorităților contractante; 

 gestionarea implementării a 30 de proiecte de investiții, cu o valoare totală de  
794.977.268,84 lei, din care 16 proiecte cu finanțare europeană ( 53,4 % din total resurse), 7 proiecte 
cu finanțare națională, prin Programul Național de Dezvoltare Locală ( 23,3 % din total resurse) și 
7 proiecte finanțate din bugetul local ( 23,3 % din resurse) după cum urmează: 

                                                                  U.M.= lei 
Nr. 

crt. 

Sursa de finanțare Nr. 
proiecte 

Valoarea totală Finanțare din 
surse europene 
și naționale 

Finanțarea 
Consiliului 
Județean 
Ialomița 

1. Proiecte cu finanțare 
europeană, din care: 

16 404.710.983,47 373.503.336,26 31.207.647,21 

1.1. Infrastructură rutieră 2 248.556.485,92 232.508.176,71 16.048.309,21 
1.2. Infrastructură sănătate 4 35.958.160,27 28.169.422.52 7.788.737,75 
1.3.   Infrastructură cultură 3 36.520.313,71 32.377.370,81 4.142.942,90 
1.4.  Infrastructură pentru pescari 1 2.717.909,86 1.859.736,73 858.173,13 
1.5.  Creșterea capacității 

administrative 
2 3.720.002.08 3.326.985,37 393.016,71 

1.6. Proiecte sociale 4 77.238.111,63 75.261.644,12 1.976.467,51 
      



2.  Proiecte finanțate prin 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală, din care: 

7 330.219.432,38 284.376.885,97 45.842.546,41 

2.1. Infrastructură rutieră 5 205.578.203,04 171.920.526,66 33.657.676,38 
2.2. Infrastructură sănătate 2 124.641.229,34 112.456.359,31 12.184.870,03 
3.  Proiecte finanțate din 

bugetul local, din care: 
7 60.046.852,99 - 60.046.852,99 

3.1. Infrastructură rutieră 5 59.533.852,99 -  59.533.852,99 

3.2. Infrastructură sănătate 1 180.000,00 - 180.000,00 

3.3. Creșterea capacității 
administrative 

1 333.000,00 - 333.000,00 

 TOTAL, din care: 30 794.977.268,84 657.880.222,23 137.097.046,61 
 Infrastructură rutieră 12 513.668.541,95 404.428.703,37 109.239.838,58 
 Infrastructură sănătate 7 160.779.389,61 140.625.781,83 20.153.607,78 
 Infrastructură cultură 3 36.520.313,71 32.377.370,81 4.142.942 
 Infrastructură pentru pescari 1 2.717.909,86 1.859.736,73 858.173,13 
  Creșterea capacității 

administrative 
3 4.053.002,08 3.326.985,37 726.016,71 

 Proiecte sociale 4 77.238.111,63 75.261.644,12 1.976.467,51 
 

 Situația structurii programelor și proiectelor accesate, valoarea acestora și stadiile de 
implementare în care se aflau la data de  31.12. 2019 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  

1.1. ”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  

-contract de finanțare nr. 56/14.02.2018, 
încheiat cu Autoritatea de Managemnet a 
Programului Operațional Capacitatea 
Administrativă 2014 – 2020; 
- proiect  IMPLEMENTAT;  
- au fost realizate integral activitățile 
planificate, s-au parcurs 8 proceduri de 
achiziție publică, încheindu-se contracte de 
livrare de bunuri și prestări servicii, 10 
notificări, 5 cereri de plată, 32 cereri de 
rambursare, s-au respectat regullile de 
publicitate, promovare și vizibilitate a 
proiectului;  

 

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 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: 

 



2.1.  ”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”, în 
lungime totală de 47,45 km 

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  

.- HCJI nr. 93/31.07.2019 modificare cheltuieli 
legate de proiect; 
- contract de finanțare nr. 4723/27.08.2019; 
- contracte de achiziții pentru audit, informare 
și publicitate, elaborare poriect tehnic,  
consultanță; 
- în curs de desfășurare celelalte achiziții din 
proiect; 
- s-au întocmit: 1 cerere de rambursare, 1 
raport de progres și o notificare; 
- proiect în implementare; 
 

 

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: 

 

3.1. ,,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, 517km  

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; 
 - contracte de achiziții pentru audit, 
management de proiect, informare și 
publicitate,  elaborare PT+DE+, Asistsență 
tehnică, verificare tehnică proiect,  dirigenție 
de șantier, consultanță în management de 
proiect; 
 - în curs de desfășurare celelalte achiziții din 
proiect; 
 - s-au întocmit: 3 cereri de rambursare, 3 
rapoarte de propgres și 3 notificări; 
-  proiect în implementare; 

 

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” 

 

4.1. ”Creșterea eficienței 
energetice în clădirile 
Complexului de Servicii 
Sociale din str. 
C.D.Gherea, nr. 7, 
Slobozia 

 VTP =3.121.952,08 
din care  
VEP=2.740.896,37 
ChN= 381.055,71 
 

-  încheiat contract de finanțare nr. 3425/ 
01.11.2018 ; 
- HCJI nr. 63/30.05.2019 aprobare deviz 
general actualizat și principalii indicatori 
tehnico-economici; 
- HCJI nr. 64/30.05.2019 aprobare realizarea 
proiect; 
- realizate activități de consultanță în 
implementare, 1 cerere de finanțare, 12 
contracte  de achiziție publică, proiectul tehnic 
cu avizele și autorizațiile necesare, 1 conferință 
de presa, la începutul proiectului, 3 comunicate 
de presă, 20 de afișe de promovare și 18 
informari pe site-ul beneficiarului privind 
progresul proiectului;  
- proiect în implementare 

 



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 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: 

 

5.1. ”Reabilitarea, 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  

- contract de finanțare nr. 4993/10.12.2019;  
- derularea procedurilor de achiziție publică; 
 - proiect în implementare; 
 

 

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 - Unități primiri urgențe 

 

6.1. „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  

- semnat contract de finanțare 4049/ 
21.03.2019;   
- HCJI nr. 12/01.2019 de modificare a 
cheltuielilor din proiect; 
- încheiat contracte de achiziție publică pentru 
audit financiar, informare și publicitate, 
consultanță în management, întocmirea PT+DE 
și asistență tehnică proiectantȘ în ncxurs de 
elaborare documentele pentru celelalte achiziții 
din proies-au întocmit: 2 notificări, 3 rapoarte 
de progres, 3 cereri de rambursare;  
 - proiect în implementare  

 

7. Programul Operaţional Regional 2014-2020,  Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului 
urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural:       

 

7.1 ” 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  

- contract de finanțare nr. 4073 / 01.04. 2019; 
- contracte de achiziții pentru audit, 
management de proiect, informare și 
publicitate, servicii de proiectare (PT+DEE+, 
PAC, Asistsență tehnică), verificare tehnică 
proiect,  marketing și promovare;  
- în curs de desfășurare celelalte achiziții din 
proiect; 
- s-au întocmit: 3 cereri de rambursare, 3 
rapoarte de propgres și 3 notificări; 
- proiect în implementare; 

 



7.2. ”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  

- contract de finanțare nr. 3995 /05.04. 2019  
cu Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, și Agenția de 
Dezvoltare Regională Sud muntenia, 
- contracte de achiziții pentru audit, informare 
și publicitate, management de proiect, 
marketing și promovare;  
- în curs de desfășurare celelalte achiziții din 
proiect; 
- s-au întocmit: 3 cereri de rambursare, 3 
rapoarte de progres și 3 notificări; 
- proiect în implementare; 

 

7.3. ”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  

 - contract de finanțare nr. 3827/ 22.02.2019, cu 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, Agenția de Dezvoltare 
Regională Centru și Agenția de Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia; 
- contracte de achiziții pentru proiectare și 
inginerie pentru proiect, consultanță, audit, 
informare și publicitate;  
- în curs de desfășurare celelalte achiziții din 
proiect; 
- s-au întocmit: 2 cereri de rambursare, 3 
rapoarte de progres și 3 notificări; 
- proiect în implementare; 

 

8. Programul 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  

 

8.1. ”Construire adăpost 
pescăresc pentru 
îmbunătățirea siguranței 
pescarilor” 

VTP=2.717.909,86 
VEP= 1.859.736,73 
ChN=858.173,11 

- HCJI nr. 136/30.10.2019 aprobare deviz 
general actualizat și a indicatorilor tehnico-
economici, faza PT+DE;  
- HCJI nr. 137/30.10.2019 aprobare modificare 
la realizare proiect; 
- contract de finanțare nr. 157/11/10/2018; 
- act adițional n1 la contract, cu creșterea 
valorii contractului; 
- contracte cde achiziție pentru audit, informare 
și publicitate, managemnt proiect, PT+DE, 
verificare proiect, dirigenție de șantier; 
- săau înticmit 11 notificări, un raport de 
progres și o cerere de rambursare; 
- proiect în implementare; 

 



9. 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 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 

 

9.1. „Asigurarea accesului la 
servicii de sănătate în regim 
ambulatoriu pentru 
populația județului 
Ialomița” 

VTP = 7.263.647,44  
FN= 7.118.374,42 
- UAT Judeţul 
Ialomiţa: 85.037,50  
COF:1.700,75 ;  
- Spitalul Județean 
de Urgență Slobozia: 
6.185.943,68  
Spitalul Țăndărei: 
255.873,40 
 Spitalul Fetești: 
736.792,86 
 

- 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; 
- dotări pentru infrastructurile unităților de 
primiri urgențe; 
- UAT Ialomița a fost responsabil cu 
implementarea măsurilor de informare și 
publicitate; 
- a încheiat contractul nr. 16885/2019-N/ 
30.07.2019 pentru servicii de informare și 
publicitate; 
- proiect FINALIZAT; 

 

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 comunități, proiecte nefinalizate,  Obiectivul specific 8.1, Operațiunea A 
– Ambulatorii ”Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor 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 

 

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

VTP= 14.492.613,11 
 
VTP aferentă 
Judeţului Ialomiţa= 
3.831.740,01  
COF: 1.271,51 , din 
care: 
- UAT Ialomița = 
63.575,75 
- Spitalul Ţăndarei = 
305.626,63i; 
 - Spitalul Judeţean 
de Urgenţă Slobozia 
= 1.560.704,43;  
- Spitalul Urziceni = 
192.684,64;  
- Spitalul Feteşti = 

- proiect depus de Ministerul Sănătății  în 
calitate de lider, în parterneriat cu Spitalul 
Municipal Campina, Spitalul de Pediatrie 
Ploiesti, Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti, 
Spitalul Orasensc Sinaia, Unitatea 
Administrativ Teritoriala Județul Ialomita, 
Spitalul Orasenesc Tandarei, Judetul Prahova, 
Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia, Spitalul 
Municipal Urziceni, Spitalul Municipal 
„Anghel Saligny” Fetesti. 
- s-a semnat contractul de finanțare nr. 
3624/17.12. 2018; 
- UAT Ialomița a fost responsabil cu 
implementarea măsurilor de informare și 
publicitate; 
- a încheiat contractul nr. 16889/2019-R/ 
30.07.2019 pentru servicii de informare și 

 



1.709.148,56;  
 

publicitate; 
- proiect FINALIZAT; 
 

11 Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, AP 4 (Incluziunea socială și combaterea 
sărăciei), Obiectivul tematic 9 (Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a
oricărei forme de discriminare), Prioritatea de investiții 9.iv - Creșterea accesului la servicii
accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes 
general, Obiective specific 4.5 Creșterea calității sistemului de asistență socială prin 
introducerea de instrumente/proceduri/mecanisme etc. și prin îmbunătățirea nivelului de 
competențe al profesioniștilor din system; 4.14 Creșterea numărului de asistenți maternali și 
sociali la nivelul comunității 

 

11.1  ”TEAM-UP”: progres în 
calitatea îngrijirii alternative 
a copiilor COD SMIS 
127169. 

VTP= 20.572.293,71 
VEP = 20.160.839,00 
COF= 412.454,71 

 - Proiectul se adresează unui grup țintă format 
din 15 000 persoane (inclusiv provenite din
mediul rural și de etnie roma), iar rolul
DGASPC Ialomița constă, în principal, în 
selecția grupului pentru participarea la
programe de formare și  dezvoltarea rețelei de 
asistenți maternali;  
- Proiect în implementare 
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12. Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 AP 4 (Incluziune socială și combaterea 
sărăciei), Obiectiv tematic 9 (Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei 
forme de discriminare), Prioritatea de investiții 9.ii (Integrarea socio-economică a 
comunităților marginalizate), Obiectivul specific 4.4 (Reducerea numărului de persoane 
aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-
profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice) 
 

 

12.1  ,,IMPREUNA PENTRU 
BUNICI – reducerea 
numărului de bătrâni 
vulnerabili în comuna 
Traian, județul Ialomița, 
prin furnizarea de servicii 
sociale” 

 VTP= 2.793.472,97 
 VEP =  2.580.052,37 
 COF= 213.420,60 

 - HCJI nr. 65/30.05.2019 aprobarea 
participării la proiect a DGASPC Ialomița; 
- parteneriat al DGASPC Ialomița cu Primăria 
comunei Traian, care are calitate de beneficiar, 
- furnizarea unor servicii sociale adecvate 
nevoilor specifice într-un interval de 3 ani 
pentru reducerea cu 161 de persoane a 
numărului de persoane aparținând grupurilor 
vulnerabile;  
- Licentierea si furnizarea unui serviciu social 
de ingrijire batrani la domiciliu;  
- Participarea la furnizarea serviciilor 
sociale/medicale/socio-medicale către 
persoanele  vârstnice din grupulțintă; 
 - Proiect în implementare 

 

12.2.  “EUROBUNICII – 
reducerea numărului de 

 VTP= 2.790.669,67 
 VEP =  2.577.249,07 

 - HCJI nr. 78/18.06.2019 aprobarea 
participării la proiect a DGASPC Ialomița; 

 



bătrâni vulnerabili în 
comuna Valea Ciorii, județul 
Ialomița, prin furnizarea de 
servicii sociale” 

 COF= 213.420,60 - parteneriat al DGASPC Ialomița cu Primăria 
comunei Valea Ciorii, care are calitate de 
beneficiar, - furnizarea unor servicii sociale 
adecvate nevoilor specifice într-un interval de 
3 ani pentru reducerea cu 161 de persoane a 
numărului de persoane aparținând grupurilor 
vulnerabile;  
- Licentierea si furnizarea unui serviciu social 
de ingrijire batrani la domiciliu;  
- Participarea la furnizarea serviciilor 
sociale/medicale/socio-medicale către 
persoanele  vârstnice din grupulțintă; 
 - Proiect în implementare  

13. Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, AP 465/4/4/Reducerea numărului de 
persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ 
socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării 
socio-profesionale/4/Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile 
prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională 
adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale 

 

13.1  „VENUS – împreună 
pentru o viață în siguranță!” 

VTP= 51.080.675,28 
VEP =  49.943.503,68 
COF= 1.137.171,60 

 - HCJI nr. 55/24.04.2019 aprobarea   
participării la proiect a DGASPC Ialomița; 
 - integrarea județului Ialomița  în proiectul 
de  îmbunătățire și dezvoltare a măsurilor și 
serviciilor sociale în scopul prevenirii și 
combaterii violenței domestice la nivel național 
, prin crearea și dezvoltarea unei rețele 
naționale inovative integrate de locuințe 
protejate, grupuri de suport și consiliere 
vocațională;  
 - DGASPC Ialomița va asigura identificarea 
spațiului necesar și a experților locali, va 
furniza găzduire în locuința protejată și servicii 
integrate complementare și va asigura  
sustenabilitatea serviciilor rezultate în urma 
implementării proiectului;  
 - proiect în implementare; 

 

14. Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), 2014 – 2017,  2017-2020:  

14.1 ”Modernizarea și 
reabilitarea drumului 
județean DJ 102 H, Colelia 
– Cocora, km 66+317 – 
78+862” (12,545 km) 

VTP= 22.572. 218, 84
, din care: 
PNDL=4.500.000,00  
COF= 18.072.218,84  

-contract de finanțare MDRAP nr.10.481/2015, 
modificat prin 3 acte adiționale; 
- achiziție publică de lucrări și dirigenție de 
șantier; 
- încheiate contracte de execuție lucrări și 
dirigenție de șantier; 
- lucrări în execuție, până al sfrâșitul anului 
2019, decontîndu-se apropae 4.000.000 lei; 

 

14.2 ”Modernizare DJ 201, 
Buești - Ivănești - Ion Ghica 
- Ciulnița - Cosâmbești -  

VTP= 39.064.824,14  
din care : 
PNDL= 
31.637.058,30 

-contract de finanțare  MDRAP nr. 2651/2017; 
- HCJI nr. 140/30.10.2019 aprobare deviz 
general actualizat și indicatori tehnico-
economici, faza PT+DE; 

 



Mărculești” (27 km) COF= 7,427.765,84  - HCJI nr. 141/30.10.2019 aprobare cofinațare; 
s-au întocmit caiete de sarcini pentru achizițiile 
din proiect; 
- obținere și actualizare avize, acorduri; 
- achiziții publice pe două loturi;  
- proiectare 
- lucrări în execuție 

14.3 ”Modernizare DJ 201, 
tronson I DN2, Coșereni - 
Axintele – Orezu” 
 (35,4 km) 

VTP= 85.314,179,83  
 din care: 
PNDL = 
81.196.829,04 
COF= 4.117.350,79 

-contract de finanțare  nr. 3288/2017, cu 
MDRAP; 
- HCJI nr. 138/30.10.2019 aprobare deviz 
general actualizat și indicatori tehnico-
economici, faza PT+DE; 
- HCJI nr. 139/30.10.2019 aprobare cofinațare; 
- drumul a fost împărțit în două tronsoane,  
- s-au întocmit caiete de sarcini pentru 
achizițiile din proiect; 
- obținere și actualizare avize, acorduri; 
- proiectare 
- lucrări în execuție 

 

14.4 ”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; 
- HCJI nr. 11/29.01.2019 aprobare deviz 
general actualizat, pe 2 loturi;  
-s-au întocmit caiete de sarcini pentru 
achizițiile din proiect, pe 2 loturi; 
- obținere și actualizare avize, acorduri; 
- proiectare 
- semnat contracte de execuție lucări și 
dirigenție de șantier; 
- lucrări în execuție 

 

14.5 ”Pod peste râul Prahova la 
Dridu, km 52+759” 

VTP=10.199.966,14 
din care: 
PNDL=8.008.711,27 
COF= 2.191.254,87 

-Contract de finanțare MDRAP nr. 4494/2017; 
HCJI nr. 30.28.02.2019 aprobare deviz genral 
actualizat și principalii indicatorin tehnico-
economici; 
HCJI nr. 31.28.02.2019, aprobare cofinanțare: 
- proiect FINALIZAT 
- inaugurat la 15.05. 2019; 
- proces-verbal la terminarea lucrărilor 
nr.1.628/19.07.2019: 

 

14.6 ”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. 125720.02. 
/2018; 
-documentații pentru achiziția proiectării, a  
lucrărilor de execuție și  dotări ; 

 

14.7 ”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. 1258/20.02. 
2018; 
-documentații pentru achiziția proiectării, a  
lucrărilor de execuție și  dotări ; 

 

15 Proiecte  finanțate din BUGETUL  JUDEȚULUI IALOMIȚA  



15.1 Modernizare drum 
județean DJ 213A 
Mărculești - Bucu, km 
32+050 - km 37+230  
(5,18 km) 

VTP= 5.853.889,83   - contract de lucrări nr. 17.822/2018-
R/01.10.2018; 
- invetsiție FINALIZATĂ;  
- proces-verbal de recepție la terminarea 
lșucrărilor nr. 28.993/19.12.2019: 

 

15.2. Modernizare drum 
județean 203E, Căzănești-
Cocora, km 0+000-km 
12+800  
( 12,80 km) 

VTP=21.967.000,00

  

 - HCJI nr. 113/10.09.2019 aprobare deviz 
genral actualizat șia indicatorilor tehnico-
economici, faza PT+DE;  
- contract de execuție lucrări , până la finele 
anului 2019 realizându-se lucrări de aprox. 
5.000.000 lei din valoarea totală acontractului 
de 19.056.599.64 lei;  
 - lucrări în execuție. 

 

15.3 Modernizare DJ 201, 
tronson Orezu (intersecția 
cu DJ 201 B) – Piersica – 
Bordușelu (ieșire din 
localitate), km 35+400 – 
45+500 
 (10,10 km) 

VTP = 31.381.723,16  - proiect nou, propus în anul 2019 și aprobat 
prin HCI nr. 35 / 27.03.2019. aprobare notă 
conceptuală 
-  HCI nr. 36 / 27.03.2019, aprobare temă de 
proiectare; 
- HCJI nr. 99/31.07.2019 aprobare modificare 
notă conceptuală; 
- HCJI nr. 100/31.07.2019 aprobare modificare 
temă de proiectare;; 
- HCJI nr. 155/27.11.2019 aprobare 
documentației de avizare lucrări de intervenție 
(DALI) și indicatori tehnico-economici;  
- Procedură obținere avize, acorduri  
- PT+DE, lucrări de execuție, alte cheltuieli 

 

15.4 Semnale-simbol de marcare 
a intrărilor/ ieșirilor rutiere 
din județ 

 VTP= 225.000,00 

 

 - inventariat 12 semnale simbol; 
- întocmit caiet de sarcini pentru elaborarea 
documentației tehnico-economice, faza studiu 
de fezabilitate, studii topografice și geotehnice; 
- obținerea de avize,acorduri;  
-inițierea procedurii de achiziție publică pentru 
elaboarea SF;  

 

15.5 Construirea și dotarea 
blocului alimentar și a 
spălătoriei aferente din 
cadrul Spitalului Județean 
de Urgență Slobozia  

 VTP= 180.000,00 

 

 - HCJI nr. 107/10.09.2019 aprobare notei 
conceptuale;  
- HCJI nr. 107/10.09.2019 aprobare temă de 
proiectare;  
- întocmite referate și  caiete de sarcini pentru 
elaborarea documentației tehnico-economice, 
faza studiu de fezabilitate, 
- obținerea avize, acorduri; 

 

15.6 Actualizare Planul de 
Amenajare a Teritoriului 
Județului Ialomița 

VTP= 333.000,00 

 

In derulare. 

 

 

15.7 Expertiză tehnică în 
vederea stabilirii stării 
tehnice a podurilor aflate în 
administrarea Județului 

VTP = 114.240,00 - elaborare referat de necesitate și caiet de 
sarcinipentru acjiziția publică a servicului; 
- încheiere contract de prestări servicii nr. 
19,388/2019/L/04.09.2019; 

 



Ialomița - elaborată documentația și recețșionarea ei       
(PV din  06.12.2019); 

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. 
 Edificatoare pentru efortul investițional din anul 2019 sunt următoarele aspecte: 

 Acoperirea resurselor necesare implementării proiectelor de investiții la un nivel de 92,5 %  
din fonduri europene și naționale nerambursabile devine un argument de netăgăduit al importanței 
implicării autorității  deliberative și executive în accesarea acestor fonduri; 

 Proiectele de reabilitare și modernizarea infrastructurii rutiere acoperă 225,318 km,   
traversează 25 de unități administrativ-teritoriale, care acoperă aproape trei sferturi din suprafața județului 
și asigură interconectivitatea regională cu județul Călărași și cea interegională cu județele Buzău și Ilfov, 
precum și accesul la autostrăzile A2 (București – Constanța) și A3 ( București – Ploiești);  

 Alocarea fondurilor pe principalele obiective prioritare reflectă concordanța dintre dintre  
idee și faptă, în condițiile în care 64,6% din finanțările obținute au fost destinate infrastructurii rutiere, 
20,2% infrastructurii de sănătate, 9,7% proiectelor sociale, 4,6% proiectelor din cultură(cea mai mare 
investiție din istoria culturii ialomițene),  0,5% creșterii capacității administrative și 0,4% pentru 
infrastructura de pescuit; 

 La 31.12.2019, erau finalizate 5 proiecte, iar 25 se aflau în diferirte stadii de implementare;  
 Conform procedurilor de accesare a fondurilor europene și naționale nerambursabile există  

obligația corelativă a benficiarului ( județul Ialomița, prin Consiliul Județean Ialomița) de a asigura 
cofinanțarea proiectului și cheltuielile neeligibile. Astfel, bugetul județului Ialomița asigură 
77.050.193,62 lei pentru cofinanțare și cheltuieli neelegibile aferente proiectelor europene și naționale 
accesate, într-o eșalonare multiuanuală, conformă cu etapele de implementare a acestor proiecte;   

 Începând cu a doua jumătate a anuluii 2019 au fost inițiate proceduri administrative pentru  
alte proiecte de investiții:  

- realizarea și reabilitare de trotuare și piste pentru biciclete pe drumurile județene  
care traversează intravialnul UAT-urilor din județul Ialomița ( HCJI nr. 107/10.09.2019 aprobare 
notă conceptuală și  HCJ nr.156/27.11.2019 aprobare modificare notî conceptuală), identificându-se 
asemenea 125.000 de trasee în 18 localități;  

- amenajarea heliport în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia, investiție  
aflată în stadiul de realizare a SF și obținerii de avize și acorduri;  

- realizarea împrejmuirii la  Școala Profesională Specială ”Ion Teodorescu” Slobozia 
( HCJI nr. 134/30.10.2019 aprobare notă conceptuală, HCJI nr. 135/30.10.2019 aprobare temă de 
proiectare,  HCJI nr. 157/27.11.2019 aprobare studiu de fezabilitate - SF și indicatorii tehnico-economici);  

- construirea unui Centru multifuncțional la Amara (HCJI nr. 174/17.12.2019 aprobare  
notă conceptuală, HCJI nr. 174/17.12.2019 aprobare temă de proiectare, certificatul de urbanism nr. 
237/03.12.2019); 

- elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru Spitalul Județean de Urgență Slobozia,  
necesar pentru implementarea proiectelor actuale și viitoare din acest domeniu; 

 Pentru  cele 5 proiectele privind creșterea eficienței energetice în clădirile Centrului  
Cultural ”Ionel Perlea” Ialomița, Muzeului Județean Ialomița, Clădirea administrativă din str. 
Răzoare, Slobozia, Clădirea Comandamentului – Pavilion A de la Centrul Militar Județean Ialomița și  
Școală Slobozia CP5 - clădire școală și clădire sala de sport de la Școala Profesională Specială ”Ion 
Teodorescu” Slobozia, respinse după parcurgerea etapei de evaluare a conformității administrative și  
eligibilității, s-a procedat la desfășurarea achizițiilor de revizuire D.A.L.I, Audit Financiar și Expertiză 
Tehnică în vederea redepunerii Cererii de Finanțare;  

 Se află în fază avansată de realizare procedurile administrative de accesare a  
Programului Operațional Regional 2014 – 2020 pentru implemntarea proiectului ”Pași spre viitor” 



de către  DGASPC Ialomița , Consiliul Județean aprobând următoarele hotărâri: nr. 73/18.06,2019 
privind, notă conceptuală, nr. 74/18.0.2019 tema de proiectare , nr. 88/28.06.2019 aprobarea Studiului de 
fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici ai proiectuluii,  nr. 89.28.06.2019, darea în 
administrare a unui teren în Urziceni, din domeniul public al județului Ialomița, pentru proiect și nr. 94/ 
31.07.2019 aprobarea realizării proiectului;  
 Urmărirea respectării prevederilor legale în toate procedurile administrative de implementare a  

proiectelor, mai ales a termenelor din procesul de achiziție publică și a celor din contracte; 
 Perfecționarea contiuă a managementului de proiect, prin creșterea numărului echipelor de  

implementare și  actualizarea componenței acestora în cazuri temeinic justificate ( 20 de dispoziții emise), 
cuprinderea a 25 de funcționari publici de conducere și de execuție în echipele de implementare, 
asigurarea majorării lunare a salariilor pentru membrii echipelor de implementare, în funcție de 
activitățile și orele prestate în proiecte (14 dispoziții), organizarea de întâlniri de lucru periodice pentru 
analizarea stadiului de implementare și corecțiile care se impun a fi efectuate, desfășurarea cde vizite de 
documentare în zone din teritoriu unde sunt implementate proiectele. 
 

  C 2. Modernizarea infrastructurii rutiere județene 

    Cadrul juridic aferent îndeplinirii acestui obiectiv strategic prioritar este susținut de art. 173, 
alin. 1, lit. d), coroborat cu alin.5, lit.l) și art. 191, alin.1, lit.e, coroborat cu alin. 6, lit. a, b, f)  din Codul 
administrativ.  

  Obiectivele urmărite: 
 modernizareai infrastructurii rutiere judeţene este prima prioritate strategică a Consiliului  

Județean Ialomița și componentă de bază a atribuțiilor, responsabilităților și competențelor conducerii 
operative și executive datorită rolului major al acesteia în dezvoltarea economico-socială echilibrată, 
viabilă și durabilă a teritoriului  județului Ialomița, precum și  a fiecărei unități administrativ-teritoriale;  

 asigurarea integrarii și interconectării  rețelei  județene de transport rutier  cu cea  
regională (Călăraşi, Ialomiţa, Prahova  din Regiunea Sud Muntenia ), interregioanală (Sud 
Muntenia – Călăraşi, Ialomiţa, Prahova, Regiunea Bucureşti – Ilfov și Regiuna Sud –Est, Buzău și 
Brăila), naţională (Autostrada A2, Autostrada A3, DN 2)  şi europeană ( E 60, E 85) și  facilitarea 
accesului populației din localitățile adiacente drumurilor reabilitate la conexiunea cu coridorul de 
transport inter-modal european IX; 

 stabilirea priorităților de investiții în infrastructura rutieră județeană se corelează cu  
prevederile din ”Strategia de dezvoltare economico-socială a județului Ialomița, în perioada 2009 – 
2020” și  „Strategia de modernizare, reabilitare și întreținere a căilor rutiere de comunicație din 
județul Ialomița”;  

 menținerea stării de viabilitate a drumurilor județene trebuie să asigure fluidizarea și 
viteză  

optimă traficului de transport, siguranța și confortul circulației rutiere pe toată perioada anului, fără 
restricţii, să aducă valoare adăugată reală şi impact semnificativ asupra mediului local de afaceri, vieții 
cetățenilor și comunităţilor locale,  să favorizeze reducerea disparităților dintre localitățile județului, un 
nivel de trai confortabil și civilizat, coeziune economică, socială și teritorială; 

 înțelegerea acestei priorități ca o  componentă de mare impact asupra imaginii și  
vizibilității activității și acțiunilor  Consiliului Județean Ialomița, precum și una de relaționare publică 
directă, cu cetățenii.   
 

Activități, acțiuni, rezultate 
 

 asigurarea unui portofoliu de proiecte pentru infrastructura rurieră județeană  cu 12  
obiective, a căror valoare este de 513.668.541,95 lei, din care 2 proiecte au finanțare europeană 



nerambursabilă ( 248.556.485,92 lei), 2 proeicte sunt finanțate prin Programul Național de Dezvoltare 
Locală (PNDL) 2017- 2020, cu o valoare de 205.578.203,04 lei și 5 proiecte finanțate din bugetul 
județului Ialomița ( 59.533.852,99 lei),detalierea fiind făcută la capitolul C1 din Raport ;  

 rețeaua rutieră de drumuri județene cuprinsă în programele de reabilitare  (225,318 
km din  

totalul de 510 km drumuri județene) străbate 25 de unități administrativ-teritoriale din județ din 
centrul, sudul și vestul județului, fiind cea mai mare investiție de acest gen din istoria Ialomiței;  

 finalizarea reabilitării Podului peste râul Prahova la Dridu, km 52+759, prin 
Programul  

Național de Dezvoltare Locală (PNDL) 2017- 2020, cu o valoare totală de 10.199.966,14 lei, din care 
8.008.711.27 lei finațare prin PNDL și 2.191.254,87 lei cofinanțarea Consiliului Județean Ialomița. 
Podul peste râul Prahova de la Dridu a fost construit în anul 1965 din beton armat, pe o lungime de Podul 
de la Dridu a fost una corectă, necesară și oportună, fundamentată pe starea de viabilitate a acestuia, cu 
degradări majore și generalizate la majoritatea elementelor de infrastructură și suprastructură, care 
impuneau operații de consolidare complexe. Începută în anul 2011 și blocată până în octombrie 2016, 
din motive care țin de incapacitatea tehnică și umană a societăților comerciale cu care au fost 
încheiate contracte de achiziție publică de lucrări și servicii  de a-și respecta obligațiile 
contractuale, reabilitarea Podului de la Dridu a fost reanalizată și abordată după o strategie nouă 
în actualul mandat. S-au adus corecțiile necesare  în proiectare, Documentaţia de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţie – D.A.L.I., documentația de achiziție publică a lucrărilor și serviciilor, 
actualizarea indicatori tehnico-economici, bugetarea investiției. S-a identificat sursa alternativă de 
finanțare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, 2017 – 2020, cu  o  valoarea de 
8.008.711,29 lei, iar procedurile de achiziție publică au adus societăți comerciale performante în 
domeniul construcției de poduri: SC LUCONSA SRL Galați, constructor, SC VIA CARPATIA 
CONSULT SRL București, proiectant, Întreprinderea individuală ISDRĂILĂ ION, diriginte de șantier. 
Efortul lor, conjugat cu intervențiile operative și permanente ale Consiliului Județean Ialomița, au asigurat 
monitorizarea atentă și exigentă a fiecărei etape de realizare a investiției, au impulsionat respectarea și 
devansarea termenului de punere în funcțiune a Podului peste râul Prahova de la Dridu, astfel că, la data 
de 15 mai 2019, a avut loc inaugurarea oficială a acestui obiectiv de investiții, subiect de interes public 
deosebit și  intens mediatizat. Principale caracteristici tehnice ale Podului de la Dridu sunt următoarele: 
107,7 m lungimea podului, 186,3 m lungime drum amenajat, 11,9 m lățime totală, cu o parte carosabilă de 
7,80 m și două trotuare a câte 1,00 m. lățime utilă. Din alocoțiunea rostită de președintele Consiliului 
Județean Ialomița la inaugurarea podului reținem: ”Promisiunea făcută acum un an că vom inaugura 
Podul de la Dridu reabilitat până la jumătatea lunii mai 2019 este astăzi împlinită și trebuie să le 
mulțumesc tuturor celor care au găsit soluții optime, viabile și operative pentru punerea în operă a unei 
investiții de importanță majoră pentru Ialomița (...) Vă invit să trăim fără nicio reținere un asemenea 
moment de satisfacție a muncii împlinite, cu speranță că am redat locuitorilor din comunitățile locale din 
nord-vestul județului Ialomița încrederea în capacitatea autorității administrației publice județene de a 
înfăptui proiecte investiționale majore!” 

 finalizarea proiectului de modernizare a drumului județean DJ 213A Mărculești –  
Bucu, km 32+050 - km 37+230 (5,18 km), cu alocări de fonduri din bugetul județului Ialomița, în sumă 
totală de 5.853.889,83 lei. Contractul de lucrări nr. 17.822/2018-R/01.10.2018 a fost încheiat cu SC 
Drumuri și Poduri Ialomița S.A.,care a executat la parametri de calitate lucrările specifice așternerii 
covorului asfaltic, accesul către proprietăți, trotuarele și șanțurile de colectare a apelor pluviale, parapeții 
metalici în zona rampelor podului, marcajele longitudinale și indicatoarele rutiere. Printr-o organizare 
eficientă a execuției lucrărilor, s-a devansat termenul de finalizare a investiției. La terminarea lucrărilor a 
fost întocmit procesul-verbal de recepție nr. 28.993/19.12.2019. Perioada de garanție a lucrărilor este de 
60 de luni, urmând ca finalul acestui interval de timp să se realizeze recepția finală a obiectivului de 
investiții. 

 Proiectul de ,,Modernizare a 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)”, cu cei 49, 493 km ai săi fiind cel mai mare 
proiect de investiții în infrastructura rutieră, ca lungime și al doilea ca valoare totală 
(115.127.736,01 lei) propus și derulat de Consiliul Județean Ialomița. Încheierea contractului de 
finanțare   nr. 94/20.12.2017  a permis derularea procedurilor de achiziție publică a lucrărilor și 
serviciilor, astfel că, în ziua de 15 iulie 2019, la Movilița, s-a procedat la predarea amplasamentului în 
vederea demarării lucrărilor către executantul format din  Asocierea Oyl Company Holding AG SRL (lider 
asociere) – Oyl Company SRL (asociat 1) – Autoprima Serv SRL (asociat 2) – Global Service Proiect SRL-
proiectant (asociat 3), iar în data de 16.07.2019 s-a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru pentru DJ 302. 
Durata de execuție, stabilită conform clauzelor contractuale, este cuprinsă între iulie 2019 - august 2021, proiectul 
fiind împărțit în trei loturi: 
➡ DJ 101 - 21,053 km (limita județului Ilfov - Fierbinți-Târg - Dridu - intersecția cu DN 1D - Jilavele); 
➡ DJ 302 - 20,840 km (limita județului Călărași - Dragoești - Roșiori - Movilița - intersecție E 85 - intersecția DJ 
101Dridu). 
➡ DJ 402 - 7,600 km limita județului Călărași - Hagiești – Lilieci - Sinești -limita cu județul Ilfov – DN 2). 
Proiectul se află în implementare, executându-se lucrări în toate cele trei tronsoane de drum. 

 Proiectul ”Modernizarea 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”, în lungime totală de 
47,45 km, este cel mai mare proiect cu finanțare europeană și națională nerambursabilă din 
portofolul Consiliului Județean Ialomiața (VTP=133.428.749,91 lei), pe care îl va implementa până la 
data de 31.08.2022.  Contractul de finanțare nr. 4723/2019 a fost semnat în ziua de 20 august 2019 de 
vicepremierul și ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Daniel Suciu, directorul 
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Gabriel Mușat și Victor Moraru, președintele 
Consiliului Județean Ialomița. Lucrările de modernizare se vor face pe trei tronsoane :  
➡DJ 306: limită judeţul Călăraşi - Albeşti - Andrăşeşt - Gheorghe Doja - Crunţi - intersecţie cu DJ 102H; 
➡DJ 102 H: intersecţie cu DJ 306 - Reviga - Cocora - intersecţie cu DJ 203E; 
➡DJ 203E: intersecţie cu DJ 102H - Cocora - Limită judeţ Buzău. Din punct de vedere tehnic, vor fi 
lucrări de modernizare a drumurilor și podețelor  cuprinse în proiect, elemente tubulare pentru scurgerea 
apelor pluviale și șanțuri de colectare și evacuare a apelor metorice, legăturile cu drumurile laterale și 
altele. Proiectul este în faza de implementare a procedurilor de achiziție publică. 

 Reabilitarea și modernizarea a 4 drumuri județene, cu o lungime totală de 98,295 km și  
contracte de finanțare semnate cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Adminiostrației Publice în valoare 
de 195.378.236,90 lei, prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) 2017- 2020, pe rutele:  
DJ 102 H, Colelia – Cocora, DJ 201, Buești - Ivănești - Ion Ghica - Ciulnița - Cosâmbești -  
Mărculești, DJ 201, tronson I DN2, Coșereni - Axintele – Orezu și DJ 203 F (Grivița) – Smirna – Iazu 
- Scânteia - Valea Ciorii, care se află în etape diferite de implementare (întocmire documentații 
tehnice, proiectare, obținerea de avize, auitorizații și acorduri, desfășurarea procedurilor de 
achiziție publică de lucrări și servicii, încheierea contractelor de achiziție publică, începerea 
lucrărilor de execuție etc.);  

  Cuprinderea în lista de investiții din anul 2019 și finanțarea din bugetul județului Ialomița a  
3 drumuri județene (DJ 213A Mărculești – Bucu, DJ 203E, Căzănești-Cocora și DJ 201, tronson 
Orezu (intersecția cu DJ 201 B) – Piersica – Bordușelu), cu o lungime de 28,080 km și o valoare de 
59.202.612,99 lei, precum și a altor proiecte care se circumscriu domeniului infrastructurii rutiere 
județene: expertiză tehnică în vederea stabilirii stării tehnice a podurilor aflate în administrarea Județului 
Ialomița și semnale-simbol de marcare a intrărilor/ ieșirilor rutiere din județ;  

 Din datele operative deținute,  la sfârșitul anului 2019 se executau lucrări pe aproape 100 
Km drumuri județene supuse reabilității sau modernizării, iar progresul acestora ne dă speranța că  ialomițenii 
vor  beneficieze cât mai curând de pe urma modernizării drumurilor pe care le administrăm; 



 Lansarea în anul 2019 a obiectivului de investiții „Realizare și reabilitare de trouare și piste pentru  
biciclete pe drumurile județene care traversează intravilanul U.A.T.-urilor din județul Ialomița”, aprobând în 
plenul Consiliului Județean Ialomița două proiecte de hotărâre privind nota conceptuală și tema de proiectare aferente 
proiectului. Am urmărit ca partea carosabilă a trotuarului și a pistei pentru biciclete să fie mărginită de borduri 
prefabricate din beton simplu, pista să se execute doar în situația în care se asigură o continuitate de minim 1 km pentru 
fiecare localitate și să se respecte cerințele de siguranță a traficului pietonal și a bicicliștilor;   

 Executarea lucrărilor de întreținere și reparare a infrastructurii rutiere județene prin  
 reparații cu 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 intervențiilor specifice serviciilor de deszăpezire a drumurilor județene, în  
perioadele de iarnă cu condiții meteorologice severe, conform planurilor stabilite de Comandamentul 
Județean pentru Situații de Urgență Ialomița.  

 Adoptarea unui management public și management de proiect performant prin:  
 monitorizarea activității echipelor de implementare a proiectelor contractate, 

numite  
prin dispoziții ale președintelui Consiliului Județean Ialomița, pentru  respectarea strictă a 
prevederilor contractelor de finanțare, utilizarea eficientă a fondurilor, realizarea indicatori lor de 
performanță, precum și acordarea beneficiilor financiare legale pentru participarea la 
implementarea proiectelor;  

 evaluarea și sprijinirea activității Serviciului Management de Proiect și a celorlalte  
 structuri de specialitate  din cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice, pentru asigurarea operativității 
în gestionarea obiectivelor de investiții finanțqate din fondurile europene și naționale nerambursabile și 
din bugetul județului Ialomița, specializarea și profesionalizarea funcționarilor publici, completarea 
schemei de personal; 

 Întîlniri de lucru periodice ale conducerii operative a Consiliului Județean Ialomița  
cu membrii echipelor de implementare a proiectelor și principalii contractanți de lucrări și servicii, pentru 
a evalua stadiul și modul de îndeplinirea a activităților din proiecte, a propune corecturile necesare pentru 
eliminarea eventualelor disfuncționalități, a asigura implicarea activă, eficacitatea și eficiența muncii 
fiecărei echipe șia fiecărui membruu al acesteia;   

 Organizarea unor ședințe operative și vizite ”pe teren”, adică la sediul autorităților  
din localitățile pe raza cărora se construiește și chiar pe șantier, astfel încât să vedem la fața locului cum se 
respectă graficul de execuție, ritmul și calitatea lucrărilor, dacă sunt probleme, de ce natură și cum ar putea fi 
rezolvate pentru a evita întârzierile nejustificate.  
  

  C 3. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de sănătate 

    Cadrul juridic aferent îndeplinirii acestui obiectiv strategic prioritar este susținut de art. 173, 
alin. 1, lit. d), coroborat cu alin.5, lit.c) și art. 191, alin.1, lit.e, coroborat cu alin. 6, lit. a, b, f) din Codul 
administrativ, precum și 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,  
 

  Obiectivele urmărite: 
 respectarea dreptului la libera alegere și a egalității de șanse în domeniul sănătății;  
 asigurarea și îmbunătățirea stării de sănătate a cetățenuilor în teritoriu și a unei  largi  

accesibilități la servicii de urgență, ambulatorii  și spitalicesti; 
 furnizarea serviciilor medicale preventive, curative, de recuperare şi/sau paleative la un  

nivel superior de garantare a calității și siguranței actului medical;  
 implicarea directă și nemijlocită în acţiunile de reformare a sistemului sanitar, în baza  



cadrului legal existent, pe direcția de intervenție în modernizarea infrastructurii de sănătate în cele două 
unități medicale aflate sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița: Spitalul Județean de Urgență 
Slobozia și Centrul de Asistență Medico-Socială Fierbinți Târg.  
 
 

 
Activități, acțiuni, rezultate 

 susținerea investițiilor de la Spitalul Județean de Urgență Slobozia atît prin  
valorificarea oportunităților de finanțare nerambursabilă din programele europene și naționale, 
precum și folosirea finanțărilor din bugetul propriu al Județului Ialomița;  

 În anul 2019, pentru infrastructura de sănătate au fost promovate și gestionate 7 proiecte,  
în valoare totală de 160.779.389,61 lei, din care 4 proiecte prin Programul Operațional Regional 
(POR) 2014 – 2020 în valoare de  35.958.160,27 lei, 2 proiecte, în valoare de 124.641.229,34 lei prin 
Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) 2017- 2020 și 1 proiect finanțat din bugetul 
județului Ialomița, cu o valoare de 180.000 lei, detalierea lor fiind făcută la capitolul C1 din 
Raport; 

 Pentru ”Modernizarea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de  
Urgenţă Slobozia”, finanțat prin POR 2014 – 2020, în ziua de 10.12.2019, Liviu Gabriel Mușat, 
directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia și Victor Moararu, președintele 
Consiliului Județean Ialomița au  semnat contractul de finanțare nr. 4993/2019, în valoare totală de 
17.490.007,08 lei, care va permite lucrări de consolidare a tuturor corpurilor de clădire ale Spitalului 
Județean de Urgență Slobozia, termoizolarea fațadei, refacerea finisajelor exterioare și interioare, 
nlocuirea completă a instalații lor termice, sanitare și electrice, realizarea unui sistem de 
climatizare și ventilație și altele, care vor aduce condiții de tratament la standarde moderne. Proiect 
în implementare, faza de achiziții publice;  

 Creșterea calității, accesibilității și îmbunătățirii serviciilor de sănătate sunt obiective  
ale proiectului „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Slobozia”, finanțat prin POR 2014 – 2020, la o valoare totală de 7.472.765,74 
lei, al cărui contract de finanțare nr. 4.049/2019  a fost semnat  de Liviu Gabriel Mușat, directorul 
Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia și Victor Moararu, președintele Consiliului 
Județean Ialomița  la data de 21.03.2019, Unitatae de Primiri Urgențe urmând a beneficia de o 
suprafață utilă după extindere de 1.018 mp., față de 611,45 mp existenți. Proiect în implementare, 
faza de achiziții publice;  

 Finalizarea a două proiecte -  ”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” depuse împreună cu Ministerul Sănătății, în calitate 
de lider, în care județul Ialomița și spitalele din Slobozia, Urziceni, Fetești și Țăndărei, precum și județul 
Prahova, împreună cu  spitale din Ploiești, Câmpina și Sinaia au avut calitatea de parteneri;  

 Prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) 2017- 2020, infrastructura de  
sănătate ialomițeană beneficiază de două proiecte de mare valoare și importanță pentru creșterea 
calității serviciilor medicale: ”Construirea Blocului operator din cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Slobozia ”, contract de finanțare 1257/2018, în valoare totală  de 63.843.064,12 lei și 
”Modernizarea  și dotarea incintei clădirii  Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, contract de 
finanțare nr. 1258/2018, în valoare totală de 60.798.165,22 lei, ambele proiecte fiind în faza 
întocmirii documentațiilor pentru achiziția proiectării,  a lucrărilor și a dotărilor:  

 Din bugetul local, în ultima parte a anului 2019, Consiliul Județean Ialomița a lansat  
proiectul ”Construirea și dotarea blocului alimentar și a spălătoriei aferente din cadrul Spitalului Județean 
de Urgență Slobozia”, acesta fiind la stadiul întocmirii notei conceptuale, a temei de proiectare și a 
caietului sarcini pentru elaborarea documentației tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate; 



 Valorile proiectelor de infrastructură destinate sănătății specificate în Raportul din  anul  
2019, acoperă o finanțare multianuală, cuprinsă în bugetul fiecărui an,  în funcție de durata și graficul de 
implementare a proiectelor de investiții nominalizate. De asemenea, consemnăm și aici contribuția 
bugetului județului Ialomița la acoperirea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile, care în cazul  
proiectelor de infrastructură pentru sănătăte este de 20.153.607,67 de lei, sumă eșalonată pe anii 
implementării proiectelor;  

 Intervențiile bugetare pentru acoperirea necesarului de dotări independente ale  
Spitalului Județean de Urgență Slobozia, prin surse atrase de la Consiliul Județean Ialomița, Ministerul 
Sănătății și Consiliul Local al Municipiului Slobozia, s-au ridicat la suma de ____ lei. Această sumă a 
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 Centrul de Asistență Medico-Socială Fierbinți Târg cheltuielile pentru investiţii, au  
avut drept scop creşterea calităţii serviciilor oferite de instituția subordonată Consioliului Județean 
Ialomița  prin achiziţionarea a două aparate de oxigen și a unui program informatic pentru îmbunătăţirea 
evidenţei contabile. 
 

  C.4. Modernizarea și îmbunătățirea infrastructurii sistemului județean al asistenței 
sociale și de protecția copilului 
   Cadrul juridic aferent îndeplinirii acestui obiectiv strategic prioritar este susținut de art. 173, 
alin. 1, lit. d), coroborat cu alin.5, lit.b) și art. 191, alin.1, lit.e, coroborat cu alin. 6, lit. a, b, f) din Codul 
administrativ, precum și 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, 

  Obiectivele urmărite: 
 Implementarea în teritoriu a  politicilor, strategiilor și programelor de asistenţă socială din 

domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor 
persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, conform planului anual de dezvoltare a 
serviciilor sociale aprobat de Consiliul Judeţean Ialomița;  
 administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale în condiții de 

gestionare eficientță a iomportantelor resurse financiare alocate, peste jumătate din bugetul general al 
județului Ialomița fiind destinat acestui domeniu;   
 asigurarea modernizării bazei materiale, care să permită dezvoltarea şi diversificarea serviciile 

sociale specializate, în funcţie de nevoile identificate, aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a 
situaţiilor de dificultate, vulnerabilitate, dependență, marginalizare și excludere socială și reinserţia 
persoanelor aflate în situația de nevoie social în mediul propriu de viaţă, familial şi comunitar.  

Activități, acțiuni, rezultate 
 modernizarea și îmbunătățirea infrastructurii sistemului județean al asistenței sociale și de 

protecția copilului prin achiziționarea de  dotări independente: centrală termică la Căsuța de Tip 
Familial „VLĂDUȚ”  Slobozia, panou solar la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică pentru 
Adulți Movila, aparat oxigen defibrilator automat pentru resuscitare și cabinet metalic tip sandwich la 
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă  Slobozia, aparat de unde scurte la Centrul de Recuperare Neuromotorie 
de Tip Ambulatoriu Slobozia, construcție ușoară tip sandwich la Centrul pentru Persoane Vârstnice 
Fierbinţi-Târg, construcție ușoară tip sandwich  și pompă căldurăaer-apă la Căminul  pentru Persoane 
Vârstnice „ing. Vadim Rusu” Balaciu, achiziționarea de licențe antivirus și program informatic pentru 
DGASPC Ialomița, în valoare totală de 261.534 lei;  
 compartimentări interioare și montare lift exterior  - etapa II, Recompartimentări interioare-  



Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinţi, cu o valoare de 775.556 lei lucrări executate în anul 
raportat, din valoarea totalăa investiției de 2.189.00 lei;  
 implementarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii 

Sociale Slobozia, județul Ialomița’’, cod SMIS 114575, contractat cu Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția de Dezvoltare 
Regională Sud-Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 
2014-2020 ( contract de finanțare nr. 3425/2018), cu o valoare totală de 2.724.000,29 lei, din care 
valoarea eligibilă este  de 2.540. 317,39 lei. Cheltuielile efectuate în proiect în anul 2019 au însumat 
112.790 lei; 
 achiziționarea unui microbiuz și a unui autoturidm de teren pentru serviciile specifce DGASPC 

Ialomița, în valoare totală de 340.050 lei;  
 implementarea proiectului privind închiderea centrelor de plasament provenite din casele de 

copii, cheltuindu-se suma de 51.696 lei pentru  elaborare documentație tehnico-economică faza DALI, 
relevee, certificat de performanță energetic, expertize, servicii de consultanță pentru elaborarea cererii 
de finanțare și a machetelor financiare la  Complexul de Servicii pentru Protecția Copilului Urziceni;  
 la Școala Profesională Specială ”Ion Teodorescu” Slobozia, în anul 2019:  

 s-a realizat investiția de schimbare a centralei termice și  a instalației  de distribuție a  
agentului  termic în valoare de 300.000 lei;  

 au fost demarate procedurile adminsitrative pentru realizarea  împrejmuirii instituției,  
Consiliul Județean Ialomița adoptând hătărâri pentru aprobarea notei conceptuale, temei de proiectare, 
suidiuluii de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici. 

 

 C 5. Sprijinirea modernizării infrastucturii din instituțiile de cultură subordonate și 
realizarea unor acțiuni publice de impact, relevante și de calitate 

   Cadrul juridic aferent îndeplinirii acestui obiectiv strategic prioritar este susținut de art. 173, 
alin. 1, lit. d), coroborat cu alin.5, lit.d) și art. 191, alin.1, lit.e, coroborat cu alin. 6, lit. a, b,e, f) din 
Codul administrativ, precum și legislația specifică domeniului culturii: Legea Bibliotecilor nr. 334/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare, Legea muzeelor nr. 311/ 2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, Ordonanța de Urgență nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității 
așezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

  Obiectivele urmărite: 
 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 ”Ionel 
Perlea ” Ialomița, Muzeul Județean Ialomița și Muzeul  Național al Agriculturii Slobozia;                           
 Inițierea 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 cu 
bugetul aprobat; 
 Accentuarea rolului educativ-informativ al activităților culturale derulate, prin  adaptarea 

serviciilor culturale proprii la nevoile mediului socio-economic și al comunităţilor pe care le deservesc, 
creativitate, inițiativă, competență, corectitudine, pasiune și responsabilitate;  
 Aplicarea 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; 
 Identificarea de soluții noi și inedite de desfășurare a evenimentelor/manifestărilor socio- 

culturale şi educaţional-ştiinţifice specifice, focusate pe preocupările, nevoile și modul de receptare al 



grupurilor-ţintă vizate,  menite să contribuie la revenirea pe un trend ascendent a interesului publicului 
pentru activitățile culturale; 
 Înscrierea județului  Ialomiţa în circuitul cultural regional, naţional și internațional, contribuind 

la sporirea patrimoniului de valori prin care se individualizează județul şi la construcţia propriei noastre 
realităţi şi identităţi;  
 Implicarea și colaborarea aparatului de specialitate al Consiliului Județrean Ialomița cu  

instituțiiel de cultură de sub autoritatea acestuia pentru promovarea și realizarea unor acțiuni publice de 
impact, relevante și de calitate.  
 

Activități, acțiuni, rezultate 
 modernizarea infrastucturii instituțiilor de cultură:  

 implementarea celor 3 proiecte accesate prin Programul Operaţional Regional  
2014-2020,  Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, pentru care au fost încheiate contracatele de 
finanțare și au început procedurile administrative de derulare a proiectelor:    

- ” Restaurare și conservare Biserica de lemn ”Sf. Nicolae” Slobozia, contract 
nr. 

 4073/01.04.2019, valoarea totală a proiectului fiind de 2526.137,57 lei;  
 -”Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric  Orașul de Floci”, 

 contract nr. 3995/05.04.2019, valoarea totală a proiectului fiind de 12.193.054,97 lei;  
- ”Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey”, 

 contract nr. 3.827/22.02..2019, valoarea totală a proiectului find de 21.801.12,17 lei; 
 valoarea totală a proiectelor din cultură însumează 36.520.313,17 lei, ceea ce  

reprezintă 4,6% din totalul proiectelor accesate de Consiliul Județean Ialomița, devenind  cea mai mare 
investiție din istoria culturii ialomițene;  

 proiectele se află în etapa de implementare, fiind încheiate contracte de achiziție  
publică pentru cea mai mare parte a activităților finanțate, pentru celelalte sunt întocmite documentele 
de achiziție conform procedurilor legale, iar în procesul de management de proiect au fost transmise 
finațatorilor notificări, rapoarte de progres, cereri de rambursare; 

 achiziție de dotări independente necesare pentru activitatea specifică fiecărei  
instituții de cultură(rafturi expunere, vitrine expoziționale, rafturi metalice pentru depozitare, 
calculatoare la Biblioteca Județeană ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, echipamente multi media la Casa 
Memorială ”Ionel Perlea” Ograda, dotarea sălilor de conferinţe cu echipamente electronice și sisteme 
proprii de sunet şi lumini, apartaură foto la Centrul Cultural ”Ionel Perlea ” Ialomița, echipamente multi 
media  la Centrul Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, lucrări de 
modernizare și reabilitare la Baza de Cercetare și Expunere Muzeală Orașul de Floci, la Aşezământul 
de Artă şi Cultură Religioasă Maia-Catargi,  Conacul Bolomey și Baza de Cercetare Borduşani-
Popină ale Muzeului Județean Ialomița, proiect tehnic centrală termică și program informatic de 
gestiune la Muzeul  Național al Agriculturii Slobozia);  



 executarea de lucrări de întreținere și reparații curente la sediile administrate de 
instituțiile de cultură; 

 realizarea unor acțiuni publice de impact, relevante și de calitate, prin:  
 stabilirea unui Calendar al activităților publice semnificative din anul 2019,  

realizarea acțiunilor propuse, termenele și responsabilitățil fiecărei instituții publice partenere și ale 
unor direcții din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița;  

 întocmirea unui plan de desfășurare pentru fiecare acțiune publică, menit să dea  
rigoare, să creeze responsabilități concrete și să atingă indicatorii de performanță stabiliți; 

 diversificarea tematicii și a modului de organizare a acțiunilor publice, 
cuprinderea a cât mai multor comunități din teritoriu și a unui public divers  în aceste acțiuni;  

 creșterea numărului, calității și impactului  evenimentelor culturale desfăşurate,  
pe multe dintre ele transformându-le în tradiție; 

 generalizarea realizării acțiunilor publice în parteneriat inter şi multiinstituţional,  
care să pună în valoare importanța și ineditul proiectului, profesionalismul oamenilor din instituțiile 
organizatoare;  

 PROIECTUL ”10 PENTRU IALOMIȚA”  a fost inițiat de Consiliul Județean Ialomița 
prin hotărârea nr. 137/28.11.2018 și integrat contextului aniversar- CENTENARUL MARII UNIRI de 
la 1918,  moment de strălucire, unic și fundamental din istoria României. 
  Inițiatorii proiectului „10 pentru Ialomița” și-a propus să aducă în atenția publică, să 
răsplătească, să evidențieze și să aducă un omagiu public persoanelor fizice a căror activitate s-a situat la 
nivel de excelență și performanță multianuală, au dobândit o recunoaștere notorie pe plan județean, 
național sau internațional și au contribuit în mod vizibil la cultivarea valorilor cetățeniei active și la 
promovarea imaginii și identității județului Ialomița. 
             Proiectul „10 pentru Ialomița” a propus 10 domenii de activitate: administrație publică, 
agricultură, cultură, devotament pentru comunitate, educație, mediul de afaceri, promovarea 
tradiției populare, sănătate, societatea civilă și sport, precum și decernarea trofeului 
”Personalitatea Județului Ialomița”. 
 Procedura administrativă de selecție și nominalizare a personalităților din cele 10 domenii de 
activitate, precum și pentru decernarea trofeului ”Personalitatea Județului Ialomița” a reconfirmat 
credința intimă că Ialomiţa este altceva decât ceea ce se ştie şi cu mult mai mult decât se poate 
închipui! Este un spaţiu cu o specificitate aparte, cu oameni de o calitate deosebită, personalități 
emblematice prin statura morală, intelectuală, profesională și civică, exemple și modele a căror valoare 
este validată prin fapte comensurabile!  
 În același timp, proiectul a validat principiul european al ”unității  în diversitate”, întrucât 
fiecare persoană nominalizată este o individualitate unică, dar, toate laolaltă, crează imaginea excelenței 
din comunitatea ialomițeană, devin  semn de identificare a ceea ce este deosebit sau unic în zestrea 
spirituală  a județului și  ne propun înţelegerea lor din perspective inedite, în raport cu valorile naţionale 
şi europene.   
             Personalitățile premiate au fost: 
 
Administrație 
publică  

Agricultură Cultură Devotament 
pentru 
comunitate 

Învățământ  

Valere Dinu   Gheorghe 

Alexandru  

Alexandru 

Buleandră 

Gheorghe Andrei   Dumitru Cioboată  

Ion Drăgușin   Valerie Bulibașa   Mirella Bunoaica  Vasile Berbecel   Paul Frâncu  
 



Tudor Grigore  Carol 

Costandache  

Răzvan Ciucă 

 

Rafail Mâț  Gabriel Ioniță  
 

Valeriu Mihai  Marin Nedu   Șerban Codrin 

 

Gheorghe Preda   Ioana Istrate  
 

Gigi Petre    Viorel Nică   Ariadna Löwendal 

Dănilă 

Marian Simion   Ion Neculae  
 

Maria Petre   Ștefan Poienaru  Adina‐Elena 

Pintilie 

Ionelia Șerban  Nicolae Papacu  
 

Grigore Popa   Nicolae  Sitaru   Elena Rența 

 

Constantin Ștefan   Roxana Pîrvu  
 

Nuți Roșu   Dumitru Stănoiu  Marius Stan 

 

Constantina 

Ștefan  

Alecsandru Știucă  

Constantin Sava   Nicușor Șerban   Nicolae Stan 

 

Mihai Vișoiu  Ciprian-Viorel  
Rădulescu  

Gheorghe Savu   Constantin Ioan 

Văduva  

Marian Ștefan  Rodica Zainea  Aurel Zaharia  
 

 
 

Mediu de afaceri Promovarea 
tradițiilor 
populare 

Sănătate Societatea civilă Sport  

Mitru Crișan  Valentin 

Albeșteanu 

Dr. Paraschiva 
Cornea  

George Călin 

 

 
Vasile 
Andrei 

 Ion Drăgoi  Meltiade Bolocan  Dr. Gabriela 
Dumitru  

Aurelia Ciupercă 

 

Florentin Alin 
 Badea 

Corneliu Dragomir  Mihai Casian 

 

Dr. Gheorghe 
Hoinaru  

Eliad Dobrinescu 

 

Vasile Bratu 

Petruț Martinescu  Viorica Croitoru 

Capbun 

Dr. Gheorghi-
Dumitrievici 
Jardan  

Victoriana Aprilia 

Gălbenuș 

Tudorița Chidu 



 

Răzvan Mocanu  Fănica Gherghe  Dr. Gheorghe 
Lăzărescu  

Marius Istrate 

 

Romulus Costel 
 Grasu 
 

Bogdan 

Negulescu  

Nicușor Iancu  Dr. Tudor Panțuru  
 

Camelia Malama 

 

Adrian Mihalcea 

Dan Pavunev  Cristian Obrejan  Dr. Alexandrina 
Popescu  
 

George Răican 

 

Ion Neacșu 

Dumitru Pop  Nicolae Rotaru  Dr. Vasilica 
Popescu  

Nicolae Soare 

 

Răducan Necula 

Alexandru Țintă   Victor Simion  Dr. Alexandra 
Stremțeanu  

Paraschiv Stan 

 

Andrei Prepeliță 

Valerică Turcu  Tița Ștefan  Dr. Nina Precup 
Vâlcea  

Cristian Ursu 

 

Iulian Robert  
Teodosiu 

 
 Distincția Personalitatea județului Ialomița în anul 2019 i-a revenit Preasfințitului Părinte 

Vincențiu Episcopul Sloboziei și Călărașilor. 
             Pentru susținerea evenimentului au fost concepute și tipărite 500 de albume de prezentare a 
personalităților nominalizate, 200 de invitații, 110 insigne, 100 de plachete și o medalie pentru 
personalittea județului. De asemenea, în semn de recunoaștere și apreciere,  personalităților premiate li 
s-a acordat câte un stilou și o sticlă de șampanie personalizate. 
 Evenimentul de decernare a plachetei de onoare ”10 pentru Ialomița” personalităților 
nominalizate,  precum și a trofeului ”Personalitatea Județului Ialomița”  s-a desfășurat în ziua de 28 
martie 2019, la sala de festivități ”Europa” a Consiliului Județean Ialomița, într-o organizare 
ireproșabilă, însoțită de un program artistic divers și atractiv, prezentat de Cristi Bracu și susținut de 
Valentin Albeșteanu, Miruna Ionescu, eleva Cristina Frățilă, Ansamblul ”Doina Bărăganului”, Tița 
Ștefan și Nicolae Rotaru. 
             Să reținem din alocuțiunea președintelui Consiliului Județean Ialomița o frază memorabilă: ”În 
străvechiul Bărăgan, neted și atotcuprinzător, noi vă propunem, prin poriectul ”10 pentru Ialomița” să 
scoatem în relief piscurile umane ale câmpie ialomițene!” 

Le adresăm mulțumiri tuturor personalităților premiate în proiect și le însoțim de  cordiale 
felicitări nu numai pentru nominalizare, ci și pentru întreaga activitate desfășurată și rezultatele de 
excepție obținute! 

 PROIECTUL intitulat generic ”VETERANII, EROII FĂRĂ VÂRSTĂ”   a fost inițiat  
de Consiliul Județean Ialomița în cadrul manifestărilor dedicate Centenarului Marii Uniri, pentru a 
evidenția participarea și contribuția locuitorilor acestor meleaguri la evenimentele istorice care au 
fundamentat tezaurul gloriei străbune, a le readuce în memoria colectivă și afectivă spre a fi cunosacute 
și recunoscute cu întreaga lor încărcătură de eroism, demnitate și putere de sacrificiu, pentru a contribui 



astfel la venerarea și celebrarea trecutului glorios, ca pildă stimulatoare pentru generațiile 
viitoare!  
                Prin hotărârea nr. 137/28.11.2018, Consiliul Județean Ialomița a acordat, din bugetul 
județului Ialomița, premii cu ocazia sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, veteranilor de război 
cu domiciliul pe raza judeţului, în cuantum de 1.000 de lei/net/persoană, o distincție de onoare și 
foto-albumul ”Istoria trăită. Veterani ialomițeni la Centenar”, realizat de Centrul Cultural ”Ionel 
Perlea” Ialomița. 
                 Început în luna decembrie 2018 și continuat în prima parte a anului 2019, proiectul s-a 
adresat celor 82 de veterani în viață din județul Ialomița, cu vârste cuprinse între 92 – 106 ani! 
Facem un gest de recunoștință, cinstire și  pios omagiu, să încrustăm și în literele acestui raport 
numele veteranii Ialomiței: Turturică Gheorghe ( 97 ani), Popescu Victor ( 97 ani), Vasilescu 
Virgiliu (99 ani), Nicolae Mihai ( 95 ani), Dăneasa Constantin ( 93 ani), Parnavel Andrei ( 106 
ani), Dima I. Gheorghe (97 ani), Popescu Victor ( 97 ani), Tănăsie n: Tudor (99 aniaaaaaaa) toți 
din Fetești, Miricioiu Gheorghe ( 96 ani) și Dragomir Aristide  ( 98 ani), din comuna Mihail 
Kogălniceanu, Buterez Nicolae ( 96 ani), din satul Luciu, Tănase V.Nicolae (97 ani)comuna Gura 
Ialomiței, Olteanu Gheorghe ( 96 ani), din satul Progresu, comuna Făcăeni, Constantin Nicolae 
(97 ani), Haraba Teodor ( 95 ani) și Tudor Anton ( 96 ani), din comuna Bordușani, Sămbeteanu Ion 
(98 de ani) din Crăsanii de Jos, Stănescu Stelian (98 de ani) din Balaciu, Iordache Bucur (99 de ani) din 
Broșteni, Bratu Nicolae (96 de ani), Nica D. Anghel ( 96 ani) din comuna Ion Roată,  Stănilă Ion ( (98 
de ani) din comuna Munteni Buzău, Grigorescu Anghel (95 de ani) din Ciochina și Costache Marin (96 
de ani) din satul Bordușelu, Peiu Ștefan (99 de ani), Condruț Ion (96 de ani) și Burtescu Badea (92 de 
ani) din municipiul Urziceni,  Dragomir Gheorghe (96 de ani) din comuna Armășești,  Macovei Sandu 
(96 de ani), Alexandrescu Ion  (92 de ani) și Stanciu Toma (98 de ani) din comuna Jilavele, Neacșa 
Marin (95 de ani) din comuna Moldoveni, Sandu Toma (96 de ani) și Staicu Ion (96 de ani) din comuna 
Rădulești,  Vasile Nicolae (95 de ani) din comuna Maia, Rădulescu Dumitru (95 de ani) din comuna 
Gârbovi și Petrescu Nicolae (95 de ani) din satul Grindași, comuna Valea Măcrișului, Ungureanu 
Sterian (96 de ani), din comuna Traian,  Zainea Ion (95 de ani), din satul Iazu, comuna Scânteia, Zaharia 
Gheorghe (97 de ani) din comuna Scânteia, Grosu Mircea Ioan (90 de ani), din comuna Ograda, 
Ciobanu Constantin (91 de ani) și  Doboșariu Neculai (94 de ani), ambii din satul Frățilești, comuna 
Săveni,  Constantin Gheorghe  (94 de ani), din comuna Sudiți,  Tănase Ahil (98 de ani) din comuna 
Mărculești, Marcu Gheorghe (96 de ani) din comuna Cosâmbești, Stoica Constantin (98 de ani), Stoica 
I. Constantin ( 98 ani) și Vasilescu Ioan (95 de ani) din satul Marsilieni, comuna Albești,   Tătărușanu 
Neculai (97 de ani),  Șerban Niculai (97 de ani), Purcărea Paraschiv ( 94 de ani); Ticărel Ilie (95 ani)  
din municipiul Slobozia, Alexe i: Dumitru ( 99 ani) și Vasile Gh. Stelian ( 95 aniaaaaaaaaa0 din comuna 
Ghorghe Doja, Capbun R.Gheorghe (98 ani) din comuna Miloșești,  Cătărea I.Ion (97 ani) din satul 
Misleanu, comuna Perieți,Chiroianu I. Gheorghe ( 97 ani) din comuna Movilița, Cirewașă V. Mihăilă 
(96 ani) din comuna Coșereni, Dan L. Ion ( 96 ani) și Silvestru M. Radu ( 95 ani) din comuna Grivița, 
Dumitrache N. Ion ( 95 ani) di satul Rași, comuna Sălcioara, Dumitru I. Dumitru ( 96 ani), din comuna 
Bărcănești, Iancu I. Nicolae ( 95 ani), Moraru M. Gheorghe ( 95 ani)Pitiș I. Alexandru ( 95 ani) din 
comuna Dridu, Ionica I. Ion ( 95 ani) din comuna Grindu, Ioniță Ș. Vlad (95  ani) din satul Malu, 
comuna Sf. Gheorghe, Lixandru D. Conmstantin (97 ani) din comuna Adâncata, Mocanu D. Alexandru 
(96 ani), din comuna Axintele,Nedelcu S. Constantin ( 95 ani) și Petre T. Zamfir ( 95 ani) din orașul 
Țăndărei, Petre I. Vasile (95 ani) din satul Ion Ghica și Stanciu I Nicolae (95 ani) din Ciulnița, comuna 
Ciulnița, Sandu V. Ștefan (96 ani), din satul Crunți, comuna Reviga. 

Pentru susținerea financiară a acțiunii și în anul 2019, Consiliul Județean Ialomița a alocat prin 
hotărârea nr. 42/24.04.2019 de aprobare a bugetului județului Ialomița pe anul 2019, sumele necesare 
susținerii proiectului de omagiere a veteranilor, iar prin hotărârea nr. 143/30.10 2019 cuantumul și 
condițiile acordării unor premii din bugetul judeţului veteranilor de război cu domiciliul pe raza 
județului Ialomița. Cea mai importantă prevedere a vizat creșterea cuantumului premiului la 1.500 de 
lei/net/persoană.  



Îndeplinind o îndatorire de onoare, președintele  Consiliului Județean Ialomița, în numele 
autorității administrației publice județene pe care o conduce, însoțit de primari sau viceprimari din 
localitățile de domiciliu ale veteranilor i-a vizitat pe majoritatea dintre veterani  acasă. Acestora li s-a 
acordat  o distincție de onoare, un premiu în cuantum de 1.500 de lei/net/persoană și foto-albumul  
”Istoria trăită. Veterani ialomițeni la Centenar”, retipărit în ediție bilingvă (română- engleză) de 
Centrul Cultural ”Ionel Perlea” Ialomița.    

Reîntâlnirea cu veteranii județului Ialomița poate fi considerată ca o adevărată pagină de epopee! 
Veteranii și familiile lor  s-au bucurat de prezența reprezentanților autorităților administrației publice 
județene și locale, i-au primit cu inimile deschise și cu emoție în glas, au depănat cu o uluitoare precizie, 
gânduri de demult, amintiri cu trăirile dureroase din iadul tranșeele,  când se aflau  mereu în vecinătatea 
morții, despre lungul drum al reîntoarcerii acasă! 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. 

 Un fapt tulburător este și acela că toți veteranii, dar absolut toți, au credința nestrămutată că 
”și-au făcut datoria”, cu dragoste de glia străbună, iar dacă ei au supraviețuit războiului, aceasta s-a 
întâmplat pentru că  Dumnezeu i-a avut în pază și i-a iubit!  

 ”La reîntîlnirea cu veteranii, am trăit o experiență unică!  În fața faptelor de eroism ale 
veteranilor, noi, cei de astăzi, parcă ne simțim deodată mici ! Ei, veteranii, la vârste venerabile,  
rămân eroii fără vârstă din prima linie de front a vieții, modele umane și pilde istorice vii!”, spunea 
președintele Consiliului Județean Ialomița. 

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! Alți combatanți, aflați sub aripa 
ocrotitoare și iubirea lui Dumnezeu, s-au întors miraculos de pe front, cu speranța neostoită că îi vor 
revedea pe cei dragi de acasă!   

Numărul veteranilor scade dramatic și inexorabil cu fiecare zi care trece! Au mai rămas în 
Ialomița 55 de veterani de război, iar lor este dedicat proiectul Consiliului Județean Ialomița -  
”Veteranii, eroii fără vârstă”.  

 Pentru tot ceea ce ați făcut, cu dragoste de neam și de țară, primiți onorul și respectul nostru 
nemărginit și urarea ca  Dumnezeu să vă aibă în grijă și sub ocrotire, bravii  noștri veterani!  

Circumscrisă acestui proiect este și acțiunea Consiliului Județean Ialomița și Centrului 
Cultural ”Ionel Perlea” Ialomița desfășurată în ziua de 10.01.2019, când a avut loc lansarea oficială a 
lucrării ”Istoria retrăită. Veteranii ialomițeni la Centenar”, autori Clementina Tudor și Florin 
Floreanu și vernisarea Expoziției de fotografie cu portretele a 78 de veterani în viață din județul 
Ialomița, executate cu măiestrie de Florin Floreanu. Publicul a stăruit minute în șir asupra fiecărei 
fotografii, a trăit  emoția reală, tulburătoare, că devine parte dintr-o adevărată pagină de istorie și cu 
sentimentul că dă un binemeritat onor eroilor veterani din Ialomița! 

 PROIECTUL  - SĂRBĂTORIREA ZILEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI este un  
eveniment de anvergură, deja tradițional, organizat de Consiliul Județean Ialomița. Festivitatea 
din anul rapotrat s-a desfășurat în data de 28 noimebrie 2019, la Sala ”Europa” a autorității publice 
organizatoare. În alocuțiunea sa, președintele Consiliului Județean Ialomița spunea: ” Sărbătorirea Zilei 
Naționale a României devine un excelent prilej  de reflecție asupra momentelor din parcursul istoric al 
ultimei sută de ani, cu profunde prefaceri politice, economice, sociale, culturale și morale, pe care să le 
rememorăm ca repere și idealuri sacre și din care să tragem învățăminte asupra prezentului românesc 
și  a perspectivele societății noastre”. 

              Au împărtășit emoția sărbătoririi celei mai glorioase pagini din istoria noastră – ZIUA 
NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI, 300 de participanți: reprezentanții autorităților administrației publice 
județene și locale, parlamentari de Ialomița, personalități laureate ale proiectului ”10 pentru Ialomița” 



promovat de Consiliul Județean Ialomița în acest an, consilieri județeni, persoane care au îndeplinit 
funcții în conducerea Consiliului Județean Ialomița de-a lungul vremii, reprezentanți ai Episcopiei 
Sloboziei și Călărașilor, ai unor importante sectoare economice, culturale și sociale din județ, ai mass-
media locale. Toți laolaltă și fiecare în parte au trăit încărcătura emoțională a unui eveniment cultural-
artistic de excepție, prin care Ziua Națională a României s-a celebrat cu sufletul alături de întreaga 
Românie! 

Scenariul manifestării a propus un program dens și de o remarcabilă diversitate, care a avut nu 
doar o acoperire festivă, ci şi un conţinut educativ, cultural și patriotic de substanţă! A fost o invitație la  
înțelegerea și conștientizarea acestui unic, fundamental și înălțător moment din istoria țării noastre, 
înfăptuirea, prin luptă și jertfă, a năzuinţei  de veacuri a românilor, UNIREA CEA MARE! 

Programul a fost deschis cu momentul solemn al intonării Imnului de Stat al României, 
susținut cu măiestrie artistică de Corala „Sfântul Mucenic Mina“ a Protopopiatului Slobozia, sub 
bagheta Părintelui prof. Cătălin Stanciu.  

Un moment deosebit, desfășurat sub titlul ”Onoare și distincții pentru veterani” a adus 
publicului din sală clipe de intensă trăire! A fost, mai întâi,  prezentarea unui clip cu mărturiile unor 
veterani din Ialomița, gânduri rostite cu glas când tremurat, când ferm, pentru a readuce în memoria 
colectivă fapte care n-au încăput în paginile de istorie, fapte scrise cu litere de sînge, cu demnitate, 
onoare și jertfă ialomițeni rămași pe câmpurile de luptă ale Primului Război Mondial! Clipul a fost 
realizat de Centrul Cultural”Ionel Perlea” Ialomița, manager Clementina Tudor, care a reeditat cu acest 
prilej și albumul ”Istoria trăită - veterani ialomițeni la Centenar”, într-o formulă grafică 
îmbunătățită și în ediție bilingvă. Apoi, emoția a tins cote maxime când pe scenă a urcat  Șerban G. 
Neculai, sublocotenent (în retragere) din Slobozia, în vârstă de 98 de ani, care a fost primit cu 
îndelungate  ropote de aplauze! Cu puterile slăbite ale venerabilei sale vârste, Șerban G. Neculai a 
spus:  ”Nu e bine că a fost război! E bine să fie liniște și pace! Să fiți cinstiți și să munciți! 
Președintele Consiliului Județean Ialomița a înmânat veteranului Șerban G. Neculai distincția 
pregătită pentru acest an și sprijinul financiar de 1.500 de lei/net, spunând: ”Am fost la peste trei 
sferturi din veteranii ialomițeni în viață și i-am vizita la ei acasă! Cu sinceritate spun că suntem prea 
mici pentru ceea ce reprezintă acești eroi fără vârstă din prima linie de front a vieții, modele umane 
și pilde istorice vii! Pentru tot ceea ce ați făcut, respect, onoare și Dumnezeu să vă aibă în grijă, 
eroii noștri veterani! ” 

Partea artistică a programului a fost susținută de: soprana de coloratură dramatică, MIRELLA 
BUNOAICA, suitele de dansuri populare susținute de tinerii și talentații dansatori pregătiți cu 
vocație de profesionist de coregraful Nicu Iancu, precum și soliștii vocali Nicoleta Rădinciuc Vlad și 
Ionuț Cocoș din cadrul Ansamblului folcloric „Doina Bărăganului“  al Centrului Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, manager - Părintele prof. Cătăalin Stanciu,   
recitalul ”în tandem” susținut de Corala „Sfântul Mucenic Mina“ a Protopopiatului Slobozia și 
orchestra „Doina Bărăganului“, precum și invitații de onoare ai gazdelor Ion Dichiseanu și Sava 
Negrean-Brudaşcu.  
             Spectacolul dedicat celebrării  Zilei Naționale a României s-a încheiat grandios, într-o atmosferă 
de mare și adevărată sărbătoare, ca un îndemn de a ne iubi țara cu sinceritate, cu demnitate și 
respect!  

 PROIECTUL PREMIILE DE EXECLENȚĂ PENTRU OLIMPICII IALOMIȚENI 
 DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT ÎN ANUL ȘCOLAR 2018 -2919  

 
Prin prisma atribuțiilor, competențelor și responsabilităților stabilite de lege, pentru  Consiliul 

Județean Ialomița educația a fost și rămâne o prioritate strategică, un serviciu de interes public major, 
care impune  perfecționarea politicilor educaționale, susţinerea organizatorică şi financiară a 
proiectelor /acțiunilor educative de interes public judeţean și naţional și motivarea elevilor și 
cadrelor didactice pentru performanță și excelență în educație.  

Bucurându-se de un real succes,  proiectul  multianual „Premii de excelență pentru olimpicii 



ialomițeni din învățământul preuniversitar de stat  în anul școlar 2018 – 2019”, ajuns la a IV-a ediție 
în actualul mandat al Consiliului Județean Ialomița, răsplătește performațele deosebite obținute prin 
munca asiduă a elevilor şi profesorilor îndrumători la faza județeană a olimpiadelor școlare, dar le și  
aduce în spațiul public, pentru a fi cunoscute și recunoscute de întreaga comunitate a județului Ialomița. 

Prin hotărârea nr. 92/31.07.2019, Consiliul Județean Ialomița a aprobat acordarea stimulentelor 
financiare elevilor și cadrelor didactice cu rezultate deosebite în anul școlar 2018-2019, precum și 
metodologia de premiere, cu reguli care au vizat: obiectivele ce se doresc a fi  atinse, tipurile de 
stimulente și cuantumul lor, reglementarea unor situații speciale, etapele evaluării, componența și 
atribuțiile Comisiei Județene de Coordonare și 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. 
 Situația statistică a acordării „Premiilor de excelență pentru olimpicii ialomițeni din 
învățământul preuniversitar de stat  în anul școlar 2018 – 2019” se prezintă astfel: 

Nr. 
Crt. 

Unitatea de învățământ 
preuniversitar de stat 

Numar beneficiari Valoare 
premii 

Total 
elevi 

Individual Echipaje Cadre 
didactice 

 

1. Colegiul Naţional “Mihai Viteazul” 
Slobozia 

106 42 8 echipe 
64 elevi 

37 45 900 

2. Liceul de Arte „Ionel Perlea” 
Slobozia  

77 42 1 coralǎ 
35 elevi 

28 36 750 

3. Scoala Gimnazială „Sf.Andrei”  
Slobozia 

51 15 5 echipe 
36  elevi 

15 18 600 

4. Scoala Gimnazială Nr.3 Slobozia 44 13 4 echipe 
31  elevi 

12 15 600 

5. Liceul Pedagogic „Matei Basarab” 
Slobozia 

34 14 2 echipe 
20  elevi 

13 15 500 

6. Colegiul Naţional „Grigore Moisil” 
Urziceni 

66 4 7 echipe 
62  elevi 

11 13 700 

7. Liceul Teoretic „Carol I” Feteşti 22 12 - 10 11 000 

8. Şcoala Gimnazială “Aurel Vlaicu” 
Feteşti 

20 7 1 echipă 
13  elevi 

7 8 300 
 

9. Seminarul Teologic ”Sf. Ioan Gură 
de Aur” Slobozia 

36 3 1 coralǎ 
33  elevi 

4 5 150 

10. Liceul Teoretic „Paul Georgescu” 
Ţăndărei 

16 2 2 echipe 
14  elevi 

4 4 400 

11. Şcoala Gimnazială „George Vâlsan” 
Amara 

14 2 1 echipă 
12  elevi 

3 3 700 

12. Liceul Tehnologic de Industrie 
Alimentară Fetești 

3 3 - 3 3 000 

13. Liceul Tehnologic Urziceni 3 3 - 3 3 000 

14. Şcoala Gimnazială Sălcioara 17 - 2 echipe 
17  elevi 

2 2 700 



O etapă din implementarea programului „Premiile de excelență pentru olimpicii ialomițeni din  
învățământul preuniversitar de stat  în anul școlar 2018 – 2019” a reprezentat-o ceremonia de 
înmânare a contractelor de finanțare pentru granturile acordate celor 25 de unități de învățământ cu  
olimpici premați, acțiune publică desfășurată în ziua de 19 noiembrie 2019,  la Sala ”Europa” a 
Consiliului Județean Ialomița.  

Ceremoniile de acordare oficialǎ a certificatelor și diplomelor de  excelențǎ pentru unitățile 
de învățământ, olimpicii ialomițeni și cadrele didactice ȋndrumǎtoare ale acestora au avut loc ȋn patru 
centre zonale, dupǎ urmǎtorul calendar: 2 decembrie 2018, la Colegiul Național ”Grigore Moisil” 
Urziceni, 3 decembrie 2019, la Liceul Teoretic “Carol I” Fetești și, în două ceremonii festive, în data de 
11 decembrie 2019, 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 președintelui Consiliului Județean Ialomița și ale oficialităților locale, premierea 
elevilor și profesorilor, scurte programe artistice ale elevilor. 
 Datele  statistice și desfășurarea ceremoniilor programului din ultimii patru ani sunt edificatoare 
pentru a demonstra că implementarea proiecvtului a devenit un eveniment de referință din viața 
învățământului ialomițean, care capătă tradiție și valoare:  

15. Liceul Tehnologic „Al .I.Cuza” 
Slobozia 

3 3 - 2 2 500 

16. Şcoala Gimnazială ”Căpitan Aviator 
Constantin M.Cantacuzino” Jilavele 

10 1 1 echipă 
10  elevi 

2 2 500 

17. Şcoala Gimnazială Dridu 
 

3 3 - 2 2 500 

18. Liceul Tehnologic Fierbinți Tîrg 3 3 - 2 2 500 
19. Liceul Tehnologic „Sfânta 

Ecaterina” Urziceni 
2 2 - 2 2 000 

20. Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny” 
Fetești 

1 1 - 1 1 000 

21. Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” 
Slobozia 

1 1 - 1 1 000 

22. Şcoala Gimnazială Bǎrbulești  1 1 - 1 1 000 

23. Şcoala Gimnazială „Ion Heliade 
Rǎdulescu” Urziceni 

1 1 - 1 1 000 

24. Şcoala Gimnazială „Alexandru 
Odobescu” Urziceni 

1 1 - 1 1 000 

25. Şcoala Profesională „Areta 
Teodorescu” Grivița 

1 1 - 1 1 000 

TOTAL 527 180 347 168 205.300 

Nr 
Crt. 

Specificații U/M An școlar 
2015 - 2016 

An școlar 
2016 - 2017 

An școlar 
2017 - 2018 

An școlar 
2018 – 
2019 

1. Unitǎți de 
învățământ 
beneficiare 

Nr.  
școli 

18 23 24 25 

2. Sume alocate 
uitǎților de 
învățământ  

lei 67 770 161 650 181 600 205 300  



 
 Opiniile reprezentanților autorității inițiatoare, ale partenerilor din programul „Premii de 
excelență pentru olimpicii ialomițeni din învățământul preuniversitar de stat” 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, care prin studiu individual  
intens și permanent, au ajuns la performanțe școlare nu numai la nivelul județului ci și la nivel 
național; 

 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. 

 PROIECTUL DE ACORDARE A UNUI STIMULENT FINACIAR PENTRU NOU 
NĂSCUȚI 

               Este un proiect nou, aprobat de Consiliul Județean Ialomița pentru a sprijini măsurile urgent 
necesare ameliorării situației din județ din punct de vedere al evoluției fenomeniului demografic.  Pentru 
aceasta, plenul autorității deliberative a adopat hotărârea nr. 47/ 24.04.2019 și apoi Metodologia de 
acordare a stimulentului financiar familiilor pentru nou-născuți. Justificarea necesității și oportunității 
programului de sprijinire a natalității am explicat-o clar: ” Este de datoria mea, a noastră, să sprijinim 
familiile tinere! De aceea, doresc ca de programul Consiliului Județean Ialomița să știe și să 
beneficieze taote familiile tinere care pun bazele unei noi generații de ialomițeni! La început de drum, 
cheltuiuelile sunt multe și mari și cred că tinerii au nevoie să fie susținuți!” 
               Cadrul legal al proiectului este dat de Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, Legea nr.2727/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, Strategia Națională orivind Incluziunea Socialp și 
Reducerea Sărăciei 2015 – 2020, precum și atribuțiile și responsabilitățile Consiliului Județean Ialomița 
și ale președintelui său prevăzute în art. 173, alin.1, lit.d, coroborat cu alin. 5, lit. b și art. 191, alin. 1, lit. 
e, coroborat cu alin. 6, lit. a și b din Codul administrativ.  
                Cuantumul stimulentului este de 2.000 lei/familie pentru prima naștere și 2.500 lei/familie 
pentru a doua naștere, iar în cazul nașterilor gemelare, suma se înmulțește cu numărul copiilor născuți 
vii. Beneficiarii stimulentului financiar sunt părinții sau părintele copilului (în cazul familiei 
monoparentale), ori copiilor nou-născuți (nașteri gemelare), cu domiciliul în județul Ialomița și care au 
locuit efectiv în județ cu minimum 6 luni înainte de naștera, fapt atestat prin ancheta socială realizată de 
primăria locului de domiciliu.  
                 Cererea pentru acordarea stimulentului finaciar se depune, însoțită de actele doveditoare 
specificate în metodologie, la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, 
care verifică eligibilitatea solcitării, întomește lunar un tabel centralizator pe care îl transmite 
Consiliului Județean Ialomița în vederea emiterii dispoziței președintelui acestuia pentru acordarea 
stimulentului financiar. 
                Statistic, în anul 2019, prin 7 dispoziții ale președintelui Consiliului Județean Ialomița,pentru 

3. Nr. premii elevi Nr.  145 
 

347 432 527 

4. Valoare totalǎ 
premii elevi 

lei 39 150 91 900 104 850  121 300 

5. Numǎr premii 
profesori 

Nr.  106 141 154 168 

6. Valoare totalǎ 
premii profesori 

lei 28 620 69 750 76 750 84 000 



un total de 599 de cereri, s-au acordat 1.340.500 lei, din care pentru primul copil 314 cereri, cu 628.000 
lei stimulente financiare și 285 cereri pentru al doilea copil, cu plăți de 712.500 lei.  De menționat că au 
fost și 8 nașteri gemelare. Au fost emise și 17 dispoziții individuale de respingere a cererilor, motivele 
fiind că unul dintre părinți nu a avut domiciliul cu 6 luini înainte pe raza județului Ialomița sau mam era 
deja la cea de-a trie naștere. 
                Să menționăm că în anul 2019 reglementările pentru acest program au fost modificate prin 
mai multe dispoziții ale președintelului Consiliului Județean Ialomița, adapate situațiilor concrete 
înregistrate prin aplicarea efectivă, pentru a veni în întâmpinarea problemelor tinerelor familii 
beneficiare. Astfel, au fost create condițiile necesare pentru ca toți potențialii beneficiari să aibă acces la 
resursele puse la dispoziție de Județul Ialomița.  
                De asemenea, s-a făcut publicitate prin afișarea pe panouri publicitare mari, în principalele 
localități din județ, publicarea în ziarul prorpriu –”Ialomița ta” și paginile oficiale de facebook. 
 

 FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE FOLCLOR ”FLOARE DE PE BĂRĂGAN” 
 

                  Ediția a XXII-a  a  celei mai complexe și ample manifestări culturale folclorice, emblematică 
pentru județul mIalomița, Festivalul Internațional de Folclor „Floare de pe Bărăgan“ s-a desfășurat în 
perioada 6-9 iunie  2019,  la Slobozia și în următoarele localități din județ: Fetești, Coșereni, Albești, 
Manasia, Sudiți, Stelnica, Colelia, Gheorghe Doja, Gârbovi.  
                 Organizatorii ediției au fost: Consiliul Județean Ialomița, Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, Consiliul Local Slobozia,  Direcția Educație, 
Cultură și Tineret Slobozia, care au avut ca parteneri consiliile locale, căminele culturale și casele de 
cultură din localitățile gazdă, precum și mass media locală.  

    Să meționăm că Festivalul s-a desfășoară sub egida Consiliului Internațional al Organizațiilor 
Festivalurilor de Folclor și Artă Tradițională - CIOFF (UNESCO) și a reprezentat un nou prilej de  
evidențiere a bogăției, valorii, originalității, unicității și diversității folclorului din țările participante, dar 
cu relevarea identității socio-culturale din fiecare regiune și cu dezvoltarea unui dialog intercultural 
european, a unor schimburi culturale de natură să îmbogăţească orizontul spiritual al participanţilor și să 
pună tradiţiile şi cultura populară sub semnul prieteniei şi păcii. 
                     Dintr-o apreciere sintetică asupra  ediției a XXII-a a Festivalului Internațional de Folclor „Floare de 
pe Bărăgan“ se rețin următoarele aspecte: 

 Menținerea intereslui crescut pentru fastival, prin  strânsele relații de colaborare ale Centrului  
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița cu instituții similare din întreaga lume, 
a contactelor stabilite cu ocazia participărilor internaționale ale ansamblului „Doina Bărăganului“ și a promovării 
festivalului prin intermediul site-urilor de profil;  

 Recurgând la o riguroasă selecție a grupurilor pe baza criteriilor stabilite prin regulament. 
organizatorii au invitat și au participat 6 ansambluri folclorice din: Bulgaria – 2 grupuri din Razgrad, respectiv 
Silistra, Macedonia, Muntenegru, Turcia și  Polonia;  

 Din  Ialomița au participat la festival Ansamblul folcloric „Doina Bărăganului“, ansamblurile  
folclorice și grupurile de dansuri din Coșereni, Albești, Gheorghe Doja, Gârbovi, „Mugurii Bărăganului“ din 
Sudiți, grupul folcloric „Mugurași de Stelnica“ din Stelnica, grupuri folclorice din Fetești;   

 Ospitalitatea de care s-au bucurat oaspeții în localitățile ialomițene care au fost gazdele ediției  
din anul 2019 ( Slobozia, Fetești, Coșereni, Albești, Manasia, Sudiți, Stelnica, Colelia, Gheorghe Doja, Gârbovi), 
care, la rîndul lor, au prezentat numerosului public, parade ale portului popular și momente artistice încîntătoare, 
de marea virtuoazitate interperetativă; 

 Participarea unui număr de aproximativ 10.000 de spectatori la manifestările folclorice din 
mediul rural și urban demonstrează că festivalul atrage prin frumusețea cântecului, dansului și artei populare 
specifice fiecărei națiuni;  

 Primirile oficiale călduroase ale delegațiilor grupurilor la Consiliul Județean Ialomița și la 
Primăriile localităților gazdă au creat o atmosferă de prietenie și bună înțelegere, au dat relațiilor interpersonale 
un caracter firesc, natural și au întins punți de colaborare pentru schimburi culturale viitoare;  



 Festivalul Internațional de Folclor „Floare de pe Bărăgan“ reprezintă pentru județul Ialomița 
ocazia prin care putem demonstra că suntem europeni. 
 

 FESTIVALUL - CONCURS NAȚIONAL DE INTERPRETARE A MUZICII 
UȘOARE ROMÂNEȘTI ”TROFEUL TINEREȚII – AMARA” 

            Desfășurat fără întrerupere din anul 1968, devenind, merituos,  cel mai longeviv  festival de acest 
gen din țară, Festivalul-concurs național de interpretare a muzicii ușoare românești „Trofeul tinereții“ – 
Amara a ajuns la ediția a 52 –a, propunându-și lansarea tinerelor talente pe firmamentul valorilor 
muzicii ușoare. 
            Organizatorii evenimentului  desfășurat în zilele d 3-4 august 2019 au fost : Consiliul Local 
Amara, Consiliul Județean Ialomița, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Ialomița și Centrul Cultural „Ionel Perlea“ Ialomița. Ei și-au stabilit ca obiective realizarea 
unei întâlniri artistice de înaltă ținută, meținerea  renumelui de rampă de  lansare și de afirmare a celor 
mai talentați dintre concurenți , atragerea iubitorilor acestui gen muzical spre așteptate  spectacole de 
calitate.   
             Din desfășurarea manifestării cele mai importante aspecte de menționat sunt:  

 Dreptul de a participa în festival s-a câștigat în urma preselecției desfășurată la București   
în ziua de 29 iunie 2019, de 12 concurenți , din  județul Ialomița  participând Eleonora Filipoiu și Alina 
Nădrag;  

  Juriul festivalului compus, din  Titus Andrei – președintele juriului, Andreea Andrei,  
Viorel Gavrilă, Adrian Romcescu și Larisa Mihai a stabilit următoarele premii: 

 Marele premiu, Trofeul Tinereții Amara 2019 –  Gabriel Ionuț Cândea (Orăștie) 
 Premiul I – Iulian Selea ( Pitești) 
 Premiul II – Eleonora Filipoiu ( Slobozia) 
 Premiul III – Catinca Popa ( București) 
 Mențiunea I – Camelia Trigoi (Sighetul Marmației) 
 Mențiunea II – Alexandru Ovidiu Cucu (Ploiești) 
 Premiul de popularitate – Alina Nădrag ( Slobozia) 
  Prezentatorii festivalului au fost Octavian Ursulescu și Alina Ionescu,  acompaniamentul  

concurenților l-a realizat  live Orchestra Ionel Tudor – apreciată ca cea mai bună orchestră de muzică 
ușoară din România, ia în recital au încântat spectatorii cu prestația lor muzicală și artistică Andrei 
Petrus, Paula Seling, Feli Donose, Vunk și  Randi;  

  Asigurarea părții logistice a festivalului la un standard ridicat (scenografie, sonorizare,  
lumini, ecrane led);  

  Participarea unui număr mare de spectatori (cel puțin 1200 de spectatori pe seară de  
spectacol la Grădina de Vară Amara).  

  Mediatizarea amplă a festivalului pe plan județean și național (spoturi audio-video,  
articole de presă la nivel județean și național, afișe, site, internet, pliante, interviuri, ecrane LED la 
Centrul Cultural „Ionel Perlea“);   

 Încheierea de parteneri media cu: TVR2, Radio România Actualități, Actualitatea  
Muzicală, Ultima Oră și transmiterea în direct de TVR2,  la ore de maximă audiență (sâmbătă-duminică, 
orele 20.00 – 24.00) a festivalului. 
 

 FESTIVALUL ȘI CONCURSUL NAȚIONAL DE INTERPRETARE LIED ȘI 
DIRIJAT ”IONEL PERLEA ” 

            Unic în domeniul cultural la nivelul judeţului Ialomiţa și închinat genialului dirijor născut în 
Ograda - Ialomiţa, Festivalul și Concursul Național de Interpretare Lied și Dirijat ”Ionel Perlea” s-a 
desfășurat între 23-25 mai 2019 la sala de festivități ”Europa” a Consiliului Județean Ialomița.  



           Cea de-a XXVIII- a ediţie a evenimentului muzical a reconfirmat  prestigiul de care se 
bucură festivalul, prezența unor concurenți cu potențial artistic deosebit, atât în interpretarea artei lirice, 
cât și în dirijorta, concerte ale laureațilorși recitaluri excepționale  susținute de soliști prestigioși ai scene 
lirice românești  și juriul a fost format din personalități ale muzicii clasice românești: Sabin  Păutza, 
președinte juriu, Ana Rusu, Florenţa Nicoleta Marinescu, Sorina Munteanu, Cristain Brâncuși și 
Radu Ciorei.  În deschiderea manifestării, președintele Consiliului Județean Ialomița remarca: “ 
Mulțumesc Centrului Cultural ”Ionel Perlea” Ialomița, instituție prestigioasă aflată sub autoritatea 
Consiliului Județean Ialomița, pentru atașamentul la ideea generoasă de a omagia și a aduce în 
conștiința publică, de 28 de ani, printr-un Festival Concurs Național, una dintre personalitățile 
remarcabile născute pe aceste meleaguri, Ionel Perlea! Consiliul Județean Ialomița a susținut 
permanent efortul de a da festivalului o desfăşurare amplă, standarde înalte de calitate în interpretarea 
artei lirice și dirijorale, preocuparea pentru inovare şi valorizare, care să îl mențină între cele mai 
apreciate evenimente de acest gen de la nivel național. Desigur, n-am fi putut realiza asemenea repere 
semnificative ale festivalului fără sprijinul desoebit al unor mari personalități ale muzicii clasice 
românești, aflate alături de noi, cu sufletul deschis, în calitate de membri ai juriului, de profesori 
îndrumători ai concurenților și, nu de puține ori, în recitaluri de o înaltă valoare artistică! Salut 
prezenţa dumneavoastră  la Slobozia și vă  aşteptăm la anul în număr şi mai mare, cu premii mai mari 
şi cu speranţa de a avea împreună succes. Iar noi să ne bucurăm că avem privilegiul ca Ionel Perlea să 
fie al nostru, al ialomițenilor, simbol al zestrei de eminență cu care cultura românească s-a integrat 
culturii universale!”  
             Din desfășurarea ediției a XXVIII-a Festivalului și Concursului Național de Interpretare Lied 
și Dirijat ”Ionel Perlea”  

 Concursul a fost organizat și la această ediție pe doua secțiuni: 
   - secțiunea de interpretare vocală, la care au participat 12 concurenți 

  - secțiunea de dirijat, cu două etape: cu pian, faza eliminatorie și cu orchestră, etapa  
finală la care s-au înscris __ concurenți;  

 Palmaresul ediţiei a XXVIII- a, 2019,  arată  astfel: 
 Secțiunea interpretare vocală:  

             - Marele premiu și Trofeul ”Ionel Perlea” - tenorul Mădălin Alexandru Băldău 
Drăgan, de la Universitatea “Ovidius” din Constanţa,care a dăruit cu generozitate și  

recunoștință Trofeul “Ionel Perlea” profesoarei  sale, soprana Florenţa Marinescu;  
              - Premiul I - Antonia Cosmina Stancu, Universitatea Naţională de Muzică din  

Bucureşti; 
              - Premiul II - Victoria Chicu,  Academia de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj;  

   - Premiul III - Andrei Cocîrlea, Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti; 
   - Mențiune - Juhasz-Boylan Pal- Karoly, Universitatea de Vest Timişoara; 
    - Premiul Theodor Grigoriu pentru interpretare lied românesc - Alexandra  

Ştirban, Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti; 
 Secțiunea dirijat 
 - Premiul I si Trofeul ”Ionel Perlea” – nu s-au acordat 

      - Premiul II – Maria Jantea,  Academia de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj,   
                              - Premiul III - Elena Bianca Oprea, profesor titular la Şcoala Gimnazială de Arte  
nr. 3 Bucureşti;  

                  - Mențiuni - George Stamate şi Mihaela Istrati, ambii de la Universitatea Naţională 
de Muzică din Bucureşti.  

 Distincţiile la secţiunea de interpretare vocală au fost înmânate de preşedintele  
Consiliului Judeţean Ialomiţa;  

 Tradiţia Festivalului şi Concursului Naţional “Ionel Perlea” de a invita în recitaluri  
laureaţi ai ediţiilor precedente s-a menținut și în anul 2019, prin prezența într-un recital  extraordinar a 
bas-baritonului Iustinian Zetea, solist al Operei Naţionale din Bucureşti, căştigătorul trofeului în 2014, 



Laura Chera - câştigătoarea ediţiei 2002, solistă a Operei Naţionale din Bucureşti şi Rodica Ştefania 
Ştefan, laureată în 2013, solistă a Teatrului Naţional de Operă şi Operetă Nae Leonard din Galaţi şi 
profesoară de canto la Liceul de Arte Ionel Perlea din Slobozia.  

 De mare impact la public s-a bucurat şi momentul pregătit de Alexandru Ilie,  
laureatul secţiunii de dirijat al ediţiei precedente; 

 Membrii Filarmonicii ”Paul Constantinescu” din Ploiești și Asociația Culturală 
 ACORD din Ploiești au fost parteneri de nădejde pentru reușita deplină a Festivalului! 

 Decizia de a asigura serviciile unui pianist pe tot parcursul evenimentului s-adovedit  
inspirată, pentru că Andra Demidov a fost la înălţime. Profesionist desăvârşit, ea a muncit cu unsprezece 
din cei doisprezece concurenţi de la secţiunea vocală, a asigurat etapa intermediară, cu pian, pentru 
concurenţii de la dirijat şi l-a acompaniat pe bas- baritonul Iustinian Zetea;  

 O noutate în organizarea evenimentului a reprezentat-o invitaţia adrsată elevilor şi  
profesorilor de la Liceului de Arte “Ionel Perlea”din Slobozia de a evolua în deschiderea fiecărei zile de 
concurs.  Astfel, în prima zi de concurs, a fost prezentat un moment de canto susţinut de Ariana Elena 
Gălbenuş, clasa a XI a, Raluca Moldoveanu, clasa a XI a , Daria Ana Toader, clasa a IX a şi soprana 
Lăcrămioara Crihană, acompaniate la pian de Ludmila Calalb şi Emilia Bălan, în a doua zi a cântat 
Corul Voces, dirijat de Virgil Iaru, iar gala laureaţilor a fost deschisă de Cvartetul pregătit de prof. 
Victor Păpuşoi, alcătuit din Elena Paraschiv-vioară, Oana Maria Vardianu-contrabas, Narcis Simion şi 
Antonio Stoian – clarinet. 

 Organizarea acțiunii de lansare a partiturii “Der Fisher”, un al patrulea lied al lui Ionel  
Perlea, de prezentare a Oratoriului “Strigoii” de George Enescu, pe versuri de Mihai Eminescu şi 
orchestrat de Sabin Pautza, lansarea cărţii “Mari portrete verdiene” de Florenţa Nicoleta Marinescu şi o 
expoziţie de fotografie retrospectivă a ediţiei anului precedent, semnată de Cezar Popescu;  

 Acordarea a  două plachete omagiale pianistei Andreiana Roşca şi tenorului Ionel  
Voineag, ambii Prof. Univ. Dr. în cadrul Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti, personalităţi 
marcante ale scenei lirice şi susţinători ai Festivalului şi Concursului Naţional “Ionel Perlea”.  

 Cea de-a XXVIII a ediţie a evenimentului a fost prezentată de Bogdan Chenciu, de la  
Opera Naţioanlă Bucureşti;  

 Gala Laureaţilor a fost preluată de TVR Craiova, pentru a fi  difuzată pe TVR 3;  
 Organizarea unei vizite la Casa Memorială ”Ionel Perlea” de la Ograda pentru toți  

participanții șla festival. 
 

 SALONUL ANUAL DE CARTE 
Ajuns în anul 2019  la ediția cu  nr. XXVIII, Salonul anual de carte reprezintă și se menține ca 

unul dintre programele de succes ale  Bibliotecii Judeţene „Ştefan Bănulescu” Ialomița și unul dintre 
cele mai longevive evenimente culturale organizate în județulIalomiț. 

O prezentare succintă a Salonului anual de carte 2019 pune în evidență  următoarele aspecte: 
 Într-un adevărat ”tur de forță”, ediția 2019 a Salonului anual de carte a propus în 16 zile 

activități și acțiuni de o mare varitate tematică, atât la sediul instituției, cât și în județ (Tăndărei, Fetești, 
Maia și baza arheologică ”Orașul de Floci” din localitatea Giurgeni), care au atras peste 3.300 de 
participanți; 
 S-au organizat: 9 întâlniri cu 29 de scriitori din țară și din Ialomița, lansarea a 66 de cărți și a 5 

reviste ale elevilor din județ, 2 concerte (Alexandra Ușurelu și Emeric Imre), 5 conferințe, prezentarea 
unui film documentar și a unei piese de teatru pentru copii;    
 Au fost expuse peste 600 de titluri noi de carte, pe 20 panouri,  de la 20 de edituri reprezentative  

din România, din care 5 edituri din Ialomița (Helis, Star Tipp, Metamorfosi, Ro.Cart, Editura Episcopiei 
Sloboziei şi Călăraşilor); 
 Cărțile aparţinând aceleiaşi edituri au fost expuse pe panouri unice, iar publicaţiile apărţinând 

editurilor şi scriitoritorilor ialomiţeni au fost evidenţiate pe panouri diferite.  



 Varietatea documentelor de bibliotecă expuse în cadrul Salonului Anual de Carte, cât şi 
combinarea modalităţilor de etalare, a 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, cu o nouă concepţie grafică;  
 Acoperirea cheltuielilor de organizare s-a realizat prin bugetul instituției aprobat în acest scop de 

Consiliul Județean Ialomița, precu și din sponsorizări oferite de4 agenți economici din județ; 
 Promovarea manifestării a fost realizată prin parteneriat cu mass-media: Helis, Apollon, Ialomița 

Ta, Ialomiţa, Tribuna Ialomiţei, Impact, Jurnalul de Ialomiţa, Semnal, Independent, Știrea, 
www.guraialomitei.com, www.cicnet.ro;  Radio România Actualități, Antena 3 Slobozia, TV Ialomiţa, 
Agenda Ialomițeană.  

 
 PROIECTUL: ”DICȚIONAR.  ”PERSONALITĂȚI IALOMIȚENE”  

              
            Proiectul s-a înscris în opțiunea strategică permanentă și îm  demersurile constante ale 
Consiliului Județean Ialomița de a pune în evidență personalitățile acestor meleaguri, cunoscute, 
recunoscute și înțelese din perspective inedite, ca un tezaur de valori indubitabile, personalități care dau 
personalitate județului și devin exponenții excelenței ialomițene, prin care se relevă dimensiunile 
fundamentale care definesc propria noastră identitate!  
             Realizarea acestui proiect s-a făcut pe următoarele coordonate: 
 Biblioteca Județeană ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, instituție de cultură de sub autoritatea  

Consiliului Județean Ialomița și-a înscris proiectul între prioritățile calendarului de activități din anul 
2019; 
 Instituția a constiuit un colectiv care a asigurat documentarea și redactarea Dicționarului 

 ”Personalități ialomițene”, în final fiind cuprinse 308 de personalități;  
 Complexitatea subiectului, contextele istorice în care fiecare personalitate a trăit, a creat și s-a  

remarcat, diversitatea modalităților de evaluare a personalității, formularea pertinentă a ceea ce 
caracterizează sau diferenţiază o personalitate de alta au presupus o muncă intensă de cercetare și de 
documentare din partea tuturor celor care au trudit la reușita acestui volum și care merită pe deplin 
întreaga noastră gratitudine! 
 Chiar dacă se disting firesc unele de altele, împreună, personalitățile ialomițene din dicționar dau  

măsura unică, specifică și complexă a civilizaţiei câmpiei ialomiţene, ca parte intrinsecă a vieții şi 
civilizaţiei românești; 
 Editat într-un tiraj de 1.000 de exemplare, volumul ”Dicționar – Personalități ialomițene” a fost  

lansat în ziua de 31 octombrie 2019, la închiderea Salonului anual de carte 2019, în prezența unui 
numeros păublic, în care s-au regăsit și multe dintre persoanlitățile înscrise în dicționar;  
 Dezbaterile au relevat o curiozitate firească și multiple motive de a afla amănunte despre  

personalitățile din județ, cum au ajuns să devină oameni de succes și de valoare pentru o epocă și pentru 
societate, în ce mod înzestrarea aptitudinală s-a adecvat la relațiile de interacțiune și inserția în 
comunitate, care sunt trăsăturile morale și/sau intelectuale ce definesc vocația, măiestria, talentul, 
sentimentul răspunderii, noblețea, dăruirea afectivă și desăvârșirea identității pentru a le transforma în 
modele pilduitoare de comportament; 
 Volumul ”Dicționar – Personalități ialomițene” a fost distribuit personalităților care se regăsesc 

 în dicționar, biblitecilor municipale, orășenești și comunale, preun și instituțiilor publice din județ, 
bibliotecilor județene din țară, unor autorități publice județene. 

În alocuțiunea sa de la lansarea ”Dicționarului - Personalități Ialomițene”,  președintele 
Consiliului Județean Ialomița remarca: ” Aplecându-ne asupra filelor volumului lansat astăzi vom 
descoperi cu mândrie și patriotism local personalitățile care constituie tezaurul excelenței ialomițene, 
făurit prin vremi și vremuri, elite de excepție, unanim recunoscute, creative, educate, cu simțul datoriei 
și onoarei! Drumul spre marele public al ”Dicționarului personalităților ialomițene” reprezintă semnul 
de prețuire pe care îl acordăm celor care au făcut din viața, creația și faptele lor chintesența identității 



câmpiei ialomițene! În același timp, sperăm din suflet că lectura dicționarului o vom însoți întodeauna 
cu dorința de ne cunoaște pe noi înșine, raportându-ne la ele!” 

 
 FESTIVALUL CONCURS DE TRADIȚIE CULINARPĂ IALOMITEANĂ ”LA 

CASA TUDORII” 
 

                Festivalul concurs de tradiție culinară ialomițeană  „LA CASA TUDORII", ediția a IX-a, 
INIȚIAT DE Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Muzeului Judeţean Ialomiţa, având ca parteneri celelalte 
instituţii judeţene de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, Inspectoratul Școlar al 
județului Ialomița și autorităţi ale administraţiei publice locale, s-a desfășurat în ziua de 13 octombrie 
2019, la Baza de cercetare arheologică și expunere muzeală de la Orașul de Floci - Giurgeni 
 Scopul festivalului:  
 Crearea unei manifestări culturale reprezentativă pentru județul Ialomița, într-un loc  în care s-a  

născut Mihai Viteazul, fiul strălucit al Ialomiței; 
 Festivalul omagiază pe Tudora, mama lui Mihai Viteazul, numele ei fiind cel care a inspirat și 

denumirea Festivalului - concurs  ” La Casa Tudorii”;  
 Punerea în valoare a tradiției culinare ialomițene, argumentată de:  

 statistica edițiilor desfășurate:     

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 21 44 288 383 5.000 
2019 23 58 344 411 5.000 

TOTAL 165 486 2.284 2.815 30.000 

 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 
expune publicului au asigurat deja o tradiție de netăgăduit Festivalului - concurs ”La Casa Tudorii; 

 efortul 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; 

 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;  
 este în deplin acord cu 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. 
 Coordonatele ediției a IX a  a Festivalului concurs de tradiție culinară ialomițeană  „LA CASA 
TUDORII" sunt: 
        > înregistrarea în concurs a 411 rețete culinare, propuse de 58 de echipaje, cu 344 de membri din 
23 de localitățI;  



        > din cele 58 de echipaje înscrise, 24 au fost din mediul urban și 34 din localități rurale, iar din 
totalul concurenților de 344 de persoane, 1818 au fost adulți și 156 tineri; 
        > deschiderea manifestării spre zone de transhumanță, a adus participarea unor echipaje și 
producători locali din Bran, Vrancea, Groșii Țibleșului( Maramureș) și Hălchiu (Brașov);  
        > pe secțiunile concursului, din cele 411 de rețete prezentate, 75 au fost fost la secțiunea 
”Mâncăruri calde”, 59 la secțiunea ”Ptreparte culinare reci – antreuri, 204 la secțiunea”Preparate de 
patiseie și cofetărie” și 73 la secțiunea ”Preparate conservate și semiconservate”; 
        > s-au acordat 24 de premii, 12 pentru adulți și 12 pentru elevi, valoarea nominală fiind de 750 lei 
pentru locul I, 600 lei pentru locul al II-lea, 450 lei pentru locul al III-lea;  
       >  Asociația GAL Danubius, prin domnișoara președinte Raluca Dumitrescu, a acordat două premii 
speciale; 
        > Un juriu competent, profesionist și obiectiv a stabilit următoarea ierarhie a câștigătorilor ediției 
2019 a Festivalului concurs de tradiție culinară ialomițeană  „LA CASA TUDORII":  

Nr. 
crt. 

Secțiunea 
concursului 

Premiul/ 
Valoare 

(lei) 

Adulți Elevi 
Câștigător 

Denumirea rețetei 
căștigătoare 

Câștigător/ 
Denumirea rețetei 

căștigătoare 
1. Mâncăruri calde I 

750 
Fam. Cristi Anton –
Muntenii Buzău – 
Sarmale de gâscă în 
dovleac. 

Școala Profesională Areta 
Teodorescu , Grivița–
Mâncare cu ardei copți. 

II 
600 

O romă și o româncă, 
Traian: Stan Marcela și 
Năstase Mariana – 
Tocăniță de gogonele. 

Școala Profesională 
Bordușani- Sarmale de 
pește. 

  III 
450 

Vizireanu Anișoara, 
Scoala gimnazială SF. 
Ierarh Nicolae, Bucu– 
Ciorbă de dovleac 
acrită cu lapte bătut. 

Liceul tehnologic de 
Industrie alimentară Fetești 
– Sarmale cu carne de 
curcan în frunze de viță. 

2. Preparate 
culinare reci: 
 

I 
750 

Asociația Rușilor 
Lipoveni, Bordușani – 
Ștefănescu Cătălin 
Ioan, Marinată de 
pește. 

Colegiul Național Mihai 
Viteazul, Internat Slobozia- 
Turtă în foi și turtoi. 

II 
600 

Asociația 
Handicapaților 
Neuromotorii , 
Slobozia–Jumări 
bețive. 

Liceul Tehnologic Înălțarea 
Domnului – Slobozia , 
Scordolea de nuci. 

III 
450 

Școala Gimnazială 
Giurgeni - Știucă 
umplută pe pat de 
legume. 

Școala Profesională Areta 
Teodorescu, Grivița –
Tocinei cu dovlecel și mere 

3. Preparate 
patiserie, 
cofetărie 

I 
750 

Gospodine iscusite: 
Liceul Tehnologic 
Căzănești și Biblioteca 
Ion Creangă,  
Andronache Viorica, - 

Liceul Tehnologic Mihai 
Eminescu Slobozia – 
Plăcintă cu brânză și praz. 
Chiroști cu brânză. 



Scutecele Domnului. 
II 
600 

Căminul Cultural 
Mihai Viteazul 
Giurgeni-David Eugen, 
Dulce de leche. 

Bucătarii Speciali, Liceul 
Tehnologic Special Ion 
Teodorescu –Prăjitură 
Carpați. 

III 
450 

Veteranele, Luciu – 
Uscățele, păsculițe, 
azime. 

Micii Patiseri, Fierbinți-
Târg –Prăjitură de casă cu 
nucă 

4.  Preparate 
conservate și 
semiconservate 

I 
750 

Primăria Amara, 
Andrei Viorica- 
Dulceață din fructe de 
soc. 
 

Școala Profesională 
Bordușani –Conservă de 
pește în ulei picant. 
 

II 
600 

Școala  Profesională 
Areta Teodorescu , 
Grivița – Fătu Mioara, 
Zacuscă de conopidă. 

Mămici și pitici, Școala 
Gimnazială Ciulnița-
Marmeladă de dovleac și 
morcov. 

III 
450 

Mihuț Nicoleta și Duțu 
Simona, Poiana – 
Dulceață de gogonele 
verzi, Dulceață de 
dovleac. 
 

Școala Gimnazială 
Sălcioara - Dulceață miere 
de păpădie cu nucă. 

 
            > programul acțiunilor conexe a fost dens și variat cuprinzînd: prestațiile a 16 ansambluri și 
formații folclorice din județ, interpreți de muzică populară, expoziții tematice de carte specifică 
bucătăriei românești, descoperiri arheologic de la Orașul de Floci, istorie agrară, vizitarea sitului 
arheologic,  servicii de comerț; 
               > prezența numeroasă a publicului – al treilea an consecutiv cu peste 5.000 de vizitatori! -  dă 
organizatorilor satisfacția revigorării interesului pentru redescoperirea  rețetelor culinare tradiționale 
valoroase şi a concurenților cu real talent gastronomic, dar și evidențierea faptului  că  evenimentul a 
venit în întâmpinarea interesului şi aşteptării cetăţenilor din zonă, din judeţ sau aflaţi în tranzit, 
capătând, prin sine, tradiţie şi unicitate, relevanţă în plan cultural, de agrement şi turistic.  
                  În alocuțiunea sa, președintele Consiliului Județean Ialomița remarca: ” 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. În același timp, 
vom da zonei elemente noi de atractivitate prin implementarea proiectului cu finanțare europeană 
nerambursabilă ”Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului istoric Orașul de Floci, comuna 
Giurgeni, județul Ialomița” , cu o valoare de peste  12.000.000 lei, al cărui contract de finanțare l-am 
semnat în primăvară, chiar aici! Primiți mulțumirile noastre că ne sunteți alături și că reușim să 
facem, împreună, tradiție din Festivalul-concurs ”La Casa Tudorii!”  
 

 PROIECTUL: „IALOMITA- PROMOVARE TURISTICĂ PRIN 
PARTICIPAREA LA TĂRGUL NAȚIONAL DE TURISM AL ROMÂNIEI, 
EDIȚIA DE PRIMĂVARĂ,  21 - 24 FEBRUARIE 2019 

            
            Participarea în ultimii trei ani la patru ediții ale Târgului Național de Turism al României 
este un demers strategic nou al Consiliului Județean Ialomița, prin care dorește să promoveze 



potențialul și  principalele obiectivele turistice, istorice sau culturale din județ la cea mai importantă 
manifestare expozițională de profil din țară, să le integreze unor circuite turistice zonale, naționale și 
internaționale, ca  premisă pentru valorificarea unor oportunități de  dezvoltare locală și de bunăstare 
pentru locuitorii acestor meleaguri. 

Câteva repere ale participării Consiliului Județean Ialomița la ediția de primăvară a Târgului 
Național de Turism al României, în perioada 21-24 februarie 2019 pot fi sintetizate astfel:  
 A fost închirtiat un stand propriu, original care să cuprindă într-o armonie stilistică o parte 

elementele de valoare și semnificative pentru potențialul turistic al județului Ialomița;  
 Standul expozițional al Consiliului Județean Ialomița s-a axat în principal pe componentele 

turismului cultural – istoric: Muzeul Național al Agriculturii Slobozia, Muzeul Județean Ialomița,  
Podurile Dunărene de la Fetești – Cernavodă, Conacul Hagianoff de la Manasia, Biserica de Lemn ”Sf 
Nicolae”  Slobozia, Catedrala Episcopală și Mănăstirea ”Sfinții Voievozi” din Slobozia, Ansamblul 
Maia Catargi de la Maia,  situl arheologic Orașul de Floci, Casa Țărănească de la Jilavele, precum și 
noua investiție MotorPark de la Adâncata, cu cel mai modern circuit pentru concursuri de acest gen;  
 S-a promovat potențialul turismului balnear, Stațiunea balneoclimaterică Amara fiind cunoscută 

și recunoscută ca o  zonă cu tradiție în acest domeniu;; 
 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, calendare, 
pliante, flayere, cărți poștale, semne de carte, magneți cu imagini ale celor mai semnificative obiective 
culturale și turistice, filme de prezentare etc.), pentru a crea vizitatorilor  imboldul de a descoperi și 
redescoperi frumusețea și ineditul câmpiei ialomițene; 
 Activitatea la stand a beneficiat de  evoluțiile artistice de excepție  ale Tarafului Valentin 

Albeșteanu, cu interpretări de mare sensiblitate oferite de Miruna Ionescu și Valentin Albeșteanu, 
precum și ale  Ansamblului  "Doina Bărăganului" al Centrului Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, dansatorii ansamblului și interpreții de muzică populară 
Ionuț Cocoș, Maria Preda Bitoleanu, Nicole Dumitrașcu și Iuliana Gabriela Gheorghiță, fiind aplaudați 
la scenă deschisă;   
 Standul expozițional și manifestările conexe propuse publicului vizitator au asigurat vizibilitate 

 județului Ialomița,  au dat alte dimensiuni imaginii și potențialului acestei părți de țară, prin 
componentele de unicitate, specificitate și frumusețe, prin poveștile și tradițiile locale;  
 Evaluarea participărilor județului Ialomița  la Târgul Național de Turism al României trebuie 

să 
aducă elemente noi de regândire și completare a stratgeiei și ofertei turistice ialomițene, de stabilire a 
unor circuite și itinerarii care să fie  integrate rutelor turistice zonale, naționale și internaționale , pentru 
a valorifica potențialul existent și poziționarea geografică a județului la întretăierea unor importante căi 
rutiere de tranzit. 
 



C 6. Promovarea și dezvoltarea parteneriatelor și a culturii parteneriale 
 

             Cadrul juridic căruia i se circumscrie îndeplinirea acestui obiectiv strategic prioritar este 
susținut de: art.75, alin.1, lit.e), art. 85, art. 89, art.170,.alin.1,   art. 173, alin. 1, lit. e), coroborat cu 
alin.7, lit.a și c) și art. 191, alin.1, lit.d, din Codul administrativ. 
 

  Obiectivele urmărite: 
 Dezvoltarea capacităţii administrative a Consiliului Județean Ialomița de a lucra în  

parteneriat, ca principiu și bună practică generalizate la nivel european, dar și prioritate stabilită prin 
operaţiunea indicativă nr.6  din Strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului Ialomiţa în 
perioada 2009 – 2020,;  

 Formalizarea juridică a parteneriatelor operaționale încheiate în diferite domenii de  
activitate ( administrație, educaționale, sănătate, sociale, culturale, sportive) pentru îndeplinirea unor 
interese publice generale, reale, prin hotărâri ale plenului  Consiliului Județean Ialomița;  

 Menținerea, dezvoltarea și perfecționarea practicii instituțiilor de sub autoritatea  
Consiliului Județean Ialomița de a desfășura în parteneriat cu entități publice și private, din județ, țară și 
străinătate, acțiunile relevante din domeniul lor de activitate. 

 Atragerea organizaţiilor societăţii civile şi implicarea lor  activă şi intensă, printr-un  
proces colectiv participativ, la pregătirea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea programelor 
destinate satisfacerii unor nevoi locale şi/sau judeţene, precum și susţinerea organizatorică şi financiară 
a acestor programe prin alocații bugetare anuale; sporirea gradului de participare activă a cetăţenilor şi, 
în special a tinerilor, la viaţa publică, economică, educaţională, culturală şi sportivă din judeţ şi 
încurajarea acestora în asumarea responsabilităţilor individuale şi de grup; 

 Promovarea bunelor practici în organizarea de evenimente culturale, educative şi sportive  
relevante, creşterea numărului grupurilor ţintă şi diversificarea acestora din punct de vedere al vârstei, 
profesiei şi al ariei teritoriale de cuprindere; 

 Creşterea vizibilităţii acţiunilor şi activităţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în spaţiul  
public zonal, judeţean, naţional şi internaţional. 

 
Activități, acțiuni și rezultate 
 
» adoptarea în plenul autorității deliberative a 10 hotărâri care să instituționalizeze juridic  

parteneriatele  operaționale propuse în anul 2019; 
            » asocierea Județului Ialomița cu Municipiul Urziceni, într-un parteneriat din domeniul 
sănătății, pentru finanțarea în comun a dotării Spitalului Municipal Urziceni ( HCJI nr. 58/24.04.2019, 
modficată și completată prin HCJI nr. 86/28.06.2019 și 152/27.11.2019), cu o contribuție a județului 
Ialomița de 180.000 lei, necesară achiziționării unui sterilizator cu aburi și a trei monitoare vitale pentru 
dotarea Compartimentului Primiri Urgenţe (CPU);  

 » încheierea unor parteneriate educaționale, prin asocierea Județului Ialomița cu:  
              ~ Liceul de Arte ”Ionel Perlea” Slobozia, Liceul Tehnologic ”Alexandru Ioan Cuza” 
Slobozia și Liceul Tehnologic ”Sfânta Ecaterina” Urziceni (HCJI nr. 15/31.01.2019) în vederea 
participării echipelor de robotică ArtRobotiX, Tehrocuz și November Eleven la etapa regională a 
Concursului Internațional de Robotică ”BRD FirstTechChallenge (FTC)” de la Iași, din perioada 14-18 
februarie 2019,  contribuţia judeţului Ialomiţa pentru realizarea în comun a proiectului menţionat fiind 
în cuantum de 4.500 lei din valoarea totală a proiectului de 9.900 lei;  
              ~ Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Slobozia (HCJI 153/27.11.2019 ) în vederea realizării 
în comun a proiectului Concurs Național de Creație Literară/Eseuri ”Mihai Eminescu”, ediția a XI-a, 
contribuţia judeţului Ialomiţa fiind de 2.000 lei, reprezentând 66% din valoarea totală a proiectului de 
3.000 lei;  
             ~  Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Feteşti – Ialomiţa (HCJI nr.154/27.11.2019) , pentru 



realizarea în comun a proiectului Concurs Regional Interdisciplinar (Limba română şi matematică) 
„Magia numerelor şi a literelor”, ediția a XII-a- 30 mai 2020, contribuţia judeţului Ialomiţa fiind de 
5.000 lei din valoarea totală a proiectului de 8.600 lei;  
                   ~ Colegiul Național ”Grigore Moisil” Urziceni (HCJInr. 177/17.12.2019), pentru 
realizarea în comun a proiectului Concurs Național de Matematică și Informatică ”Grigore Moisil”, 
ediția a XII-a, cu o contribuție a judeţului Ialomiţa de 14.200 lei, reprezentând 58% din valoarea totală a 
proiectului de 24.650 lei;  
               » asocierea Judeţului Ialomiţa cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa în 
vederea finanţării proiectelor în cadrul implementării Programului Judeţean de Dezvoltare Locală 
Ialomiţa 2019 ((HCJI nr. 98/31.07.2019, completată și modificată prin HCJI 132/30.10.2019), pentru 
care a fost prevăzută în buget suma de 5.821 mii lei;  
               »  aprobarea finanțării proiectului ”Fotbalul unește toți ialomițenii” depus de A.F.C. 
UNIREA 04 SLOBOZIA” în cadrul programului ”Promovarea sportului de performanță”, în sezonul 
competițional sportiv intern 2019-2020 (HCJI nr.87/28.06.2019), finanațarea fiind de 1.700 mii lei atât  
sezonul competiţional 2019, cât și pentru cel din anul 2020. Derularea contractării și finanțării  
nerambursabile s-a conformat Ghidului solicitantului finanțărilor în cadrul programului sportiv de 
utilitate publică ”promovarea sportului de performanță”, aprobat pri HCJI nr. 52/24.04.2019;                     
               » implementarea programului intitulat generic ”Parteneriate pentru coeziune” prin finanțări 
nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general 
desfășurate în anul 2019. Fiind unul dintre programele multianuale de succes ale Consiliului Județean 
Ialomița, vom pune în evidență datele semnificative al eimplementării lui în anul 2019: 

      ► Inițierea și menținerea programului  au urmărit susținerea organizatorică şi financiară a 
proiectelor/acţiunilor educative, culturale, sociale, sportive şi de mediu de interes public judeţean 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; 

      ►Alocarea resurselor necesare -ăa făcut prin hotărîrea nr. 42/24.04.2019 de aprobare a 
bugetului general al județului Ialomița pe anul 2019, suma totală pentru 5 domenii de cativitate  
(sănătate și educație antidrog, educație, culte/religie, sportul pentru toți și protecția mediualui) fiind de 
1.500.000 de lei, câte 300.000 de lei pe fiecare domeniu;  
                ►Prin HCJI nr..51/24.04.2019, plenul Consiliului Județean Ialomișța a aprobat ”Ghidul 
solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru 
activități nonprofit de interes general pentru anul 2019”, care a detaliat informațiile generale despre 
finanțarea nerambursabilă acordată, criteriile de eligibilitate, procedurile de solicitare a finanțării, de 
selecție a proiectelor, încheierea și derularea contractului de finanțare;  
                ►În perioada 10.05 – 10.06. 2019 au fost înregistrate 34 de propuneri de proicete; 
                ► Selecția și evaluarea propunerilor de proiecte s-a făcut între 11.06 – 20.06.2019 de Comisia 
de selecție constituită prin dispoziția președintelului Consiliului Județean Ialomița; 
                ► Au fost declarate eligibile 22 de proiecte din cele 34 depuse, diferența însemnând 10 
proeicte care nu au îndplinit punctajul minim de 60 de puncte, iar 2 solicitanți au fost neeligibili;  

    ►Instituționalizarea parteneriatelor s-a realizat prin semnarea contractelor de finanțare 
nerambursabilă, în cadrul întâlnirii oficiale dintre conducerea Consiliului Județean Ialomița, 
reprezentată de președinte și reprezentanții structurilor asociative câștigătoare, desfășurată la sala de 
festivități  ”Europa” a Consiliului Județean Ialomița, în ziua de 01.07.2019; 
              ► Sinteza proiectelor eligibile pe domenii de activitate se prezintă astfel:  

Nr. 

crt 

Domeniul  Număr proiecte  Suma totală (lei) 

Finanțate  Realizate  Contractată  Decontată 

1. Sănătate și educație antidrog  2  2  42 389,10  31 506,72 



 2.  Educație   5  5  147 586,54  136 817,03 

    3.  Culte/religie  4  3  86 098,50  76 650,65 

    4.  Sportul pentru toți  9  9  285 366,44  259 419,80 

    5.  Protecția mediului  2  2  16 218,00  12 302,15 

  Total  22  21  577 658,58  516 696,35 

 
              ► Se observă diferența mare între suma alocată ( 1.500.000 lei) și suma decontată (516 696,35 
lei), care duce la un indicator realizat numai de 34,45 %, fapt ce presupune o evaluare atentă a 
programului, pentru a identifica motivele de neaccesare a finanțării nerambursabile aprobată; 

    ► Decontarea numai a 89,45% din suma contractată, denotă încă imperfecțiuni  și 
disfuncționalități în managementul implementăriia proiectelor propuse și 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; 

  ► Structura proiectelor eligibile aprobate la finanțare în anul 2019 și gradul de îndeplinire la 
finele anului raportat se prezintă astfel: 
Nr. 

crt. 

Denumire domeniu/ 

persoană juridică 

Titlul proiectului  Suma ( lei) 

Contrcatată  Decontată 

1.  Sănătate și educație 

antidrog 

   

42 389,10 

 

31 506,72 

1.1.  Societatea Română 
CRUCEA ROŞIE, Filiala 
Ialomiţa 

Educaţie pentru sănătate 12 675,60  11 656,72 

1.2.  Asociația Națională a 

Surzilor din România ‐ 

Filiala Ialomița 

Centenarul Asociației Surzilor 

din România 

29 713,50 19 850,00 

2.   Educație    147 586,54  136 817,03 

2.1.  Asociația Societatea 
Culturală Apollon – 
Urziceni 

Retrǎiri Istorice ȋn Veacul XXI – 

ediția a XV‐a 

62 110,00 62 110,00 

2.2.  Fundația ”Pod peste 
suflete” 
12 782/2019‐L/10.06.2019 

Kher Llila Romani‐Naparis 

 (Casa Cǎrții Romilor –Ialomița) 

7 500,00 7 400,00 

2.3.  Asociația „Sf. Cuvios Sava 

cel Sfințit” 

Turneul ȋn lume   37 912,14 27 853,84 

2.4.  Parohia „Sf. Cuvios Sava  Tabăra din pridvorul satului  8 100,00 7 741,19 



cel Sfințit” 

 

2.5  Asociația pentru 
recuperarea și integrarea 
persoanelor cu Autism și 
Sindromul Down  
„Centrul Logo-Pici” 

Copiii mai întâi 31 964,40 31 712,00 

3.   Culte/religie    86 098,5 

 

76 650,65 

3.1.  Parohia Sfinții Împărați 
Constantin și Elena, 
Urziceni 

Citim, cunoaștem, scriem, 
povestim, ediția a V-a 

33 223,5  32 499,90 

3.2.  Parohia Garbovi I  Scoala din Tinda Bisericii ‐ editia 

a III‐ a 

7 590  ‐ 

3.3.  Protopopiatul Urziceni 

 

Cercul de picturǎ ”Sf. Apostol 

Luca” – Continuitate în 

comunitate, Ediția a VIII‐a 

14 940  13 810,23 

3.4.  Parohia Sfântul Nicolae 

Cosereni 1 

 

Credință si tradiție in satul 

romanesc 

 

30 345  30 340,52 

4.   Sportul pentru toți    285 366,44  259 419,80 

4.1.  Asociația Club Sportiv 
Tenis Con 
 

Organizare turnee de tenis 
Slobozia 2019 

18 315 17 441,77 

4.2.  Asociația EDUPLAI  

 

Atelierul de vară EDUPLAI, Ediția 

a III‐a 

20 000 14 894,23 

4.3.  Asociația Clubul Sportiv 
Satori Art – Secția 
Kempo 

25 de ani de pasiune și 

performanțǎ sportivǎ 

ialomițeanǎ 

46 400 39 107,00 

4.4.  Asociația Club Sportiv 
Piticu 2013 Fetești 

Fetești Joacă Handbal IV  27 564,3 27 514,30 

4.5.  Asociația Centrul 
Cultural al Romilor O 
Del Amenca 

Ialomița pentru Sport 20 890 18 935,33  

4.6.  Club Sportiv Fair-Play-
Slobozia 
 

Sportul - perfecționarea continuă 
a trupului și caracterului 

37 083,6 34 984,80 



4.7.  Asociația Județeană de 
Scrimă Ialomița 

Scrima Ialomiteană, Prezent şi 

Viitor 

30 381,03 30 380,97 

4.8.  Asociația Club Sportiv 
Viitorul Urziceni  

Festivalul Internațional de Șah 
Liga Roială – Ediția 4 

47 612,91 42 945,80 

4.9.  Asociatia Clubul Sportiv 

Hontai H.V.I 

HONTAI – stǎpânirea corpului a 

voinței și a spiritului în artele 

marțiale 

37 119,6 33 215,60  

5.   Protecția mediului    16 218,00  12 302,15 

5.1.  Societatea de Geografie 
din Romȃnia – Filiala 
Ialomița 

Împreună pentru o planetǎ 

albastră ! 

6 480 5 621,15 

5.2.  Parohia Condeești – 
Adormirea Maicii 
Domnului 

Ne purtăm frumos, mâncăm 

sănătos într‐ un mediu curat 

9 738  6 681,00 

  TOTAL   577 658,58  516 696,35 

 

 
                » Strategia și modul de implementare a parteneriatelor și de creștere a culturii 
parteneriale la nivelul județului Ialomița pot fi considerate lecții de bună practică administrativă, 
de promovare a   inovației și a calității în sectorul public, 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. 
 
 

D. Sprijinirea dezvoltării durabile a unităților administrativ-teritoriale din județul Ialomița  
 

   Cadrul juridic care reglementează atribuțiile președintelui și ale Consiliului Județean Ialomița în 
acest domeniu este dat de Codul administrativ, în următoarele prevederi: art.75, alin. 1 (”Principiile 
specifice aplicabile administrației publice locale), art. 85 ( raporturile dintre autoritățile administrației 
publice locale), art. 89 ( ”Formele de asociere a unităților administrativ-teritoriale”), art. 107, alin 1, 
(”Consiliul judeţean este autoritatea administraţiei publice locale pentru coordonarea activităţii consiliilor 
comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean”), art 170, 
alin. 1 (”Consiliul judeţean este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean 
pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării 
serviciilor publice de interes judeţean”),  art. 173, alin. 1 lit. b (”atribuții privind dezvoltarea economico-
socială a județului”), explicitate la art. 173, alin. 3, lit.a, d-f), art. 173, alin. 1 lit. 3 (”atribuţii privind 
cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern”), coroborat cu alinj.7, lit.a),art. 191, alin.1, lit.c 
(”atribuţii privind bugetul judeţului”), lit. d (”atribuţii privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei 
publice locale”), coroboarte cu alin. 4, lit. b și c și cu  alin. 5. De asemenea, importante pentru acest 
domeniu sunt și prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare și ale Legii nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019. 
 
Obiectivele strategice 



 Îndeplinirea atribuțiilor circumscrise rolului şi locului Consiliului Județean Ialomița , 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;  

 Încheierea de acorduri de colaborare/cooperare între uităţile administrativ-teritoriale, 
inclusiv prin alocare de fonduri din bugetele proprii, pentru inițierea şi realizarea unor 
programe de dezvoltare zonală, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale și a 
hotărârilor adoptate de aceste autorități publice deliberative;  

 Exercitarea de către Consiliul Județean Ialomița a atribuţiilor privind sprijinirea 
dezvoltării durabile a unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa prin 
modalitățile de acțiune prevăzute de lege;  

 Accesarea fondurilor europene și naționale cu finanțare nerambursabilă și folosirea 
resurselor bugetului județului Ialomița pentru  modernizarea infrastructurii județene 
(rutieră, de sănătate, socială, culturală de mediu);  

 Implementarea Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa al Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa;   

 Repartizarea conform legii,  pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale 
din județ , a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; 

 Stabilirea taxelor şi tarifelor din competența Consiliului Judeţean Ialomiţa 
 Îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin norme imperative privind amenajarea teritoriului 

şi urbanismul, care să  genereze  dezvoltare urbană, socială şi economică reală și viabilă la 
nivelul judeţului  Ialomița și în fiecare unitate administrativ-teritorială;  

 Urmărirea derulării Programului de transport  public judeţean de persoane, prin curse 
regulate speciale;  

 Stabilirea 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;  

  Activități, acțiuni și rezultate.   

 În anul 2019, atribuţiile privind sprijinirea dezvoltării durabile a unităţilor administrativ-teritoriale 
din judeţul Ialomiţa s-au îndeplinit  prin mai multe modalități de acțiune. 

  Aprobarea în plenul Consiliului Județean Ialomița, la propunerea preşedintelui acestuia, prin  
hotărârea nr. 33/22.03.2019, a repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din 
judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, după cum urmează:  
                                                                                                                                                U.M= mii lei                  
Nr. 

crt. 

Specificații sume repartizate  Total  din care : 

Județ  Muni‐

cipii 

Orașe  Comu‐

ne 

1.  Cota de 17,5% din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor 

administrative‐teritoriale, în completarea 

veniturilor proprii, proporţional cu necesarul 

stabilit pe total judeţ, pentru asigurarea unui 

26.988  14.436  ‐  841  11.711 



buget de funcţionare 

2.  Cota de 7,5% din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019, 

pentru susţinerea programelor de dezvoltare 

locală, pentru susţinerea programelor de 

infrastructură care necesită cofinanţare 

locală, precum şi pentru cheltuielile de 

funcţionare, pe care unităţile administrativ– 

teritoriale din judeţ, în mod justificat, nu le 

pot finanţa din veniturile proprii şi din sume 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru echilibrarea bugetelor locale 

11.565  ‐  1.025  690  9.850 

3.   Sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru echilibrarea bugetelor 

locale repartizate unităţilor administrativ‐

teritoriale în completarea veniturilor proprii 

din impozite şi taxe locale, estimate a fi 

încasate în anul 2019, cumulate cu impozitul 

pe venit alocat, în vederea asigurării 

bugetelor de funcţionare stabilite, 

proporţional cu necesarul stabilit 

192.597  86.479  19.159  10.868  76.091 

4.   Sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată destinate finanţării cheltuielilor 

privind drumurile judeţene şi comunale 

20.855  10.805  300  300  9.450 

  TOTAL  252.005  111.720  20.484  12.699  107.102 

 

 Inițierea  unei  întâlniri  de  lucru  pe  tema  utilizării  sumelor  defalcate  din  taxa  pe  valoare 
adăugată  

destinate finanțării drumurilor comunale pe anul 2019 și stadiul lucrarilor actuale, în așa fel încât să fie 
posibile  redistribuiri  între  unitățile  administrativ‐teritoriale  în  cazul  în  care  s‐a  estimat  că  fondurile 
alocate nu pot fi cheltuite;  

  Aprobarea,  prin hotărârile Consiliului Judeâean Ialomița nr.41 /24.04.2019, nr 116/11.10.2019,  
nr. 148/27.11.2019 și nr 178/17.12.2019, a unor rectificări ale repartizării pe bugetele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 
2019 , care au vizat realocrea unor sume defalcate din TVA destinate finanțării cheltuielilor privind 
drumurile județene și comunale între unitățile administrativ-teritoriale, fără ca valorile totale inițiale să se 
modifice;  

 Organizarea, în ziua de 21.03.2019 a consultării publice cu primarii unităţilor administrativ – 



teritoriale din judeţul Ialomiţa  privind repartizarea pe bugetele locale a sumelor defalcate din taxe și 
impozite, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care 
necesită cofinanțare locală în anul 2019. Au fost prezentate sumele care sunt repartizate în mod direct 
de Consiliul  Judeţean  Ialomiţa,  şi anume:  sume din  cota de 7,5% din  impozitul pe  venit estimat a  se 
încasa la bugetul de stat în anul 2019 şi sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea 
cheltuielilor  privind  drumurile  judeţene  şi  comunale.  Celelalte  sume  sunt  repartizate  de Ministerul 
Finanţelor  Publice,  cu  asistenţa  tehnică  de  specialitate  a  direcţiilor  generale  regionale  ale  finanţelor 
publice/administraţiilor  judeţene  ale  finanţelor  publice.  La  consultarea  cu  primarii  din  teritoriu  au 
participat:  conducerea  operativă  a  Consiliului  Județean  Ialomița  şi  reprezentaţi  ai  Administraţiei 
Judeţene a Finanţelor Publice Ialomiţa, care au acordat asistenţă de specialitate cu privire la repartizarea 
sumelor sus menţionate; 

 Organizarea în sala de festivităţi Europa a Consiliului Judeţean Ialomiţa a dezbaterii publice  
anuale, în ziua de 16.04.2019,  referitoare la proiectul bugetului propriu al județului Ialomița pe anul 
2019. Proiectul de buget a fost fundamentat în concordanţă cu prevederile Legii bugetului de stat nr. 
50/2019. S-au prezentat tendinţele şi priorităţile bugetare pe anul 2019, Structura și prioritățile bugetului 
de  venituri  și  cheltuieli  pentru  anul  2019,  obiectivele de investiţii propuse, proiectele cu finanţare 
europeană, de la bugetul de stat și de la bugetul local derulate de Consiliul Judeţean Ialomița, programele 
multianuale de susţinere a educației  și a organizaţiilor non‐guvernamenale conform prevederilor Legii 
nr. 350/2005, noile proiecte privind „Program de Stimulare al Creşterii Natalităţii” şi programul sportiv 
de utilitate publică „Promovarea Sportului de Performanţă”. La  întâlnire au participat reprezentanţi ai 
instituţiilor  finanţate  din  bugetul  judeţului  Ialomiţa,  consilieri  judeţeni,  reprezentanţi  ai  autorităţilor 
administraţiei publice locale, organizaţii şi asociaţii interesate şi mass‐media; 

 Implementarea a 30 de proiecte de investiții, cu o valoare totală de 794.977.268,84 lei, din care 
16 proiecte cu finanțare europeană (51 % din total resurse), 7 proiecte cu finanțare națională, prin 
Programul Național de Dezvoltare Locală (41,5 % din total resurse) și 7 proiecte finanțate din 
bugetul local (7,5 % din resurse), care vor influența direct echiparea edilitar-gospodărescă a teritoriului, 
dezvoltarea durabilă și echilibrată a unităților administrativ-teritoriale și bunăastrea comunităților locale; 

 La 31.12.2019, erau finalizate 5 proiecte, iar 25 se aflau în diferirte stadii de implementare; 
 Modernizarea infrastructurii rutiere județene care acoperă  în următorii ani  215,232 km din  

cei 507 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  
fluenței și siguranței circulației pe aceste drumuri, dezvoltarea  afacerilorș i a economiei locale, 
îmbunătățirea confortului și vieții cetățenilor; 

 Finalizarea reabilitării Podului peste râul Prahova la Dridu, km 52+759, cu o valoare 
totală de  

10.199.966,14 lei, inaugurat la  la data de 15 mai 2019, reprezintă o  investiție majoră pentru Ialomița, 
dar, mai ales, pentru locuitorii comunităților locale din nord-vestul județului și toți participanții la traficul 
rutier care tranzitează zona;  

 Executarea lucrărilor de întreținere și reparare a infrastructurii rutiere județene prin  
 reparații cu 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), precum și a intervențiilor specifice serviciilor de deszăpezire a 
drumurilor județene, în perioadele de iarnă cu condiții meteorologice severe, conform planurilor 
stabilite de Comandamentul Județean pentru Situații de Urgență Ialomița, au contribuit la rezolvarea unor 
probleme punctuale din unitățile administrativ-teritoriale traversate de drumuri județene;.  

 Inițierea, la propunerea președintelui Consiliului Județean Ialomița a proiectului de  realizare și  
reabilitare de trotuare și piste pentru biciclete pe drumurile județene care traversează intravialnul 
unor UAT-uri din județul Ialomița, identificându-se asemenea 125.000 m de trasee în 18 localități, 
drept pentru care plenul a aprobat hotărârile nr. 107/10.09.2019 și  nr. 156/27.11.2019;  



 Inițierea unui proiect privind ”Expertiză tehnică în vederea stabilirii stării tehnice a  
podurilor aflate în administrarea Județului Ialomița”, care să expertizeze cele 6 poduri aflate în 
administrarea Consiliului Județean Ialomița și să propună soluții tehnice pentru consolidarea fundațiilor și 
infrastructurilor acestora, utilizarea unor echipamente noi, care să dea durabilitate și siguranță în 
exploatare, restricțiile de circulație ce se impun a fi luate și altele;  

 Inventarierea ”Semnalelor-simbol de marcare a intrărilor/ieşirilor rutiere din judeţ”,  
realizate și amplasate în urmă cu peste 30 de ani la limitele rutiere de județ și pentru care s-au derulat 
procedurile administrative necesare i plementării acestui proiect din bugetul local;  

 Aprobarea de către plenul deliberativ a hotărârilor  nr.16/31.01.2019, nr. 95/31.07.2019 și  
nr. 145/30.10.2019 pentru valorificarea masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumurilor 
județene, prin procedura de licitaţie publică, rezolvându-se problemele de siguranță a traficului rutier, 
estetica drumurilor județene, precum și reaizarea de venituri la bugetul județului Ialomița;  

 Creșterea accesibilității locuitorilor întregului județ la serviciile de sănătate moderne și de 
calitate a fost susținută prin investițiile 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;  

 Finalizarea celor dou proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă din domeniul sănătății:  
”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” 
depuse împreună cu Ministerul Sănătății, în calitate de lider, în care județul Ialomița și spitalele din 
Slobozia, Urziceni, Fetești și Țăndărei, precum și județul Prahova, împreună cu  spitale din Ploiești, 
Câmpina și Sinaia au avut calitatea de parteneri, sunt dovezile palpabile ale interesuluiConsiliului 
Județean Ialomița pentru îmbunătățirea stării de sănătate a cetățenuilor în teritoriu și a unei  largi 
accesibilități la servicii de urgență, ambulatorii  și spitalicesti; 

 Același obiectiv este urmărit și prin celelate 5 proiecte de modernizare a infrastructurii de 
sănătate de la  Spitalul Județean de Urgență Slobozia, în condițiile în care acesta este cea mai mare unitate 
sanitară publică și cu cel mai important grad de competență medicală, într-o structură  complexă de 
specialități,  care asigură  servicii de urgență, clinice și paraclinice, preventive, curative  și  de recuperare 
tuturor locuitorilor județului  Ialomița;  

 Aprobarea asocierii Județului Ialomița cu Municipiul Urziceni în vederea finanțării în comun a  
dotării Spitalului Municipal Urziceni pentru achiziționarea de apartură medicală modernă a făcut obiectul 
hotărârii nr.  58/24.04.2019, modificată și completată prin hotărârile nr. 86/28.06.2019  și nr. 
152/27.11.2019¸    

 Cele 3 proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă aflate în implemntare din  
domeniul culturii, care vizează 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 urmăresc  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; 

 Dezvoltarea sustenabilă a sectorului pescăresc, bazată pe competitivitate comercială, durabilitate  
în raport cu mediu, atractivitate investițională, incluziune socială și coeziune teritorială, cu efect pe 
termen lung asupra comunităților din zona  Giurgeni este susținută de Consiliul județean Ialomița prin 
implementarea proiectului ”Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței 
pescarilor”, al cărui deviz general actualizat, precum şi valoarea indicatorilor tehnico-economici au fost 
aprobate prin hotărârile nr. 136/30.10.2019 și nr. 137/30.10.2019;  

 Demararea procedurilor administrative de implementare a proiectului   ,,Valorificarea apei cu  
potențial termal și balnear - resursă naturală din comuna Giurgeni, județul Ialomița”, prin 
realizareea cercetării arheologie preliminare în perimetrul propus pentru explorare (2500 mp) și 



prelevarea de probe ale apei de către specialiști ai Institutului Național de Recuperare, Medicină Fizică și 
Balneoclimatologie în vederea analizei (prospecțiuni, fizico-chimice, microbiologice); 

 Întâlnirea-dezbatere din data de 25 februarie 2019 a vizat investițiile publice de înfiinţare de  
reţele de gaze, precum şi extinderea reţelei de gaze existente în toate localitățile din judeţ, fiind luată în 
calcul posibilitatea înființării de Asociații de Dezvoltare Intercomunitară în vederea realizării în comun a 
documentațiilor  tehnico‐economice  și  obținerea  de  finanțări  pentru  extindererea  reţelelor  de  gaze 
naturale în unitățile administrative teritoriale membre în ADI. S‐a evidențiaot că inițierea, conceperea și 
implementarea politicilor publice sunt  legate direct de promovarea colaborării  în plan  local, deoarece 
abordarea  acesteia  cu  realism  şi  responsabilitate,  prin  îndrumare,  consultare  şi  cooperare 
interinstituţională  în  probleme  de  interes  comun major,  pot  dezvolta  acţiuni  durabile,  în  beneficiul 
tuturor  părţilor,  iar  performanţa  ansamblului  este  întotdeauna  mai  mare  decât  suma  eforturilor 
individuale ale entităţilor partenere;  

 Organizarea, în ziua de 18 decembrie 2018, la Căzănești, a unei întâlniri – dezbatere privind  
inițierea proiectului ”Prospecțiuni Geofizice Tridimensionale Urziceni Sud 3D”, la care au participat o 
parte dintre primarii localităților din perimetrul vizat de proiect: Gârbovi, Sfântu Gheorghe, Colelia, 
Balaciu, Munteni Buzău,Căzănești, Ciochina, Gheorghe Doja și Traian, alți reprezentanți ai administrației 
publice județene și locale, ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița și reprezentanții filialei 
din România ai firmei americane HUNT OIL COMPANY, DALLAS, TEXAS. S-a urmărit  valorificarea 
unei oportunități care poate aduce dezvoltare locală durabilă în comunitățile din centrul județului 
Ialomița, în condițiile descoperirii de zăcăminte de gaze naturale și țiței. Prospecțiunea geofizică este 
minim invazivă,  pentru că nu poluează aerul, nu afectează flora și fauna locală, nu folosește substanțe 
toxice, iritante sau cancerigene, nu poluează apele de suprafață sau pe cele subterane, iar operațiunile vor 
lua în considerare activitățile agricole din zonele prospectate.  A fost de un interes real Studiul de Mediu 
Premergător Prospecțiunii Geofizice, deoarece datele obținute privind impactul proiectului asupra 
mediului înconjurător din zona prospectată vor fi puse la dispoziția autorităților județene și locale, pentru 
a fi utilizate în strategiile de dezvoltare viitoare. Rămâne obligația autorităților locale, ca împreună cu 
reprezentanții parteneriatului să comunice eficient cu cetățenii din zonă, să-i facă să înțeleagă că proiectul 
nu are riscuri care să îi îngrijoreze. În legătură cu propunerea racordării comunităților locale la rețelele de 
gaze naturale, Consiliul Județean Ialomița studiază posibilitatea de a include în proiectele naționale de 
investiții din domeniu, realizarea de rețele de transport a gazelor naturale, care să urmărească principalele 
drumuri județene din sud, centru și nord. Pentru accesul la rețelele de transport a gazelor naturale, trebuie 
gândită o formă de asociere între unitățile administrativ-teritoriale din județ, care își propun proiecte în 
acest sens;  

 Realizarea ”Strategiei în domeniul eficienței energetice a județului Ialomița pentru  
perioada 2016 - 2020”, aprobată prin hotărârea nr. 88/18.05.2017, prin care, pornind de la analiza 
critică a situației din domeniul eficienței energetice a județului Ialomița, propune măsuri de 
eficientizare și gestionare inteligentă a energiei în infrastructurile publice; 

 Cea mai importantă acțiune administrativă legată de activitatea Asociației de Dezvoltare  
Intercomunitară (ADI) Ialomița a fost aprobarea, prin hotărîrea Consiliului Județean Ialomița nr. 
98/31.07.2019 privind aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
Ialomiţa în vederea finanţării proiectelor în cadrul implementării Programului Judeţean de Dezvoltare 
Locală Ialomiţa 2019, pe baza unui acord de parteneriat, care a creat cadrul instituțional de cooperare 
între unitățile administrativ- teritoriale din județ membre;  

 Programul Județean de Dezvoltare Locală Ialomița a urmărit și în anul 2019 dezvoltarea  
comunităţilor membre, rurale și urbane, 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, care, 
toate au asigurat creșterea continuă a calităţii vieţii locuitorilor judeţului Ialomiţa; 

 În ziua de 8 iulie 2019, în foaierul Sălii de festivităţi “Europa” a Consiliului Judeţean Ialomiţa  



s-a desfășurat o conferinţa de presă prilejuită de semnarea contractelor de finanţare din cadrul 
Programului Judeţean de Dezvoltare Locală 2019; 

 Situația statistică centralizatoare a implementării Programului Județean de Dezvoltare  Locală  
Ialomița se prezintă astfel: 
                                                                                                                                    U. M =  lei 
Nr. 

crt. 

Anul  Număr de proiecte  Valoarea totală  

a proiectului 

Suma contractată 

de la ADI 

Contribuția 

proprie 
Depuse  Aprobate 

 

1. 

 

2019 

 

28 

 

28 

 

9.029.651,54 

 

 

5.820.713,40 

 

 

3.208.938,14 

 

 De remarcat faptul că pe lângă suma contractată de la ADI Ialomița, de 5.820.713,40 lei, care  
reprezintă 64,5% din valoarea totală  a proiectelor , importantă este și contribuția proprie a unităților 
administrativ-teritoriale - 3.208.938,14 lei ( 35,5%), ceea ce reflecă interesul acestora de a gestiona cu 
eficiență și eficacitate resursele locale și de a folosi orice sursă suplimentară de finanțare pentru realizarea 
unor investiții publice necesare în comunitate, creşterea continuă a capacităţii de management și 
planificare a actorilor relevanţi în contextul local, în vederea dezvoltării durabile a fiecărei localități şi a 
diminuării disparităţilor dintre mediul rural şi cel urban; 

 Detalierea proiectelor accesate prin Programul Județean de Dezvoltare Locală Ialomița în  
anul 2019 arată că majoritatea lor au fost pe infrastructură (14), din care 6 finalizate,  în domeniul 
sportului 9, din care 4 finalizate,  pentru educație 2, aflate în curs de implementare, 2 pentru mediu, 
ambele finalizate și unul pentru situații de urgență, aflat în curs de implementare, după cum urmează: 
           U. M =  lei 
Nr. 

crt. 

Specificații  Denumirea 

proiectului 

Dome‐

niul  de 

interven

‐ție 

Valoarea 

totală    a 

proiectului 

Suma 

contractată 

de la ADI 

Contribuția 

proprie 

Stadiul 

imple‐

mentării 

1.   Giurgeni  Reparație și 

execuție 

trotuare  

Infra‐

structur

a 

 

282.898,35 

 

200.000,00 

 

82.898,35 

 

Finalizat 

2.  Jilavele  Amenajare 

loc de joacă 

Sport  249.361,42 

 

200.000,00 

 

49.361,42 

 

Finalizat 

3.   Dridu  Parc  Dridu‐

Snagov 

Mediu  302.813,86 

 

200.000,00 

 

102.813,86 

 

Finalizat 

4.  Țăndărei  Realizare 

sistem 

suprave‐

Infra‐

structur

381.376,00  300.000,00  81.376,00  În  imple‐

mentare 



ghere video 

în Țăndărei 

a 

 

     

5.  Movila  Moderni ‐

zare 

trotuare 

Infra‐

structur

a 

577.788,37 

 

200.000,00 

 

377.788,37 

 

Finalizat 

6.   Sudiți  Teren sport 

multi‐ 

funcțional   

Sport  249.687,39 

 

200.000,00 

 

49.687,39  Finalizat 

7.   Fetești  Construire 

acoperiș 

Piața 

Agroali‐

mentară,  

Zona tarabe 

Infra‐

structur

a 

 

538.591,71 

 

300.000,00 

 

238.591,71 

 

În  imple‐

mentare 

8.  Albești  Moderni‐

zarea 

iluminatului 

public prin 

montarea 

de aparate 

de iluminat 

public 

stradal cu 

led ‐ uri  

Infra‐

structur

a 

 

357.338,71 

 

200.000,00 

 

157.338,71 

 

În  imple‐

mentare 

9.   Ciocârlia  Moderni‐

zare strazi 

locale  

Infra‐

structur

a 

 

357.335,35 

 

191.666,00 

 

16.669,35 

 

În  imple‐

mentare 

10.  Fierbinți 

Târg 

Construire 

teren de 

sport multi‐

funcțional la 

Fierbinții de 

Jos 

Educație  375.491,00 

 

300.000,00 

 

75.491,00 

 

În  imple‐

mentare 



11.   Bordușani  Inființare 

teren 

sintetic în 

satul Cegani 

Sport  236.036,21 

 

194.704,40 

 

41.331,81 

 

Finalizat 

12.   Mărculești  Moderni‐

zare și 

extindere 

sistem de 

iluminat 

public  

Infra‐

structur

a 

 

230.793,00 

 

181.357.00 

 

49.436,00 

 

În  imple‐

mentare 

13.   Vlădeni  Amenajare 

loc de joacă 

Sport  244.357,39 

 

200.000,00 

 

44.357,39 

 

Finalizat 

14.   Mihail 

Kogălni‐

ceanu 

Reabilitare 

trotuare in 

comuna 

Mihail 

Kogălni‐

ceanu‐ DC 2 

Infra‐

structur

a 

 

267.899,96 

 

200.000,00 

 

67.899,96 

 

În  imple‐

mentare 

15.   Armășești  Amenajare 

teren sport 

multi‐

funcțional, 

în satul 

Malu Roșu 

Sport  247.615,03 

 

200.000,00 

 

47.615,03 

 

În  imple‐

mentare 

16.  Colelia  Moderni‐

zarea 

sistemului 

de 

alimentare 

cu apă și a 

unităților de 

învățământ 

prin dotarea 

cu 

echipament

e 

performant

Infra‐

structur

a 

 

236.760,50 

 

198.000,00 

 

38.760,50 

 

Finalizat 



e 

17.   Gârbovi  Realizarea 

unui sistem 

de suprave‐

ghere video 

cu circuit 

închis 

Infra‐

structur

a 

 

389.827,00 

 

199.986,00 

 

189.841,00 

 

Finalizat 

18.  Stelnica   Racordarea 

la sistemul 

de 

canalizare 

menajeră, 

etapa a II‐a  

Infra‐

structur

a 

 

255.271,58 

 

200.000,00  55.271,58 

 

În  imple‐

mentare 

19.   Gura 

Ialomiței 

Construire 

teren de 

sport multi‐

funcțional 

Sport  332.444,00 

 

200.000,00 

 

132.444,00 

 

În  imple‐

mentare 

20.   Săveni  Moderni‐

zare 

iluminat 

public 

Infra‐

structur

a 

 

223.800,00 

 

200.000,00 

 

23.800,00 

 

Finalizat 

21.  Roșiori  Amenajare 

și dotare 

parc 

Mediu  244.570,16 

 

200.000,00 

 

44.570,16 

 

Finalizat 

22.   Moldoveni  Amenajare 

loc de joacă 

Sport  262.578,71 

 

200.000,00 

 

62.578,71 

 

În  imple‐

mentare 

23.   Munteni 

Buzău 

Moderni‐

zare 

interioară 

cladire 

gradiniță  

Educație  342.246,43 

 

200.000,00 

 

142.246,43 

 

În  imple‐

mentare 

24.  Andrășești  Amenajare 

loc de joacă 

Sport  245.482,76 

 

200.00,.00 

 

45.482,76 

 

În  imple‐

mentare 



25.   Coșereni  Construire 

teren sport 

multi‐

funcțional 

Sport  375.491,00 

 

200.000,00 

 

175.491,00 

 

În  imple‐

mentare 

26.   Buești  Reabilitare 

front 

captare  din 

sistemul de 

alimentare 

cu apă 

Infra‐

structur

a 

 

206.246,05 

 

155.000,00 

 

51.246,05 

 

Finalizat 

27.   Traian  Achiziție 

buldoexca‐

vator cu 

accesorii 

pentru 

dotarea 

Serviciului 

Voluntar 

pentru 

Situații de 

Urgență din 

cadrul UAT 

Traian 

Situații 

de 

urgență 

400.678,00 

 

200.000,00 

 

200.678,00 

 

În  imple‐

mentare 

28.  Miloșești  Moderni‐

zare drum 

comunal DC 

51‐L in 

comuna 

Miloșești 

Infra‐

structur

a 

 

614.871,60 

 

200.000,00 

 

414.871,60 

 

În  imple‐

mentare 

  TOTAL 2019  ‐  ‐  9.029.651,54 

 

5.820.713,40 

 

3.208.938,14 

 

‐ 12 

finalizate  

‐ 16 în 

cur de 

impleme

ntare 

 După recepția proiectelor finalizate, au fost organizate conferințe finale la încheierea  



proiectelor , s-a acțiuni publice la care au partuicipat reprezentanțili Consiliului Județean Ialomița și ADI 
Ialomița, primarul, viceprimarul, administratori publici, consilieri locali și cetățeni  din localitate, precum 
și  mass-media locale;  

 Numărul, varietatea domeniilor și sumele proiectelor implementate în anul 2019 de cel 28 de  
unități administrativ-teritoriale sunt o dovadă că s-a depășit starea prudențială de la începutul lansării 
Programului Județean de Dezvoltare Locală Ialomița, a existat o mai mare inițiativă în accesarea acestor 
surse suplimentare pentru investiții locale, a crescut experiența și expertiza în scrierea cererilor de 
finanțare, precum și în implementare proiectelor aprobate, respectând cerințele din Ghidul solicitantului, 
s-au respectat regulile de transparență administrativă; 

 În anul 2019, la inițiativa președintelui ADI Ialomița, au fost organizate trei întâlniri ale  
Adunării Generale a Asociaților Membrilor pentru a supune aprobării  teme specifice activității, de reținut 
fiind  primirea a 13 noi membri:Țăndărei, Andrășești, Bordușani, Bărbulești, Cocora, Dridu, Gura 
Ialomiței, Mihail Kogălniceanu, Miloșești, Rădulești, Sărățeni, Sfântul Gheorghe, Valea Ciorii;  

 La sfârșitul anului 2019, ADI Ialomița  avea 63 de membri, din care 61 și-au onorat  
obligația de a plăti cotizația de membru, iar unitățile administrativ- teritoriale  Urziceni, Ciulnița, 
Făcăeni și Ion Roată sunt singurele care n-au aderat la asociație;  

  Membrii echipei ADI Ialomița au fost încurajați să-și  îmbunătățească abilitățile si cunoștințele  
prin participarea la următoarele cursuri de formare: ”,Evaluator de proiecte”,  ”Derularea activității de 
audit public intern prin prisma planificării și metodologiei specifice” , ”Manager proiect”, ”Responsabil 
de mediu” și  ”Antreprenoriat Social de Succes in Regiunea Sud-Muntenia”;  

 Conform ”Acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea funcției de audit intern”  
încheiat cu 51 de unitățiadministrativ-teritoriale, în anul 2019, ADI Ialomița, prin Serviciul  de Audit 
Public Intern,  a continuat să asigure efectuarea misiunilor de audit public intern (75)  de conformitate, de 
performanţă sau consiliere, solicitate de către entitățile publice locale partenere,  formulând recomandări 
(191 recomandări implementate, 97 recomandări parțial implementate și 353 recomandări 
neimplementate) şi concluzii pentru îmbunătăţirea activităţilor auditate;  

 Bugetul anual de venituri și cheltuieli al ADI Ialomița a înregistrat, în anul 2019,  la venituri  
suma de 1.062.045 lei, la cheltuieli  suma de  850.032 lei, rezultând un excedent contabil de 212.013 lei;  

 Alocarea din bugetul anului 2019 a sumei de 3.900.000 lei, parte de contribuție a județului  
Ialomița, aprobată prin hotărârea nr. 55/26.04.2018 privind asocierea  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 de potabilitate conform 
reglementărilor în vigoare a apei potabile”;  

 sprijinirea activității Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Barbu Catargiu” Ialomița  prin  
darea în folosință gratuită a unui bun mobil – ”autoturism Dacia Duster” (HCJI nr. 10/31.01.2019)și a 
unei ”Motopompe NOVUS 2000 PSI” (HCJI nr. 106/10.09.2019) , aflate în proprietatea județului 
Ialomița;  

 atribuția de stabilire a impozitelor şi taxelor judeţene a fost îndeplinită prin aprobarea a două  
hotărâri ale Consiliului Județean Ialomița: una (nr. 29/20.02.2019) a modificat şi completat Hotărârea nr. 
148 din 19.12.2018 privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
pentru anul 2019, iar alta (nr.165/17.12.2019 ) a stabilit taxele şi tarifele din competenţa Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2020;  

 implementarea proiectului privind ”Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului  
Județean PATJ IALOMIȚA” reprezintă nu numai un document strategic care derivă din normele 
imperative cuprinse în Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, dar și unul 
necesar, care să  asigure coerenţa viitoarelor politici şi acţiuni publice ale autorităţilor judeţene şi locale 
din Ialomiţa, prin abordări construite pe înţelegerea nevoilor şi a priorităţilor acestor entităţi 
administrative, valorificarea rațională a potenţialului şi resurselor locale, asigurareea dezvoltării 



sustenabile a comunităţilor din teritoriu, îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor şi colectivităţilor umane 
din județ, creşterea coeziunii economice şi sociale dintre acestea;  

 încheierea contractul de finanţare nr. 68290 / 17.05.2019 între Consiliul Judeţean Ialomiţa și   
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru Programul privind elaborarea şi/sau 
actualizarea planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor locale de urbanism 
a însemnat alocarea din bugetul Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în bugetul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa a sumei de 354.329,00 lei, repartizată, ulterior, cu o asemenea destinație,  
către bugetele unităţilor administrativ – teritoriale din Andrăşeşti, Armăşeşti, Balaciu, Bărcăneşti, 
Ciochina, Colelia, Făcăeni, Gura Ialomiţei, Jilavele, Manasia, Moviliţa, Munteni-Buzău, Perieţi,Roşiori, 
Sărăţeni, Sfântu Gheorghe, Sudiţi, Valea Măcrişului şi Vlădeni. 

 îndeplinirea atribuţiei preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa de a emite şi elibera acte de  
autoritate urbanistică, avize şi acorduri a înregistrat în anul 2019 următoarele date statistice: 

 
Nr. 

crt. 

Tipul actului de autoritate urbanistică  Nr. total de 

acte emise 

Taxe încasate 

‐lei 

1.  Certificat de urbanism  53                 11.382,50 

2.  Autorizație de construire/desființare  23  8.611,26  

3.  Aviz pentru emiterea certificatului de urbanism  265  2.925,00  

4.   Aviz  pentru  emiterea  autorizației  de 

construire/desființare 

247  4.275,00  

5.   Aviz de oportunitate  2  ‐ 

6.  Avizul Arhitectului – Şef al Judeţului Ialomiţa  20  900,00 lei 

  TOTAL  610  28.093,76  

 Avizul Arhitectului - Șef al Judeţului Ialomiţa pentru cele 20 de documentaţii de urbanism au  
avut ca obiective: Planuri Urbanistice Generale şi Regulamente Locale de Urbanism pentru comunele  
Gheorghe Lazăr, Ion Roată, Sărățeni, Sudiți, Armășești și Gârbovi,  Planuri Urbanistice Zonale pentru 
„Construire locuinţe şi spaţii comerciale”  pentru Slobozia, Feteşti (4), Sineşti (3), Griviţa, Roşiori, 
Ciochina, Munteni-Buzău, Făcăeni, Movila;  

 Revizuirea ”Planului de Menţinere a Calităţii 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 județul Ialomița. 
Măsurile/proiectele în vederea menținerii calității aerului în județul Ialomița, aplicabile celor două 
scenarii din Plan au vizat localitățile: Slobozia, Fetești, Urziceni, Țăndărei, Amara, Manasia, Coșereni, 
Gimbășani, Ciochina, Gheorghe Lazăr, Colelia, Adâncata, Axintele, Cosâmbești, Movilița, Grivița, 
Gârbovi, Grindu, Stelnica, Ciulnița, Valea Măcrișului, Manasia, Ciocîrlia, Jilavele, Rădulești, Moldoveni, 
Andrășești, Armășești, Drăgoești, Perieți, Căzănești, Miloșești, Gheorghe Doja, Mărculești, Alexeni, 
Sudiți, Platonești, Reviga, Gheorhe Lazăr , Valea Ciorii, Balaciu, Sărățeni, Sălcioara, Albești.  

 Este în curs de elaborare ”Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Ialomița”,  
înțeles nu numai ca o cerinţă a legislaţiei naţionale şi europene, ci și ca un proiect strategic prioritar; 

 Susținerea financiară a cultelor din judeţul Ialomiţa, avînd în vedere rolul important al  



acestora în viața comunităților din teritoriu, prin  aprobarea suplimentării cu 7 posturi  a numărului 
personalului neclerical angajat în unitățile de cult la nivelul județului Ialomița ( HCJI nr.48 / 24.04.2019) 
și  a sumelor aferente salarizării personalului neclerical și prin aprobarea hotărârilor nr. 70/30.05.2019. 
nr.151/27.11.2019 și nr. 166.17.12.2019 de repartizare a sumei de 4.190,20 mii lei  pentru susţinerea unor  
lucrări de construcţii, reparații,  instalaţii, pictură la 37  unități de  cult din județ;  

 Adoptarea a 2 hotărâri ale Consiliului Județean Ialomița (nr. 83/28.06.2019  și 158/27.11.2019) 
prin care Programul de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate s-a prelungit ca  termen 
de valabilitate până la data de 30 iunie 2019, iar, ulterior, până la data de 30.06.2023, inclusiv;  

 Adoptarea hotărârilor cu caracter normativ 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 (HCJI nr. 167/17.12.2019), precum 
și a prețului mediu/tona de iarbă (masă verde) obținută de pe pajiști (HCJI nr.168/17.12.2019). 
 O privire retrospectivă a asupra acestui capitol este de natură să  întărească și mai mult 
convingerea că dincolo de  norma imperativă prevăzută de art. 85 din Codul Administrativ,  care nu 
instituie relații de subordonare între autoritatatea publică județeană și autoritățile publice locale, există 
numeroase pârghii parteneriale de colaborare și coordonare  în vederea realizării serviciilor publice de 
interes judeţean și de respectare a principiilor autonomiei locale, legalității, cooperării, solidarității, 
egalității de tratament și responsabilității.   

 

E. Îndeplinirea atribuțiilor privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea 
fondurilor publice locale și exercitarea atribuțiilor de ordonator  principal de credite 

 
 

   Cadrul juridic care reglementează atribuțiile președintelui și ale Consiliului Județean Ialomița în  
acest domeniu este dat de:  

 Codul administrativ, în următoarele prevederi:  
 - art. 173, alin. 1 lit. b (”atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului”), explicitate 
la art. 173, alin. 3, lit. a-f); 

- art. 173, alin. 1 lit. c (”atribuții privind administrarea domeniului public și privat”), explicitate la 
art. 173, alin. 4, lit.a – c);  

 - art. 191, alin.1, lit.c (”atribuţii privind bugetul judeţului”),  explicitate la art.191, alin. 4, lit. a-d); 
- art. 191, alin.1, lit.d (”atribuţii privind relația cu alte autorități ale administrației publice locale”),  

explicitate la art.191, alin. 5, lit. b); 
- art. 191, alin.1, lit.e (”atribuţii privind serviciile publice de interes județean”),  explicitate la 

art.191, alin. 6, lit.c, d și f); 
- art. 289 (inventarierea bunurilor din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale); 
- art. 290 (evidența financiar-contabilă a bunurilor din domeniul public al unităților administrativ-

teritoriale); 
- art.297- 364, modalități de exercitare a dreptului de proprietate publică și proprietate privată al 

unităților administrative-teritoriale; 
- art.365-537, privind Statutul funcționarilor publici; 
- 538-562 privind personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice; 
 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările  

ulterioare;  
 Legea nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;  
 Legii nr. 82/1992 a contabilității, cu modificările şi completările ulterioare; 
 art. 3 alin. (1) și (4), art. 6, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (1) şi art. 11 din Legea-cadru nr.  

153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 



 Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea  
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii: 

 
Obiectivele strategice 

 Creșterea răspunderii publice de grup, cât și responsabilității individuală în gestionarea eficientă, 
economicoasă, oportună și cu respectarea legii a resurselor financiare publice, de care dispune 
entitatea publică (umane, informaționale, materiale și financiare);  

 Îndeplinirea atribuțiilor privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice 
locale, precum și a calității de ordonator principal de credite rezultate din prerogativele acordate 
Consiliului Județean și președintelui său prin actele normative  care reglementează domeniul;  

 Previzionarea realistă a întregului sistem de obiective prioritare propuse, în raport cu nevoile 
identificate la nivel județean pentru fiecare an bugetar, în concordanță cu sursele de finanțare care 
pot fi atrase; 

 Fundamentarea bugetului pe programe/ 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, dar care să atingă  performanțele economice și sociale 
scontate, transpuse în servicii publice de calitate, la nivelul așteptărilor populației;  

 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;  

 Exercitarea funcției publice în condițiile principiilor de legalitate, competență, performanță, 
eficiență și eficacitate, imparțialitate și obiectivitate, transparență, responsabilitate, orientare către 
cetățean, stabilitate, bună-credință și suborodonarea ierarhică;  

 Administrarea domeniului public şi privat al judeţului Ialomiţa, în spiritul şi în temeiul legilor şi 
actelor normative în materie și în conformitate cu principiile priorității interesului public, 
protecției și conservării, gestiunii eficiente și al transparenței și publicității;  

 Inițierea de programe de exploatare eficientă a bunurilor publice şi private aflate în proprietatea 
județului Ialomița, corporale și necorporale, din a căror utilizare și gestionare rezultă drepturi și 
obligații cu valoare economică;  

 Organizarea şi efectuarea inventarierii generale anuale a elementelor de natura activelor, 
datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute în administrare de entitatea publică.  

  

Activitățile, acțiunile și rezultatele îndeplinirii atribuțiilor privind formarea, administrarea, 
angajarea şi utilizarea fondurilor publice locale și exercitarea atribuțiilor de ordonator  principal de credite 
în anul 2019 sunt prezentate pe fiecare domeniu specific în continuarea Raportului.  

  
E 1. Formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice locale şi 
exercitarea atribuțiilor de ordonator principal de credite  
 

   Cadrul juridic care reglementează atribuțiile președintelui și ale Consiliului Județean Ialomița în  
acest domeniu este dat de:  

 Codul administrativ, în următoarele prevederi:  
 - art. 173, alin. 1 lit. b (”atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului”), explicitate 
la art. 173, alin. 3, lit. a-f); 

- art. 173, alin. 1 lit. c (”atribuții privind administrarea domeniului public și privat”), explicitate la 
art. 173, alin. 4, lit.a – c);  

 - art. 191, alin.1, lit.c (”atribuţii privind bugetul judeţului”),  explicitate la art.191, alin. 4, lit. a-d); 



- art. 191, alin.1, lit.d (”atribuţii privind relația cu alte autorități ale administrației publice locale”),  
explicitate la art.191, alin. 5, lit. b); 

- art. 191, alin.1, lit.e (”atribuţii privind serviciile publice de interes județean”),  explicitate la 
art.191, alin. 6, lit.c, d și f); 

 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările  
ulterioare;  

 Legea nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;  
 Legii nr. 82/1992 a contabilității, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

Obiectivele specifice 

 exercitarea funcţiei de ordonator principal de credite, în calitate de preşedinte al 
Consiliului Judeţean Ialomița; 

 întocmirea proiectului bugetului judeţului pentru anul în curs  şi a contului de încheiere a 
exerciţiului bugetar al anului precedent, care au fost supuse aprobării Consiliului Judeţean 
Ialomița, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege;  

 aprobarea virărilor de credite, a modului de utilizare a rezervei bugetare, precum şi a 
rectificărilor bugetare de către autoritatea deliberativă, la propunerea președintelui 
acesteia; 

 stabilirea şi aprobarea taxelor și tarifelor de nivel județean, în condiţiile legii; 
 urmărirea, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale, orăşeneşti şi 

municipale interesate, a măsurilor necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru 
realizarea strategiilor şi programlor de dezvoltare economico-socială şi de mediu de la 
nivelul județului Ialomița;  

 urmărirea modului de realizare a veniturilor bugetare şi încasarea acestora la termen; 
 realizarea operațiunilor economice, a lucrărilor aferente bugetului județului în toate etapele 

de excuție;  
 asigurarea execuției bugetare prin intermediul instrumentelor financiar-contabile;  
 elaborarea lucrărilor de analiză și sinteză bugetară pe ansamblul județului;  
 angajarea și utilizarea creditelor 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.  
 

Activități, acțiuni și rezultate  

 elaborarea lucrărilor de analiză și sinteză bugetară pe ansamblul județului necesare în 
procesul de luare a deciziilor la nivelul conducerii executive și a Consiliului Județean 
Ialomița; 

 parcurgerea procedurilor legale și realizarea lucrărilor aferente hotărârilor de repartizare pe 
unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; 

 gestionarea lucrărilor, acțiunilor și activităților legate de procesul bugetar, pentru bugetul 
general consolidat al județului, în toate etapele procedurale, respectiv fundamentare, 
întocmire, adoptare, rectificare și execuție; 

 fundamentarea impozitelor și taxelor locale și a celorlalte venituri ale bugetului propriu al 
județului pentru adoptarea nivelului anual prin hotărârea Consiliului Județean Ialomița; 

 urmărirea realizării operațiunilor de constatare, urmărire și încasare a veniturilor; 
 realizarea lucrărilor privind repartizarea pe trimestre și virările de credite bugetare, corelate 

cu termenele de încasare a veniturilor, execuția bugetară și propunerile/solicitările 
instituțiilor subordonate; 



 asigurarea gestiunii datoriei publice locale și a raportărilor aferente; 
 efectuarea operațiunilore legate de finanțarea instituțiilor publice subordonate; 
 asigurarea execuției de casă a bugetului în condiții de legalitate; 
 conducerea contabilității drepturilor constatate și a veniturilor încasate, precum și a 

angajamentelor și a plăților efectuate; 
 realizarea procedurilor privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata tuturor 

cheltuielilor, precum și evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale; 
 efectuarea operațiunilor care privesc contabilitatea sintetică și analitică pentru operațiunile 

derulate și au fost realizate registrele de contabilitate obligatorii; 
 evidența sintetică și analitică a elementelor patrimoniale, reprezentând active fixe corporale, 

necorporale și a celor financiare, calculul și evidența amortizării activelor fixe (din 
domeniul privat); 

 realizarea operațiunilor financiar-contabile aferente finanțărilor nerambursabile alocate de 
către Consiliul Județean Ialomița; 

 exercitarea controlului financiar preventiv propriu de către persoanele desemnate din cadrul 
Direcției Buget Finanțe, prin dispozițiile președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 
23/2019 și 324/2019; 

 întocmirea trimestrială și anuală a situațiilor financiare pentru activitatea proprie și pe cele 
centralizate la nivel de ordonator principal de credite; 

 realizarea operațiunilor financiar-contabile de distribuire a produselor lactate, de panificație 
și mere și a documentațiilor pentru acordarea ajutorului comunitar pentru lapte și mere; 

 întocmirea lucrărilor de încheiere și stabilire a rezultatelor execuției financiare la finele 
anului 2018; 

 realizarea și aprobarea Contului anual de execuție al bugetului propriu al județului Ialomița 
și a situațiilor financiare pe anul 2018 (HCJI nr. 59/30.05.2019) și a conturilor de execuție 
trimestriale pentru anul 2019, care au fost supuse spre aprobare Consiliului Județean 
Ialomița; 

 implementarea sistemului național de verificare, monitorizare, raportare și control a 
situațiilor financiare, angajamentelor legale și bugetelor entităților publice – 
FOREXEBUG, înrolarea în sistem fiind realizată în anul 2018; 

 BUGETUL JUDEȚULUI IALOMIȚA pentru anul 2019 are următoarele elemente 
semnificative: 

 componentele bugetului general al județului sunt: 
o bugetul local;  
o bugetul instituțiilor finanţate integral din venituri proprii.  
o bugetul instituțiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii.   

 în structură instituțională în bugetul general se regăsește bugetul gestionat de Consiliul 
Județean Ialomița și de cele ale instituțiilor subordonate, respectiv: 

o Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomița; 
o Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţional Ialomița; 
o Școala Specială “Ion Teodorescu” Slobozia; 
o Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia; 
o Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu” Ialomița; 
o Muzeul Național al Agriculturii Slobozia; 
o Muzeul Judeţean Ialomiţa; 
o Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița; 
o Centrul Cultural „Ionel Perlea” Ialomița; 
o Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomița; 
o Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi Târg; 



 Bugetul a fost elaborat, aprobat și executat în concordanță cu prevederile legii finanțelor publice 
locale, ale legii bugetului de stat pe anul 2019 și cu respectarea celorlalte reglementări referitoare 
la domeniul bugetar.  

 Bugetul general consolidat 2019, incluzând toate tipurile de bugete, cu secțiunile aferente, 
excluzându-se transferurile între aceste bugete componente, se prezintă astfel: 

 programat:  
o venituri - prevederi bugetare 310.349.000 lei; 
o cheltuieli - credite bugetare 360.619.500 lei;  
o deficit – 50.270.500 lei; 

 executat:  
o venituri – total 282.644.555 lei; 
o cheltuieli – plăți efectuate 256.829.201 lei 
o excedent – 25.815.354 lei.  

 La data de 31.12.2019 Consiliul Judeţean Ialomiţa a înregistrat un excedent bugetar pentru bugetul 
local, concretizat în disponibilităţi în cuantum de 98.596.535 lei, iar pentru Spitalul Județean de 
Urgență Slobozia de 4.987.604 lei. 

 În ceea ce privește bugetul local, încasările realizate  au fost în sumă de 175.482.159 lei, adică 
88,42% faţă de prevederile bugetare definitive de 198.460.000 lei, din care pentru: 

o secţiunea de funcţionare: 131.331.513 lei (74,84% din total încasări) 
o secţiunea de dezvoltare: 44.150.646 lei (25,16% din total încasări) 

 Principalele încasări realizate la 31.12.2019, pe surse, au fost: 
 cote defalcate din  impozitul pe venit 22.262.810 lei (12,68% din total încasări), din care: 

o secţiunea de funcţionare: 22.262.810 lei (12,68% din total încasări şi 16,95% din 
încasări secţiune); 

 sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local  
15.534.256 lei (8,86% din total încasări), din care: 

o secţiunea de funcţionare: 15.534.256 lei (8,86 % din total încasări şi 11,83 % din 
încasări secţiune);  

 sume defalcate din T.V.A.  107.379.249 lei (61,19% din total încasări), din care: 
o secţiunea de funcţionare: 107.379.249 lei (61,19% din total încasări şi 81,76% din 

încasări secţiune); 
 venituri proprii (taxe, impozite, diverse venituri, sume provenite din finanţare bugetare ani 

precedenți) 10.097.491 lei (5,75% din total încasări), din care: 
o secţiunea de funcţionare: 10.097.491 lei (5,75% din total încasări şi 7,69% din încasări 

secţiune); 
 subvenţii primite din bugetul de stat 12.175.272 lei (6,94% din total încasări), din care: 

o secţiunea de funcţionare: 1.197.332 lei (0,68% din total încasări şi 0,91% din încasări 
secţiune); 

o secţiunea de dezvoltare: 10.977.940 lei (6,26% din total încasări şi 24,86% din încasări 
secţiune); 

 sume primite de UE în contul plăților efectuate 8.033.081 lei (4,58% din total încasări), din 
care: 

o secţiunea de dezvoltare: 8.033.081 lei (4,58% din total încasări şi 18,20% din încasări 
secţiune); 

 vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului 
local, din care: 

o secţiunea de funcţionare:  -25.139.625 lei (-14,32% din total încasări şi  -19,14% din 
încasări secţiune); 



o secţiunea de dezvoltare:  25.139.625 lei (14,32% din total încasări şi  56,94% din 
încasări secţiune). 

 La încasările realizate s-au adăugat, ca sursă pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare, sume din 
excedentul anilor anteriori de 13.484.479 lei. 

 Plăţile din bugetul local au fost în sumă 150.018.279 lei, în procent de 61,64% faţă de creditele 
bugetare definitive la un nivel de 243.384.500 lei, din care pentru: 

o secţiunea de funcţionare: 92.383.154 lei (61,58% din total plăţi); 
o secţiunea de dezvoltare: 57.635.125 lei (38,42% din total plăţi). 

 Plăţile efectuate din bugetul local la 31.12.2019  pot fi analizate din două puncte de vedere:   
 

 pe domenii de activitate: 
 cheltuielile serviciilor publice generale în sumă de 13.673.899 lei (9,11% din total plăţi),  

din care: 
 autorităţi executive C. J. Ialomiţa 12.306.011 lei (8,20% din total plăţi), din care: 

o secţiunea de funcţionare: 11.767.162 lei; 
o secţiunea de dezvoltare: 538.849 lei;  

 alte servicii publice generale (finanţare D.J.E.P., precum şi alte servicii publice 
generale) 1.367.888 lei (0,91% din total plăţi), din care: 

o secţiunea de funcţionare: 1.188.025 lei; 
o secţiunea de dezvoltare: 179.863 lei;  

 apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  în sumă de 752.524 lei (0,5% din total plăţi), 
din care: 

 apărare naţională (susţinerea Comandamentului Militar Judeţean) 289.533 lei (0,19% 
din total plăţi), din care: 

o secţiunea de funcţionare: 230.992 lei; 
o secţiunea de dezvoltare:     58.541 lei;  

 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 C.J.I, precum şi alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale – 
comisia A.T.O.P.) 462.991 lei (0,31% din total plăţi), din care: 

o secţiunea de funcţionare: 348.376 lei; 
o secţiunea de dezvoltare: 114.615 lei;  

 cheltuieli social-culturale în sumă de 105.609.519 lei  (53,38% 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)  5.345.484 lei 
(3,56% din total plăţi), din care: 

o secţiunea de funcţionare: 4.987.852 lei; 
o secţiunea de dezvoltare: 357.632 lei;  

 sănătate 10.951.598 lei (7,30% din total plăţi), din care: 
o secţiunea de funcţionare: 4.707.538 lei;  
o secţiunea de dezvoltare: 6.244.060 lei;  

 cultură şi religie (finanţare instituţii de cultură subordonate, contribuţii personal 
neclerical, servicii recreative şi sportive) 19.937.340 lei (13,29% din total plăţi), din 
care: 

o secţiunea de funcţionare: 19.315.842 lei; 
o secţiunea de dezvoltare: 621.498 lei; 

 asistenţă socială (D.G.A.S.P.C. şi C.A.M.S. Fierbinţi) 43.846.520 lei (54,99% din total 
plăţi), din care: 



o secţiunea de funcţionare: 42.030.850 lei;  
o secţiunea de dezvoltare: 1.815.670 lei;  

 cheltuielile cu servicii și dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape în sumă de 4.012.302 lei 
(2,68% din total plăţi)  

 locuințe, servicii și dezvoltare publică 4.000.000 lei (2,67% din total plăţi), din care: 
o secţiunea de dezvoltare: 4.000.000 lei;  

 protecția mediului 12.302 lei (0,01% din total plăţi), din care: 
o secţiunea de funcţionare: 12.302 lei;  

 cheltuielile cu acţiunile economice în sumă de 51.498.612 lei (34,33% 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: 

 acțiuni generale economice și comerciale 7.040.172 lei (4,69% din total plăţi), din 
care; 

o secţiunea de funcţionare: 1.109.299 lei; 
o secţiunea de dezvoltare: 5.930.873 lei;  

 alte cheltuieli în domeniul agriculturii 38.667 lei (0,03% din total plăţi), din care; 
o secţiunea de funcţionare: 38.667 lei; 

 transporturi 44.419.773 lei (29,61% din total plăţi), din care; 
o secţiunea de funcţionare: 6.646.249 lei; 
o secţiunea de dezvoltare: 37.773.524 lei;  

 după natura economică: 
o secţiunea de funcţionare: 92.383.154 (61,58% din total plăţi), din care: 

 cheltuieli de personal: 39.578.835 lei (42,84% din total plăţi secţiune);  
 bunuri şi servicii: 19.029.805 lei (20,60% total plăţi secţiune); 
 transferuri: 17.016.037 lei (18,42% din total plăţi secţiune); 
 asistenţă socială: 5.466.819 lei (5,92% din total plăţi secţiune); 
 alte cheltuieli: 11.319.745  lei (12,258% din total plăţi secţiune); 
 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent: -28.087 lei (-0,03% din 

total plăţi secţiune). 
o secţiunea de dezvoltare: 57.635.125 lei (38,42% din total plăţi), din care: 

 transferuri: 11.035.315 lei (19,15% din total plăţi secţiune); 
 alte transferuri: 5.546.995 lei (9,62% din total plăţi secţiune); 
 proiecte cu finanțare din FEN : 20.188.466 lei (35,03% din total plăţi secţiune); 
 active nefinanciare: 20.864.349 lei (36,20% din total plăţi secţiune). 

 Instituția finanţată integral din venituri proprii (Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia) a 
realizat încasări de 114.535.629 lei, în procent de 94,91% faţă de prevederile bugetare definitive 
de 120.673.000 lei, din care pentru: 

o secţiunea de funcţionare: 107.273.231 lei (93,64% din total încasări); 
o secţiunea de dezvoltare: 7.262.398  lei (6,36% din total încasări). 

Principalele încasări realizate de Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe surse, au fost: 
 venituri proprii 70.305.632 lei (61,39% din total încasări), din care: 

o secţiunea de funcţionare: 70.286.385 lei (61,37% din total încasări şi 65,52% din 
încasări secţiune);  
o secţiunea de dezvoltare: 19.247 lei (0,02% din total încasări şi 0,27% din încasări 
secţiune); 

 vărsăminte din descțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare, din care: 
o secţiunea de funcționare: -1.412.332 lei (-1,23% din total încasări şi -0,33% din 
încasări secţiune); 
o secţiunea de dezvoltare: 1.412.332 lei (1,23% din total încasări şi 19,45% din încasări 
secţiune); 



 subvenţii 44.229.997 lei (38,61% din total încasări), din care: 
o secţiunea de funcţionare: 38.399.178 lei (33,52% din total încasări şi 35,80% din 
încasări secţiune);  
o secţiunea de dezvoltare: 5.830.819 lei (5,09% din total încasări şi 80,28% din încasări 
secţiune); 

Plăţile instituţiei finanţate integral din venituri proprii au fost de 114.184.155 lei în procent de 
90,61% faţă de creditele bugetare definitive la un nivel de 126.019.000  lei, din care pentru: 

o secţiunea de funcţionare: 106.563.023 lei (93,33% din total plăţi); 
o secţiunea de dezvoltare: 7.621.132 lei (6,67% din total plăţi). 

 
Din punct de vedere funcţional, plăţile aferente acestei instituţii finanţate integral din venituri 

proprii şi se prezintă astfel: 
 sanătate 114.184.155 lei (100,00% din total plăţi) , din care: 
o secţiunea de funcţionare: 106.563.023 lei; 
o secţiunea de dezvoltare: 7.621.132 lei. 

Din punct de vedere economic, plăţile se structurează astfel: 
o    secţiunea de funcţionare 106.563.023 lei (93,33% din total plăţi), din care: 

 personal: 79.882.652 lei (74,96% din total plăţi secţiune); 
 bunuri şi servicii: 26.119.702 lei (24,51% din total plăţi secţiune); 
 alte cheltuieli: 872.485 lei (0,82% din total plăţi secţiune); 
 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent: -311.816 lei (-0,29% din total 

plăţi secţiune); 
o secţiunea de dezvoltare: 7.621.132 lei (6,67% din total plăţi), din care: 

 active fixe: 7.621.132 lei (100,00% din total plăţi secţiune); 
 

 Instituţiile finanţate din venituri proprii şi subvenţii au realizat încasări de 15.272.378 lei, în 
procent de 93,71% faţă de prevederile bugetare definitive de 16.297.500 lei, din care pentru: 

o secţiunea de funcţionare: 14.104.551 lei (92,35% din total încasări); 
o secţiunea de dezvoltare: 1.167.827 lei (7,65% din total încasări). 

 
Principalele încasări realizate la 31.12.2019, pe surse, au fost: 

 venituri proprii: 324.479 lei (2,12% din total încasări), din care: 
o secţiunea de funcţionare: 321.025 lei (2,10% din total încasări şi 2,28% din încasări 

secţiune); 
o secţiunea de dezvoltare: 3.454 lei (0,02% din total încasări şi 0,30% din încasări 

secţiune); 
 transferuri voluntare (donații și sponsorizări): 1.500 lei (0,01% din total încasări), din care: 

o secţiunea de funcţionare: 1.500 lei (0,01% din total încasări şi 0,01% din încasări 
secţiune); 

 subvenţii: 14.946.399 lei (97,87% din total încasări), din care: 
o secţiunea de funcţionare: 13.782.026 lei (90,24% din tot al încasări şi 97,7% din 

încasări secţiune); 
o secţiunea de dezvoltare: 1.164.373 lei (7,63% din total încasări şi 99,70% din încasări 

secţiune). 
Plăţile aferente instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii au fost de 15.272.378 lei, în 

procent de 93,71% faţă de prevederile bugetare definitive de 16.297.500 lei,  din care pentru: 
o secţiunea de funcţionare: 14.104.551 lei (92,35% din total plăţi); 
o secţiunea de dezvoltare: 1.167.827 lei (7,65% 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 Ialomița)   
1.373.332 lei (8,99% din total plăţi) , din care: 

o secţiunea de funcţionare: 1.193.469 lei; 
o secţiunea de dezvoltare: 179.863 lei;  

 învăţământ (Școala Specială “Ion Teodorescu” Slobozia şi Centrul Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională Ialomița) 1.347.939 lei (8,83% din total plăţi), din care: 

o secţiunea de funcţionare: 986.853 lei; 
o secţiunea de dezvoltare: 361.086 lei;  

 sănătate (C.A.M.S. Fierbinţi-Tîrg) 2.911.389 lei (19,06% din total plăţi), din care: 
o secţiunea de funcţionare: 2.890.544 lei; 
o secţiunea de dezvoltare: 20.845 lei;  

 cultura, recreere şi religie (Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Ialomița, Muzeul Agriculturii, Muzeul Judeţean, Centrul Cultural UNESCO 
“Ionel Perlea”) 9.639.718 lei (63,12% din total plăţi), din care: 

o secţiunea de funcţionare: 9.033.685 lei;  
o secţiunea de dezvoltare: 606.033 lei.  

Din punct de vedere economic, plăţile acestor instituţii finanţate din venituri proprii şi subvenţii se 
structurează astfel: 

o    secţiunea de funcţionare 14.104.551 lei (92,35% din total plăţi), din care: 
 cheltuieli de personal: 7.796.750 lei (55,28% din total plăţi secţiune);  
 bunuri şi servicii: 6.081.870 lei (43,12% din total plăţi secţiune); 
 asistență socială : 210.478 lei (1,49% din total plăţi secţiune); 
 alte cheltuieli: 24.591 lei (1,16% din total plăţi secţiune); 
 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent: -9.138 lei  

                                       (-0,06% din total plăţi secţiune); 
o secţiunea de dezvoltare: 1.167.827 lei (7,65% din total plăţi), din care: 

 active fixe 1.167.827 lei (100,00% din total plăţi secţiune); 
 
 Din datele statistice prezentate anterior se rețin următoarele aspecte: 

- Bugetul general consolidat 2019, incluzând toate tipurile de bugete, cu secțiunile aferente, 
excluzându-se transferurile între aceste bugete componente,  a înregistrat venituri totale de 282.644.555 
lei, față de prevederile bugetare programate în sumă de  310.349.000 lei (91,1%), iar la cheltuieli total 
s-au înregistrat plăți efectuate 256.829.201 lei, față de 360.619.500 lei credite bugetare programate 
(71,2%), ceea ce reflecă preocuparea Consiliului Județean Ialomița pentru utilizarea eficicentă a 
fondurilor publice; 
 - Realizarea unui excedent bugetar la 31.12.2019 de 25.815.354 lei, în condițiile în care se 
programase un deficit de – 50.270.500 lei;  
  - Pentru bugetul local, excedentul bugetar s-a concretizat în disponibilităţi în cuantum de 
98.596.535 lei;  

- Continuarea preocupării de a crește sumele din bugetul local alocate secțiunii de dezvoltare, în  
anul raporatat, acestea ajungînd la 57.635.125 lei (38,42% din total plăţi);  
 Statistic, în anul 2019, au fost adoptate 30 de hotărâri privind domeniul bugetar, ceea ce  

reprezintă 16,86% din totalul hotărârilor anului raportat și 28 de dispoziții ale președintelui Consiliului 
Județean Ialomița ( 5% din total dispoziții), care au vizat, în principal, rectificări, repartizări pe trimestre 
și virări de credite; 
 taxele și tarifele pentru anul 2019 au fost aprobate prin hotărârea Consiliului Județean Ialomița  

nr. 148 din 19.12.2018, modificată prin hotărârea nr. 29/20.02.2019, iar prin hotărârea nr.165/17.12.2019 
s-a0 aprobat taxele şi tarifele din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2020;  
 au fost reglementate: 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), 
tarife pentru utilizarea temporară a Sălii de festivități ”Europa” a Consiliului Judeţean Ialomiţa, tarife 
pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale,  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;  
 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”;   
 

     E 2. Gestionarea resurselor umane 
 

   Cadrul juridic care reglementează atribuțiile președintelui și ale Consiliului Județean Ialomița în  
acest domeniu este dat de:  

 Codul administrativ, în următoarele prevederi:  
 - art.365-537, privind Statutul funcționarilor publici; 

- 538-562 privind personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice; 
 art. 3 alin. (1) și (4), art. 6, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (1) şi art. 11 din Legea-cadru nr.  

153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
 
Obiectivele specifice 

 Aplicarea în managementul resurselor umane a principiilor de conduită profesională a 
funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al Consiliului 
Județean Ialomița și din instituțiile publice de aub autoritatea sa (supremația legii, prioritatea 
interesului public, egalitatea de tratament a cetățenilor, profesionalismul, imparțialitatea și 
independența, integritatea morală, libertatatea gândirii și a exprimării, cinstea și corectitudinea, 
deschiderea și transparența, responsabilitatea și răspunderea);  

 Asigurarea gestiunii curente a resurselor umane, inclusiv a funcţiilor publice, prin Compartimentul 
Resurse Umane din cadrul Direcției Buget Finanțe;   

 Stabilirea și modificarea structurii de posturi (număr de personal, organigramă, stat de funcții, 
transformarea posturilor) prin hotărâri ale plenului Consiliului Județean Ialomița, în funcție de 
activitățile, atribuțiile și responsabilitățile entității publice și ale personalului angajat; 

 Urmărirea respectării cu strictețe atât a drepturilor, cât și a obligațiilor personalului din aparatul de 
specialitate al Consiliului Județean Ialomița și din cel al  instituțiilor publice de aub autoritatea sa;   

 Asigurarea unui serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor prin participarea activă la 
luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor autorităţii şi 
ale instituţiilor publice subordonate;  

 Promovarea, în exercitarea funcţiei deţinute, a unui comportament profesionist și transparent, 
bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine, integritate morală şi profesională, care să câştige şi 



menţină încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţii şi instituţiilor 
publice pe care le reprezentăm; 

 Îmbunățățirea conduitei în relaţiile cu persoanele fizice şi cu reprezentanţii persoanelor juridice 
care se adresează autorităţii sau instituţiei publice subordonate, prin adoptarea unei atitudii 
imparţiale şi justificată pentru rezolvarea legală, clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor, care 
să asigure demnitatea persoanelor, eficienţa activităţii, precum şi creşterea calităţii serviciului 
public;  

 Utilizarea responsabilă a resurselor publice, prin ocrotirea patrimoniului deținut de entitatea 
publică,  folosirea timpului de lucru, precum şi a bunurile publice numai pentru desfăşurarea 
activităţilor aferente funcţiei publice deţinute;  

 Respectarea regimului juridic al conflictului de interese  şi al incompatibilităţilor;  
 Îndeplinirea obligației de a asigura numirea persoanei împuternicită cu consilierea etică a 

funcţionarilor publici şi asigurarea informării şi a raportării cu privire la normele de conduită;  
 Aplicarea în spiritul legii a normelor privind cariera funcţionarilor publici (recrutare, promovare, 

modificarea, suspendarea și/sau încetarea raportului de serviciu, evaluarea performanţelor 
profesionale);  

 Formarea şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici și a personalului contractual din 
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și din instituțiile publice de aub autoritatea 
sa;  

 Aplicarea normelor privind organizarea și funcționarea cabinetului demnitarului (președinte și 
vicepreședinți ai Consiliului Județean Ialomița), referitoare la persoanele care au dreptul de a avea 
cabinet în subordine, structura, numărul maxim de posturi, numirea şi eliberarea personalului din 
cadrul cabinetului și salarizarea acestuia; 

 Translatarea aplicării normelor prevăzute în Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la aprobarea de către Consiliul 
Județean Ialomița a  organigramei, statului de funcţii al aparatului de specialitate, precum şi ale 
instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean din subordine, la cele stabilite prin  O.U.G. nr. 
57/05.07.2019 privind Codul Administrativ, intrate în vigoare la data de 05.07.2019. 
 
Activități, acțiuni și rezultate  

 
 Compartimentul Resurse Umane a realizat lucrările aferente proiectelor de hotărâri ale  

consiliului județean și cele aferente dispozițiilor președintelui în legătură cu resursa umană, a asigurat 
punerea în aplicare a acestora și gestionarea problematicii potrivit regulamentului de organizare și 
funcționare;  

 Organigrama și statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean  
Ialomiţa au fost cele aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 32/10.03.2017, având ca 
structură 5 direcţii de specialitate (Direcţia Coordonare, Organizare, Direcţia Buget Finanţe, Direcţia 
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Direcţia Investiţii şi Servicii Publice şi Direcţia Achiziţii 
Patrimoniu) şi 4 compartimente distincte: Cabinet Preşedinte, Audit Public Intern, Compartiment Corp 
Control și Compartiment Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate, iar în cadrul 
direcţiilor de specialitate, pe servicii şi compartimente de specialitate, care să corespundă îndeplinirii 
atribuţiilor şi responsabilităţilor legale ale Consiliului Judeţean Ialomiţa. De asemenea, prin organigramă 
au fost stabilite competenţele legale de coordonare şi îndrumare a structurilor organizatorice din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa;  

 Pentru aparatul de specialitate, hotărârea nr. 32/10.03.2017, prin care s-a aprobat  
organigrama și statul de funcții cu o structură de 151 posturi,  în cursul anului 2019, a fost modificată prin 
hotărârile Consiliului Județean Ialomița nr. 4/31.01.2019, nr. 34/27.03.201,  nr. 61/30.05.2019, nr.79/ 
28.06.2019 și nr. 122/30.10.2019, pentru a reflecta situația unor schimbări în structura personalului;  



 Aprobarea prin hotărâri ale  Consiliul Județean Ialomița a  organigramei, statului de  
funcţii și a unor modificări la acestea, pentru instituţiile şi serviciile publice de interes judeţean din 
subordine, după cum urmează: 

- Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa - HCJI nr. 49/24.04.2019; 
- Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa – HCJI  nr. 
24/28.02.2019,   nr. 146/27.11.2019 și nr. 169/17.12.2019;  
- Spitalul Județean de Urgență Slobozia – HCJI  nr. 6/31.01.2019,  nr. 7/31.01.2019 și  nr. 
124/30.10.2019;  
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa – HCJI nr. 62/30.05.2019,  
nr.127/30.10.2019 și  nr.170/17.12.2019;  
- Centrul Cultural ”Ionel Perlea” Ialomița – HCJI nr. 25/28.02.2019;  
- Muzeul Național al Agriculturii Slobozia - HCJI nr. 26/28.02.2019 și  nr. 125/30.10.2019;   

 Respectarea normei de stabilire a numărului total de funcţii publice de conducere  în  
cadrul autorităţii și în instituţiile publice subordonate, prin aplicarea cotei de maximum 12% din numărul 
total al posturilor aprobate;  

 Urmărirea îndeplinirii procedurii de stabilire şi revizuire a structurii de funcţii publice şi  
de modificare a calităţii posturilor, cu obligaţia de a solicita avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor 
Publici;  

 Comunicarea către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a modificărilor intervenite  
în situaţia posturilor  şi a funcţionarilor publici, în termen de 10 zile lucrătoare de la dispunerea măsurii 
prin acte administrative;  

 Statistica gestionării resurselor umane de la nivelul Consiliului Județean Ialomița și a 
 instituțiilor publice de sub autoritatea sa, îla sfârșitul anului 2019, se prezintă astfel:  
Nr. 

crt

. 

Denumirea instituției  Total posturi, 

din care: 

din care: 

Apro-
bate 

Ocu-
pate 

Funcţii de 
demnitate 
publică 

Funcţii 
publice 

Personal 
contractual 

Apro-
bate 

Ocu-
pate 

Apro
-bate 

Ocu-
pate 

Apro-
bate 

Ocu-
pate 

1.  Consiliul Judeţean Ialomiţa 157 114 3 3 132 98 22 13 

2.  Direcţia Judeţeană de Evidenţă a 
Persoanelor Ialomiţa 

19 14 - - 17 12 2 2 

3. Biblioteca Judeţeană „Ştefan 
Bănulescu” Ialomiţa 

27 21 - - - - 27 21 

4. Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Ialomiţa 

38 19 - - - - 38 19 

5. Centrul Cultural „Ionel Perlea” 
Ialomiţa 

20 16 - - - - 20 16 

6. Muzeul Național al Agriculturii 
Slobozia 

33 29 - - - - 33 29 

7. Muzeul Judeţean Ialomiţa 31 24 - - - - 31 24 

8.  Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 

646 538 - - - - 646 538 



Ialomiţa       

9 

 

Centrul de Asistenţă Medico-
Socială Fierbinţi-Târg   

28 28 - - - - 28 28 

10 Spitalul Județean de Urgență 
Slobozia 

1.018 819 - - - - 1.018 819 

  Total   2.017 1.622 3 3 149 110 1.865 1.509 

 
 Datele statistice de mai sus relevă o problemă majoră: cea a angajării de personal, 

numărul posturilor vacante fiind în continuare destul de mare (aprox.27%), deși au fost organizate 
numeroase concursuri de recrutare, iar nivelul de salarizare actual ar trebui să fie atractiv pentru cei care 
doresc să îmbrățișeze cariere în structurile administrației publice județene; 

 Acoperirea numărului de personal din aparatul de specialitate în anul 2019 a atins o  
cotă istorică: 114 posturi ocupate, cel mai mare număr de personal din istoria de 27 de ani a 
Consiliului Județean Ialomița, după ce la începutul anului 2019 erau ocupate 91 de posturi! 

 Rămâne totuși un  grad de ocupare de 73%, cu consecințe directe asupra îndeplinirii  
atribuțiilor și responsabilităților cu care sunt investite structurile organizatorice executive, mai ales la 
direcțiile de specialitate cu profil tehnic, care a influențat negativ realizarea unui serviciu public de 
calitate și a condus la supraîncărcarea cu sarcini suplimentare a altor posturi;  

 Semnificativă este situația statistică a  organizării concursurilor de recrutare de personal  
pentru posturile vacante, care atestă că, în anul 2019,  s-au organizat 60 concursuri de recrutare, 
ocupându-se 25 posturi,  din care 1 funcție publică de conducere, 22 funcții publice de execuție și 2 
funcții personal contractual;  

 Dorința evidentă a Consiliului Județean Ialomița de a completa echipa aparatului de  
specialitate este ilustrată și de faptul că, în cadrul celor 60 de concursuri, pentru anumite posturi au fost 
organizate concursuri de mai multe ori, respectiv: pentru postul de director executiv DISP s-a organizat 
concurs de 4 ori, pentru postul de director executiv DBF s-a organizat concurs de 2 ori, pentru  postul de 
arhitect șef s-a organizat concurs de 3 ori, pentru un post de execuție s-a organizat concurs de 4 ori, iar 
pentru altul de 3 ori, în timp ce pentru 6 posturi de execuție s-a organizat concurs de 2 ori;  

 Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante pe principiile competiţiei,  
transparenţei, competenţei şi egalităţii accesului la funcţiile publice pentru fiecare cetăţean care 
îndeplineşte condiţiile legale, cu parcurgerea procedurilor administrative din etapele de recrutare și 
selecție, precum și exigența, în limitele legii, a comisiilor de concurs și a celor de soluționare a 
contestațiilor, în activitatea de recrutare, a adus în aparatul de specialitate personal bine pregătit 
profesional, iar numărul de posturi ocupate a echilibrat balanța de personal, a acoperit mobilitatea 
naturală a personalului și a permis, practic, schimbul de generații la nivelul entității publice;  

 Aplicarea normelor și procedurilor administrative referitoare la cariera funcţionarilor  
publici (recrutare, promovare, modificarea, suspendarea și/sau încetarea raportului de serviciu) sunt 
reflectate de următoarele date: 25 posturi ocupate prin concurs de recrutare, 2 funcții de personal 
contractual consilieri cabinet demnitari prin numire pe o perioadă determinată, 3 posturi funcții publice 
prin transfer în interesul serviciului, promovarea în grad profesional a 8 funcționarii publici,  6 posturi 
vacantate, din care  prin încetarea raportului de serviciu prin acordul părților (3), pensionare pentru limită 
de vârstă (1), deces (1) și demisie (1); 

 Urmărirea profesionalizării funcționarilor publici și a personalului contractual prin  
participarea la cursuri de formare și perfecționare cu o tematică diversă,  care să contribuie la dezvoltarea 
capitalului uman încadrat pe funcții publice/posturi de execuție și conducere, alocațiile bugetare din anul 
2019 cu această destinațiie fiind de 190.000 lei,  din care s-au cheltuit 58.808 lei, perfecționându-se 28 de 



angajați. În cadrul proiectelor cu finanțare externă europeană nerambursabilă s-au perfecționat 38 de 
persoane;  

 Perfecționarea continuă a managementului de proiect, prin creșterea numărului echipelor 
de implementare și  actualizarea componenței acestora în cazuri temeinic justificate (20 de dispoziții 
emise), stabilirea atribuțiilor și competențele fiecărui membru,  completarea fișei postului cu aceste 
atribuții; 

  Cuprinderea a 30 de funcționari publici de conducere și de execuție în echipele de  
implementare – aproape 30% din numărul fiuncționarilo publici în funcție!- , organizarea de întâlniri de 
lucru periodice pentru analizarea stadiului de implementare și corecțiile care se impun a fi efectuate, 
desfășurarea de vizite de documentare în zone din teritoriu unde sunt implementate proiectele; 

 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 hotărâri prin care s-au stabilit salariile de bază pentru funcţionarii publici şi 
personalul contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi din instituțiile 
publice județene subordonate.  Au fost acte normative benefice pentru corpul funcționarilor publici și a 
personalului contractual angajat în aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și la 
instituțiile/serviciile de sub autoritatea acestuia, care au atenuat discrepanțele anterioare, au adus o notă de 
echitate, dar n-au putut să înlăture integral prevederi contradictorii și să asigure în mod real o salarizare 
unitară. Sperăm, de asemenea, că actualul nivel de salarizare să influențeze pozitiv gradul de ocupare a 
posturilor din organigrama entității publice și din cele ale instituțiilor publice județene subordonate; 

 Asigurarea majorării lunare a salariilor pentru membrii echipelor de implementare, în  
funcție de activitățile și orele prestate în proiecte, drept pentru care au emise 179 de dispoziții ale 
președintelui Consiliului Județea Ialomița;  

 Respectându-se prevederile legale din domeniu, s-au organizat evaluările anuale ale  
activităţii personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița;  

 Prin dispozița președintelui nr. 170/2019 au fost aprobate măsurile necesare pentru 
 organizarea și desfășurarea evaluării activității desfăşurate de managerii instituţiilor publice de cultură 
aflate în subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa, iar prin DP nr. 228/2019 au fost aprobate rezultate 
acestor evaluări;  

 Desemnarea doamnei Cuciureanu Paulica-Gabriela, prin dispozția președintelui  
Consiliului Județean Ialomița nr. 354/19.07. 2019 pentru a îndeplinii atribuțiile de consiliere etică şi 
monitorizarea respectării normelor de conduită în cadrul entității publice, până la încetarea de drept a 
suspendării raportului de serviciu al doamnei Diaconescu Gheorghița (DP nr. 510/01.11.2019; 

 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 personalul din aparatul de specialitate 
al Consiliului Județean Ialomița, care are 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;  

   
 
     E 3. Gestionarea patrimoniului județului Ialomița  
 

   Cadrul juridic care reglementează atribuțiile președintelui și ale Consiliului Județean Ialomița în  
acest domeniu este dat de:  

 Codul administrativ, în următoarele prevederi:  



 - art. 173, alin. 1 lit. c (”atribuții privind administrarea domeniului public și privat”), coroborate cu 
art. 173, alin. 4, lit.a – c);  

 - art. 191, alin.1, lit.c (”atribuţii privind bugetul judeţului”),  coroborate cu art.191, alin. 4, lit. c); 
 - art. 191, alin.1, lit.e (”atribuţii privind serviciile publice de interes județean”),  coroborate cu 

art.191, alin. 6, lit.c); 
 - art. 289 (inventarierea bunurilor din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale); 
 - art.297- 364, modalități de exercitare a dreptului de proprietate publică și proprietate privată al 

unităților administrative-teritoriale; 
 Legii nr. 82/1992 a contabilității, cu modificările şi completările ulterioare;  
 Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea  

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii: 
 
Obiectivele specifice 

 Respectarea principiilor priorității interesului public, protecției și conservării, gestiunii eficiente și  
al transparenței și publicității în administrarea domeniului public şi privat al judeţului Ialomiţa;  

 Exploatarea eficientă a bunurilor publice şi private aflate în proprietatea județului Ialomița, 
corporale și necorporale, din a căror utilizare și gestionare rezultă drepturi și obligații cu valoare 
economică;  

 Ținerea evidenţei de cadastru şi publicitate imobiliară, în condiţiile legii;  
 Monitorizarea situaţiei bunurilor publice şi private aflate în proprietatea județului Ialomița;  
 Stabilirea, prin hotărâri ale autorității deliberative, a  modalităţilor de exercitare a dreptului de 

proprietate publică (darea în administrare, concesionarea, închirierea și darea în folosinţă gratuită),  
precum și a dreptului de proprietate privată (administrare, concesionarea, închirierea și darea în 
folosinţă gratuită pe termen limitat);  

 Parcurgerea procedurilor administrative legale privind exercitarea dreptului de proprietate publică 
și privată a județului Ialomița (studiul de oportunitate, caietul de sarcini, reguli generale pentru 
atribuirea contractului, documentația de atribuire, organizarea licitației sau a atribuirii directe, 
reguli privind oferta, numirea comisiei de evaluare, criteriile de atribuire a contractului, 
determinarea ofertei câştigătoare, stabilirea conținutului contractului de atribuire, încheierea/ 
neîncheierea contractului);  

 Organizarea şi efectuarea inventarierii generale anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor 
şi capitalurilor proprii deţinute în administrare de entitatea publică, având ca scop stabilirea 
situațtiei reale a patrimoniului județului Ialomița; 

 Inventarierea a cuprins toate elementele patrimoniale, precum și bunurile  și valorile deținute cu 
orice titlu, aparținând altor persoane juridice sau fizice, în vederea întocmirii bilanțului contabil, 
pentru a asigura o imagine fidelă, clară și completă a patrimoniului, situației financiare și a 
rezultatelor obținute;   

 Atestarea inventarierii bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al județului Ialomița prin 
hotărâre a Consiliului Județean Ialomița; 

 Organizarea evidenței financiar-contabile a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al 
județului Ialomița;    

Activitățile, acțiunile și rezultatele 
În anul 2019, din gestionarea patrimoniului județului Ialomița se desprind următoarele aspecte: 
 gestionarea folosirii eficiente a  suprafeței de 9.019,7319 ha, aflată în patrimoniul privat  

al  județului Ialomița, în următoarea structură de utilizare:   
                                                    U.M.= ha 

Localitatea Total Suprafaţă Suprafaţă Suprafaţă Suprafaţă Suprafaţă Suprafaţă 



suprafaţă 
 
 
 
 

concesi-
onată 

 
 
 

arendată 
 
 
 

închiriată 
 
 

dată în 
superficie 

 
 
 

dată în 
admini- 
strare 
Oraşul de 
Floci 

admini- 
strare 

proprie  
 

Giurgeni 4.198,3750 1.998,0873 1.398,8197 - 0,0455 74,2565 727,1660 

Gura Ialomiţei 1.879,0900 560,0339 - - - - 1.319,0561 

Vlădeni 2.594,5492 1.629,2221 606,5969 - 14,1223 - 344,6079 

Alexeni 347,7177 200,4649 - -   147,2528 

Total județ 9.019,7319 4.387,8082 2.005,4166 - 14,1678 74,2565 2.538,0828 

 
  Datele statistice relevă că din suprafeța de 9.019,7319 ha deținută, 48.7% este  

concesionată, 28,1% se află în administrate prorpie, 22,2% este arendată, 0,8 % este dată în administrare 
Muzeului Județean Ialomița- situl arheologic Orașul de Floci, iar  0,2% este suprafaţă dată în superficie;  

 Adoptarea a 21de  hotărări ale Consiliului Județean Ialomița, care au reglementat  
administrarea patrimoniului, repezentînd 11,8% din totalul celor 178 de hotărări din anul raportat;  

 Valorificarea terenurilor cu destinație agricolă, libere de sarcini din domeniul public și  
privat, prin concesiune, arendare și închiriere,  în urma mai multor etape de licitație, în suprafață de 
838,3417 ha , cu o valoare totală a contractelor de 653.185,70 lei/an, după cum urmează: 

Nr. 

crt. 

Specificații  Număr 

contracte 

Suprafața 

 

(ha) 

Valoarea totală 

a redevenței 

(lei/an) 

Durata 

contractului 

(ani) 

1.  Teren concesionat  5  425,9373  39.682,06  6 

2.   Teren arendat  3  412,3593  610.568,89  6/10 

3.   Teren închiriat  1   0,0451  2.934,75  5 

  Total  9  838,3417  653.185,70  ‐ 

 
 Urmărirea maximizării veniturilor proprii obținute din concesionarea, arendarea sau  

închirierea terenurilor proprietate privată a județului;  
 În conformitate cu clauzele contractelor de concesiune/arendă/închiriere, au fost efectuate  

controale și inspecții în teren pentru verificare modului de îndeplinire a acestor contracte și respectarea 
clauzelor contractuale,precum și urmărirea încasării al timp a redevenței/chiriei la nivelul cuantumului 
prevăzut  în contractele încheiate;  

 Continuarea intabulării și înscrierii în cartea funciară a imobilelor și terenurilor aflate în  
proprietatea Județului Ialomița și actualizarea carților funciare existente, după cum urmează: 

- Sistarea C.F. nr. 21315 prin hotărârea C.J.I. nr. 39/27.03.2019,  pentru suprafața de 57026  
mp situată în intravilanul comunei Giurgeni, și înființarea a două cărți funciare: C.F.nr. 22255 
pentru suprafața de 44.386 mp și C.F.nr. 22256 pentru suprafața de 12.640 mp; 



   - Sistarea C.F. nr. 22383 prin hotărârea .C.J.I. nr. 53/24.04.2019, pentru suprafața de 
68.755  mp situată în intravilanul comunei Vlădeni, și înființarea a două cărți funciare: C.F.nr. 
22574 pentru suprafața de 20.000 mp și  C.F.nr. 22575 pentru suprafața de 48.755 mp; 

- Înscrierea construcției Parc Fotovoltaic Ialomița I, afalat în domeniul public al județului 
Ialomița, în C.F. 22256; 

- Întabularea drumurilor județene: DJ 203 F (20 cărți funciare), DJ 203 I (1 carte funciară), 
DJ 211 (9 cărți funciare), DJ 212 (15 cărți funciare), DJ 306A (14 cărți funciare), DJ 306B (2 cărți 
funciare) și DJ 313 (7 cărți funciare); 

- Întabularea unor terenuri intravilane din  municipiul Slobozia: C.F. 38936 pentru o 
suprafață de 18.500 mp, C.F. 38975 pentru o suprafață de 451 mp  și construție 192 mp 

- Actualizare C.F. 33468 municipiul Slobozia, privind Centrul de Îngrijiri și Asistență;  
 Încheierea de protocoale aprobate prin hotărâri ale Consiliului Județean Ialomița care au  

reglementat: 
- darea în administrarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea  

Culturii Tradiționale Ialomița a “Microbuzului Mercedes-Benz”, bun mobil aflat în proprietatea privatӑ a 
județului Ialomița (HCJI nr. 9/31.01.2019); 

- darea în folosințӑ gratuitӑ Inspectoratului pentru Situații de Urgențӑ “Barbu  
Catargiu” Ialomița a unui bun mobil – “autoturism Dacia Duster”, a două “Motopome NOVUS 2000 PSI” 
(HCJI nr. 106/10.09.2019 și HCJI 161/27.11.2019) și a unui autoturism “Mitsubishi l 200 4WD TD” 
(HCJI nr. 161/ 27.11.2019 aflate în proprietatea privatӑ a județului Ialomița; 

- transmiterea unui tronson din drumul județean DJ 212 Limita județ Brăila – Luciu –  
Mihail Kogalniceanu – Țăndărei – Lăcusteni – Platonești – Movila – Fetești, cuprins între km 85+047 – 
km 87+454, aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, 
în administrarea Consiliului Local al comunei Movila (/HCJI nr. 38/27.03.2019); 

- darea îin administrare a unui teren situat în municipiul Urziceni, aflat în domeniul  
public al județului Ialomița, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, 
în vederea implementarii proiectului “Pași spre viitor”( HCJI nr. 72/18.06.2019); 

 Încheierea a 12 convenții, în baza HCJI  nr. 212/19.12.2017, privind închirierea temporară  
a unor spații de la Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” , încasându-se suma de 5.510,78 lei.   

 Aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a drumurilor  
județene: DJ 306A, DJ 203F, DJ 212, DJ 213A, DJ 203E, DJ 213, DJ 306, DJ 201, DJ 102H, DJ 203B, 
prin HCJI nr. 95/31.07.2019, în urma procedurilor de licitație fiind  valorificată o cantitate de 506 mc 
masă lemnoasă din specia plop euramerican, cu o valoare încasată de 45.540,00 lei;  

 Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii pe anul  
2019, din patrimoniul județului Ialomița rezultatul inventarierii fiind consemnat în procesul-verbal nr. 
25.621/2019-P din 15.11.2019;  

 La nivelul anului 2019, valoarea totală a bunurilor deținute în patrimoniul județului  
Ialomița era de 753.442.314,29 lei, cu o creștere de 6% față de valoarea totală a anului 2018;  

 Creșterea valorică se datorează, în principal, înregistrarii rezultatului reevaluarii activelor  
fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate în domeniul public și privat al județului 
Ialomița (H.C.J. Ialomița nr. 153/19.12.2018, precum și achizitionării unor mijloace fixe, obiecte de 
inventar, licețte și programe informatice;  

 Din valoarea totală a bunurilor inventariate, de 753.442.314,29 lei,  suma de  
625.432.166,84 lei reprezintă valoarea bunurilor aflate în domeniul public, în timp ce bunurile din 
domeniul privat al județului Ialomița se cifrează la valoarea de 128.010.147,45 lei;  

 Inventarierea mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, mijloacelor banești și a altor bunuri  
s-a efectuat pe fiecare loc de folosință/depozitare a acestora și pe fiecare gestionar, în păstrarea căruia se 
află aceste bunuri; 

 Actiunea de inventariere patrimonială s-a desfășurat în perioada 01.10.2019 - 15.11.2019,  



de către Comisia de inventariere a bunurilor din domeniul public și privat al județului Ialomița, constituită 
potrivit prevederilor Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 456/ 19.09.2019 

 Rezultatele inventarierii au fost stabilite prin compararea datelor constatate faptic cu  
evidenţa scriptică din contabilitate;  

 Tot în domeniul patrimoniului, în anul raportat, Consiliul județean Ialomița a adoptat  
hotărâri (nr. 85/28.06.2019, nr.105/10.09.2019) prin care s-a modificat  inventarul bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al județului,  precum și  H.C.J. Ialomița nr. 104/10.09.2019 privind trecerea 
unui bun imobil din domeniul public al Județului  Ialomița în domeniul privat al Județului Ialomița, în 
vederea scoaterii din funcțiune și desființării (Canton Amara) și demararea procedurilor administrative  
pentru noul obiectiv "Centru Multifuncțional Amara" .  
 

F. Îndeplinirea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea  aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Ialomița.  
 
   Cadrul juridic care reglementează atribuțiile președintelui și ale Consiliului Județean Ialomița în  

acest domeniu este dat de:  
 Codul administrativ, în următoarele prevederi:  

  - art. 173, alin. 1 lit. a (” atribuții privind înființarea, organizarea și funcționarea aparatului de 
specialitate al consiliului județean, ale instituțiilor publice de interes județean și ale societăților și regiilor 
autonome de interes județean”), coroborat cu art. 173, alin. 2, lit. c); 
  - art. 190, alin.3 (”aparatul de specialitate al consiliului județean este subordonat președintelui 
consiliului județean”); 

  - art. 191, alin.1, lit.a (”atribuții privind funcționarea aparatului de specialitate al consiliului 
județean, a instituțiilor publice de interes județean și a societăților și regiilor autonome de interes 
județean”),  coroborat cu art.191, alin2, lit. a,b); 

  - art. 191, alin.1, lit.d (”atribuţii privind relația cu alte autorități ale administrației publice 
locale”),  coroborat cu art.191, alin. 5, lit. b); 

  - art.191, alin. 7, coroborat cu art.157 privind delegarea de atribuții vicepreședinților, 
administratorului public și secretarului general al județului;   

  -   art. 242 -243, secretarul general al unității administrativ-teritoriale;  
              -   art 244 – administratorul public;  
   -   art.365-537, privind Statutul funcționarilor publici; 

 -   art. 538-562 privind personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice; 
 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările  

ulterioare;  
 Legea-cadru nr.153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
 Legile specifice fiecărui domeniu de activitate al aparatului de specialitate al consiliului 

județean;  
 

Obiective strategice pentru aparatul de specialitate 

 Organizarea aparatului de specialitate ca o structură funcţională permanentă a Consiliului Județean 
Ialomița, fără personalitate juridică şi capacitate decizională, pe domenii de activitate în care 
entitatea publică are competenţe conferite de legea organică şi alte acte normative şi în structuri 
subordonate direct sau indirect președintelui acestuia;   

 Îndeplinirea atribuţiilor principale ale aparatului de specialitate, constând în  executarea de fapte 
tehnico-materiale şi acte care prin ele însele nu produc efecte juridice, ci fundamentează din punct 
de vedere al legalităţii, necesităţii, oportunităţii, eficienţei şi/sau eficacităţii adoptarea sau emiterea 



actelor administrative normative sau individuale de către Consiliul Judeţean Ialomiţa şi 
preşedintele acestuia, precum şi încheierea de acte juridice în numele Judeţului Ialomiţa sau al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa;  

 Adoptarea unui Regulament de organizarea şi funcţionare a aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, care să cuprindă ansamblul normelor juridice care reglementează 
atribuţiile şi responsabilităţile generale ale acestuia, principiile, competenţele şi relaţiile 
funcţionale care stau la baza organizării şi funcţionării sale, precum şi atribuţiile, competenţele şi 
responsabilităţile specifice fiecărei structuri organizatorice, prin care să se asigure exercitarea la 
nivel optim a atribuţiilor ce revin administraţiei publice locale constituită la nivel judeţean;  

 Aplicarea principiului de management al delegării de către  Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, prin dispoziție, vicepreşedinţilor consiliului judeţean, administratorului public, 
secretarului general al judeţului Ialomiţa sau altor persoane, în condiţiile legii, de atribuții de 
coordonare şi îndrumare a unor structuri organizatorice funcţionale din cadrul aparatului de 
specialitate;   

 Organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa să se 
fundamenteze pe următoarele principii: legalitatea, celeritatea şi  eficienţa, îmbunătăţirea 
permanentă a calităţii serviciului public, responsabilitatea şi atitudinea participativă a 
personalului, conducerea ierarhică şi evitarea subrogării de competenţă, suplinirea în serviciu, în 
caz de necesitate, asigurarea continuităţii serviciului public și transparența administrativă; 

 Rezolvarea efectivă a problemelor să fie orientată explicit spre finalitate,  să pună în valoare 
potenţialităţile interne, să aibă o  reacţie promptă la solicitările noi şi să asigure o gestiune 
eficientă a mecanismelor de guvernare locală;  

 Asigurarea de servicii accesibile, moderne şi la standarde de performanţă pentru cetăţeni, creşterea 
şi diversificarea numărului şi tipului serviciilor și a performanţei profesionale, simplificarea 
procedurile administrative, perfecţionarea procedurile de lucru, eficientizarea activităţii şi  
funcţionalităţii autorităţii publice şi generalizarea practicilor de succes, compatibile cu normele 
europene;  

 Respectarea normelor privind liberul acces la informaţiile de intres public, transparenţa în 
activitatea decizională, consultarea şi implicarea cetăţenilor şi a structurilor asociative ale acestora 
la luarea deciziilor administrative;  

 Organizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa pe domenii de activitate, 
în  structuri funcţionale,  concordante cu organigrama aprobată şi principalele relaţii ierarhice: 

 Organigrama, numărul de personal, precum şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate se 
aprobă și se pot modifica, ori de câte ori este necesar, la propunerea Preşedintelui, prin 
hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa, în cazul apariţiei unor acte normative care stabilesc 
atribuţii noi pentru autoritatea publică, în funcţie de volumul şi complexitatea atribuţiilor, 
competenţelor şi responsabilităţilor legale ce trebuie îndeplinte în plan deliberativ şi/sau 
executiv, precum şi de limitele alocaţiilor bugetare;  

 Personalul aparatului de specialitate îşi desfăşoară activitatea în limitele legii şi cu respectarea 
atribuţiilor stabilite în fişa postului pe care îl ocupă, prin care se stabilesc atribuţiile, 
competenţele, responsabilităţile şi relaţiile funcţionale specifice;  

 Menținerea relaţiilor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate de tip ierarhic,  de 
colaborare și colegiale , bazate pe respect reciproc; 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Ialomiţa este întregit de Regulamentul de ordine interioară, Codul de etică și integritate al 
personalului din cadrul Consiliului Județean Ialomița, 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. 
 
 
Obiective specifice aparatului de specialitate 

 aplică şi execută prevederile legale, inclusiv hotărârile adoptate de Consiliul Judeţean Ialomiţa 
şi dispoziţiile Preşedintelui acestuia;  

 elaborează proiecte de acte administrative şi alte reglementări specifice autorităţii 
administraţiei publice judeţene;  

 asigură întocmirea şi transmiterea în termenele legale a raportului de specialitate al direcţiilor 
de specialitate pentru proiectele de hotărâre a căror tematică este specifică domeniului acestora; 

 elaborează studii, prognoze, strategii, programe, rapoarte, referate, analize, sinteze, statistici şi 
alte documente pe care se fundamentează procesul decizional al autorităţii; 

 propune şi elaborează acorduri-cadru de cooperare, asociere sau parteneriat cu autorităţi ale 
administraţiei publice locale şi centrale, cu serviciile publice deconcentrate din judeţ şi cu 
structuri asociative din administraţia publică şi ale societăţii civile, pentru realizarea de 
programe, proiecte, activităţi şi acţiuni publice de intres local, judeţean, regional, naţional sau 
cu participare internaţională, în limita competenţelor legale şi urmăreşte realizarea obiectivelor 
şi acţiunilor prevăzute în acordurile încheiate; 

 asigură, la cerere, asistenţă de specialitate pentru consilierii judeţeni şi comisiile de specialitate 
ale Consiliului Judeţean Ialomiţa, consiliile locale, primari, secretarii unităților administrativ-
teritoriale, direcţiile de specialitate şi  instituţiile publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean 
Ialomiţa;  

 participă la coordonarea, în condiţiile legii, a activităţii consiliilor locale în vederea realizării 
serviciilor publice de interes judeţean, pe baza principiilor autonomiei, legalităţii, 
responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea problemelor întregului judeţ, pe probleme 
de administraţie publică; 

 prezintă anual sau ori de câte ori se solicită rapoarte sau informări asupra activităţii desfăşurate 
de structurile funcţionale sau pe probleme punctuale; 

 asigură, împreună cu instituţiile publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, baza 
de date pentru întocmirea raportului privind modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii ale 
Preşedintelui şi de punere în executare a hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomița; 

 desfăşoară activităţi de îndrumare şi control, în condiţiile legii,  exercită consilierea, controlul şi 
auditul public intern, elaborează şi/sau dezvoltă sisteme de control managerial, prin întocmirea 
programului de dezvoltare a sistemelor de control managerial, cu obiective, acţiuni, 
responsabilităţi, termene şi proceduri, stabilite pe activităţi; 

 asigură gestionarea resurselor umane şi financiare şi utilizarea lor pentru îndeplinirea 
programelor, proiectelor, activităţilor, acţiunilor şi obiectivelor Consiliului Judeţean Ialomiţa; 

 asigură reprezentarea intereselor Consiliului Judeţean Ialomiţa în raporturile acestuia cu 
persoane fizice sau juridice de drept public şi privat, din ţară şi străinătate, în limita 
competenţelor stabilite de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, precum şi reprezentarea 
în justiţie; 

 stabileşte proceduri standard pentru circuitul documentelor şi informaţiilor publice şi propune 
modalităţi de simplificare şi optimizare a circuitului documentelor şi de reducere a termenelor 
de rezolvare a corespondenţei; 

 promovează compatibilizarea normelor, structurilor şi practicilor administrative specifice 
Consiliului Judeţean Ialomiţa cu cele existente în ţările Uniunii Europene; 

 



Activitățile, acțiunile și rezultatele îndeplinirii atribuțiilor privind organizarea şi funcţionarea 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa în anul 2019 rețin următoarele aspecte 
semnificative: 

 adoptarea a 5 hotărâri care au vizat organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al  
Consiliului Judeţean Ialomiţa și 30 de hotărîri care au reglementat activitatea instituţiilor publice 
subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa;  

 participarea la convocarea, organizarea și defășurarea celor 14 ședinte de plen, din care 11 au  
fost ședințe ordinare, 2 ședințe extraordinare și o ședință de îndată;  

 participarea la elaborarea celor 178 de hotărâri adoptate în anul raportat de Consiliul Județean  
Ialomița, din care 5 hotărâri cu caracter normativ, pentru care s-au îndeplinit etapele și procedurilor 
administrative înscrise în Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;  

 respectarea legalității în elaborarea și fundamentarea actelor administrative este susținută de  
faptul că   toate cele 178 de hotărâri adoptate de Consiliul Județean Ialomița au primit viză de legalitate 
din partea Instituției Prefectului – Județul Ialomița;  

 îndeplinirea atribuțiilor ulterioare încheierii ședințelor de plen au vizat: 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;   

 menținerea și în anul raportat a delegării atribuțiilor președintelului Consiliului Județean  
Ialomița către administratorul public și secretarul general al județului Ialomița;  

 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, Compartimentul Coordonare 
Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate și Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia;  

 la sfârșitul anului 2019, 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 General al Județului Ialomița 1 1 - 
3.  Direcției Coordonare Organizare   26 23 3 

3.1. Director executiv și director executiv adj. 2 2 - 

3.1. Serviciul Juridic, Coordonare, Organizare 14 12 2 
3.2.1. Șef Serviciu 1 1 - 
3.2.2 Compartimentul Juridic 7 6 1 
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 9 1 
3.3.1. Compartimentul pentru Informaţii şi Relaţii Publice 7 6 1 
3.3.2. Compartimentul Mass – Media 3 3 - 
4. Direcţia Buget Finanţe 29 24 5 
4.1. Director executiv și director executiv adj. 2 1 1 

4.2. Serviciul Buget Contabilitate, Programare şi Urmărire 
Venituri 

20 18 2 

4.2.1. Șef Serviciu 1 - 1 



4.2.2. Compartiment Buget  Contabilitate 7 7 - 
4.2.3. Compartiment Programare şi Urmărire Venituri 5 4 1 
4.2.4. Compartiment Analiză şi Sinteză Bugetară, 2 2 - 
4.2.5. Compartiment Finanţare Programe/Proiecte și 

Investiţii 
5 5 - 

4.3. Compartimentul Informatică 3 1 2 
4.4. Compartimentul Resurse Umane 4 4 - 
5. Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism  17 8 9 
5.1. Arhitect Șef 1 - 1 
5.2. Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism+Șef 

serviciu 
11 6 5 

5.3. Compartimentul Monitorizare și Control. 5 2 3 
6. Direcţia Investiții și Servicii Publice  31 22 9 
6.1. Director executiv  1 1 - 

6.2. Serviciul Management de Proiect+Șef serviciu 14 13 1 
6.3. Serviciul Investiţii şi Servicii Publice 11 4 7 
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 - 2 

6.3.4. Compartimentul Infrastructură Mediu 2 2 - 
6.4. Compartimentul Infrastructură Rutieră 3 2 1 
6.5. Autoritatea Judeţeană de Transport 2 2 - 
7. Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu  28 22 6 
7.1. Director executiv  1 1 - 

7.2. Serviciul Achiziţii Publice+Șef serviciu 9 7 2 
7.3. Compartimentul Patrimoniu Public şi Privat 7 6 1 
7.4. Compartimentul Personal Deservire, Protocol, 

Administrativ, Protecţia Muncii 
11 8 3 

8. Compartimentul Audit Public Intern 3 2 1 
9. Compartimentul Cabinet Consilieri Preşedinte 6 3 3 
10.  Compartimentul Cabinet Consilieri Vicepreşedinți 4 1 3 
11. Compartimentul Coordonare Societăți, Servicii și 

Instituții Publice Subordonate  
5 4 1 

12. Compartimentul Corp Control 3 0 3 
 TOTAL APARAT DE SPECIALITATE 154 111 43 
 TOTAL GENERAL 157 114 43 
 datele statistice de mai sus relevă o echilibrare a raportului dintre numărul posturilor aprobate și  

numărul posturilor ocupate la majoritatea direcțiilor și compartimentelor de specialitate;  
 numărul posturilor vacante din aparatul de specialitate este în continuare destul de mare (23,2%),  

deși au fost organizate numeroase concursuri de recrutare (60), unele repetate de 2 – 4 ori,  iar nivelul de 
salarizare actual a devenit atractiv;  
 postuile vacante influențează îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților cu care sunt investite  

direcțiile de specialitate, mai ales cele cu profil tehnic (Direcția Investiții și Servicii Publice și Direcţia 
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism), care se răsfrâng negativ asupra realizarea unui serviciu public de 
calitate și conduc la supraîncărcarea cu sarcini suplimentare a altor posturi;  



 nu a fost operaționalizat Compartimentul Corp Control, deoarece acțiunile punctuale de control 
au  

fost realizate de Compartimentul Audit Public Intern sau de echipe mixte constituite din funcționari 
publici din compartimente de specialitate; 
 remarcăm și la acest capitol că numărul de posturi ocupate (111) în cadrul aparatului de  

specialitate în anul 2019 este cel mai mare număr de personal din istoria de 27 de ani a Consiliului 
Județean Ialomița! 
 personalul din aparatul de specialitate a beneficiat de:  

‐  creșterile salariale prevăzute de Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea  
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare (HCJI nr. 123/30.10.201 
și nr. 150/27.11.2019, DP nr. 555/209 și 558/2019);  

‐ asigurarea de majorări lunare a salariilor celor 30 de persoane din echipele de 
implementare a proiectelor cu finanțarea europeană nerambursabilă, în funcție de activitățile și orele 
prestate în proiecte (179 de dispoziții emise în acest sens de președintele Consiliului Județea Ialomița);  

‐ promovarea în grade/trepte profesionale și avansarea după tranșe de vechime în muncă; 
‐ acordarea indemnizației de hrană (DP nr. 74/2019);  
‐ acordarea voucherelor de vacanță ( DP nr. 254/2019); 
‐ acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite prin hotărâri judecătorești definitive 

( DP nr. 136, 243, 560, 572, 573, 576, 577/2019);  
‐ acordarea concediului de odihnă conform programărilor anuale;  

 modificarea, prin hotărârile Consiliului Județean Ialomița nr. 4/31.01.2019, nr. 34/27.03.201,  nr.  
61/30.05.2019, nr.79/ 28.06.2019 și nr. 122/30.10.2019, a organigramei,  statului de funcții  și a funcților 
publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, pentru a reflecta schimbările la zi din 
structura personalului; 
 aprobarea Regulamentului de ordine interioară, prin DP nr. 222/2019;  
 reactualizarea  Codului de etică și integritate al personalului din cadrul Consiliului Județean  

Ialomița, prin DP nr. 457/2019; 
 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 corecare a situațiilor de risc și de 
realizare a obiectivelor propuse în diferite etape ale activității autorității;  
 Finalizarea proiectului ”Implementarea Cadrului Comun de Autoevaluare – garanția unei  

administrații eficiente în slujba cetățeanului”,  prin Programul Operațional Capacitatea Administrativă 
2014 – 2020, în care asistența comunitară nerambursabilă a fost asigurată din Fondul Social European 
(FSE), iar ca obiective vizate menționăm: optimizarea proceselor administrative, creșterea eficienței 
serviciului public la nivel local, implementarea unitară a managementului calității și performanței în 
administrația publică județeană. 
 

Activitățile, acțiunile și rezultatele îndeplinirii atribuțiilor pe fiecare domeniu specific din 
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa în anul 2019 sunt prezentate în continuarea 
Raportului, cu următoarele mențiuni: 

‐ programele/proiectele/activitățile și acțiunile care fac obiectul capitolelor anterioare au fost  
implementate și realizate cu aportul direcțiilor de specialitate;  

‐ atribuțiile generale și atribuțiile specifce fiecărei structuri organizatorice și funcționale  
din aparatul de specialitate sunt prezentate în detaliu în Regulamentul de organizare și funcționare a 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, aprobat de autoritatea deliberativă prin 
hotărârea nr. 60/27.04.2017, cu modificările și completările ulterioare;  

‐ în asemenea condiții, în prezentul Raport facem referiri doar la activitățile, acțiunile și  
rezultatele realizate în anul 2019. 



 
           F1.     Îndeplinirea atribuțiilor specifice administratorului public al Județului Ialomița  
 
   Cadrul juridic  
Reglementată, după aprobarea  prin Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 a Codului administrativ, de  

art. 244 din acest act normativ, funcția de administrator public al județului Ialomițaa fost îndeplinită în 
anul 2019 de Mihai Larisa Elena, ca funcție de conducere, în limita numărului maxim de posturi aprobate, 
dar fără a se încadra în procentul de 12% alocat funcțiilor de conducere. 

Exercitarea funcției s-a făcut în conformitate cu prevederile  contractului de management încheiat 
cu președintele Consiliului Județean Ialomița. 

Obiective specifice  
 coordonarea activității aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa;  
 asigurea managementului resurselor umane, financiare, tehnice şi/sau materiale al Consiliului 

Judeţean Ialomiţa; 
 efectuarea de analize, sinteze, rapoarte operative la solicitarea președintelui Consiliului Judeţean 

Ialomiţa sau a consilierilor județeni; 
 propunerea de planuri de acțiune pentru implementarea strategiilor autorității și  urmărirea 

realizării acestora; 
 asigurarea coordonării, administrării și monitorizării implementării proiectelor Consiliului 

Județean Ialomița cu finanțare din fonduri nerambursabile, de la bugetul local, de la bugetul de 
stat sau din alte surse; 

 participarea la fundamentarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Ialomița și a 
dispozițiilor președintelui Consiliului Județean Ialomița, al căror obiect intră în sfera sa de 
competență; 
 
Activități, acțiuni și rezultate 
 

 coordonarea activității aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa pentru 
aplicarea şi executarea prevederilor legale, ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de 
Consiliul Judeţean Ialomiţa şi a dispoziţiilor preşedintelui acestuia;  

 participarea la elaborarea de proiecte de acte administrative şi alte reglementări specifice 
autorităţii publice judeţene;  

 îndeplinirea activităților de gestionare a resurselor umane, financiare, tehnice şi/sau materiale al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa; 

 exercitarea drepturilor delegate în ceea ce privește atribuții ale ordonatorului principa de credite;  
 inițierea și efectuarea de analize, sinteze, rapoarte operative la solicitarea președintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa sau a consilierilor județeni;  
 participarea la implementarea strategiilor autorității și  urmărirea realizării obiectivelor acestora; 
 îndeplinirea atribuțiilor de manager de proiect în cadrul proiectului ”Restaurare și conservare 

Biserica de Lemn Sf. Nicolae Slobozia”;  
 îndeplinirea atribuțiilor de  asistent manager  în cadrul proiectului  „Modernizarea drumurilor 

judeţene DJ 302 (km13+865 – km 37+545) localităţile Drăgoești-Roșiori-Moviliţa-Dridu, DJ 101 
(km 52+100 – km 37+600) localităţile Dridu-Fierbinţi-Târg –limita judeţ Ilfov, DJ 101 
(km52+100 – km 59+700) localităţile Dridu-Jilavele și DJ 402 (km 53+700 – 61+740) limita 
Judeţ-Călărași Sinești (DN2)”       

 coordonarea unor programe derulate de Consiliul Județean Ialomița:  
- organizarea participării Consiliului Județean Ialomița la ediția de primăvară 2019 a  

Târgului Național de Turism (elaborarea tematicii, urmărirea realizării machetei  de prezentare  a 
standului, realizarea materialelor promoționale, întocmirea programului de promovare pe timpul 
defășurării târgului și a activităților conexe, asigurarea personalului în stand etc.);   



- gestionarea, din partea Consiliului Județean Ialomița, a parteneriatului cu Primăria și  
Consiliul local Amara,  Centrul Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița 
și Centrul Cultural ”Ionel Perlea ” Ialomița pentru organizarea  Festivalul concurs de interpretare a 
muzicii ușoare românești  ”Trofeul Tinereții Amara”;  

- sprijinirea proiectului ”VETERANII, EROII FĂRĂ VÂRSTĂ”, de omagiere  și  
premiere a veteranilor de război de pe raza județului Ialomița: fundamentarea premiului de 1.500 
lei/persoană acordat veteranilor de război în anul  2019, definitivarea listei beneficirilor, realizarea 
distincției de onoare;  

- participarea  în colectivul de realizare a  proiectului „10 pentru Ialomița”, propus  
pentru 10 domenii de activitate: administrație publică, agricultură, cultură, devotament pentru comunitate, 
educație, mediul de afaceri, promovarea tradiției populare, sănătate, societatea civilă și sport, precum și 
decernarea trofeului ”Personalitatea Județului Ialomița”: selecția personalităților, conceperea machetei 
albumului de prezentare a personalităților nominalizate, realizarea materialelor promoționale (album de 
prezentare a personalităților nominalizate, invitații, insigne, plachete și o medalie pentru personalitatea 
județului, câte un stilou și o sticlă de șampanie personalizate), organizarea evenimentului de decernare din 
ziua de 28 martie 2019 (program de desfășurare, primirea invitaților, program artistic);  

- participare la implementarea proiectului multianual „Premii de excelență pentru  
olimpicii ialomițeni din învățământul preuniversitar de stat  în anul școlar 2018 – 2019”, în etapa de 
determinare a premianților, alocarea sumelor necesare, ceremonia de înmânare a contractelor de finanțare 
pentru granturile acordate celor 25 de unități de învățământ cu  olimpici premați, acțiune publică 
desfășurată în ziua de 19 noiembrie 2019;   

- participarea la fundamentarea proiectului de hotărâre a Consiliului Județean Ialomița  
privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou născuți și  a ”Metodologei de acordare a 
stimulentului financiar familiilor pentru nou-născuți” . 

- participarea la fundamentarea proiectului de hotărâre a Consiliului Județean Ialomița  
privind implementarea programului multianual desfășurat sub genericul ”Parteneriate pentru coeziune”, 
de sprijinire financiară a proiectelor propuse de organizații nonguvernamentale cu impact județean, 
național sau internațional; 

- organizarea evenimentului “Sărbătorirea Zilei Naționale a României” prin stabilirea  
programului, a listei invitaților, realizarea materialelor promoționale (pliant aniversar, cocarde, stegulețe 
tricolore) și a programului artistic;  
 participarea la acțiunile publice organizate de Consiliul Județean Ialomița: ședințele de plen,  

dezbateri publice, conferințe, întâlniri de lucru, semnarea contractelor de finanțare europeană 
nerambursabilă, conferințe de presă, festivaluri, concursuri,  sărbători oficiale, spectacole festive  etc.;  
 participarea la primirea vizitelor unor delegații străine la Consiliul Județean  Ialomița;  
 realizarea activităților de coordonare  cu stricta respectare a subordonării ierarhice a structurilor  

funcționale fată de președintele, vicepreședinții Consiliului Județean Ialomița și secretarului genral al 
județului, după caz. 
 

F2.     Îndeplinirea atribuțiilor specifice secretarului general al  Județului Ialomița 
 

   Cadrul juridic   

Reglementarea atribuțiilor  specifice acestei funcții importante de conducere din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Ialomița se află în art. 179, 182, 183, 186,  242 și 243 din 
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 a Codului administrativ. Actul normativ menționat aduce și câteva 
noutăți în materie, care se pot sintetiza astfel:  

- schimbarea denumirii funcției din secretar în secretar general al unității administrativ-teritoriale;  
- atestarea actului constitutiv și a statutului asociației de dezvoltare intercomunitară din care face 

parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia funcționează, prin derogare de la prevederile 



Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare; 

-  drept de inițiativă, putând propune președintelui consiliului județean înscrierea unor probleme în 
proiectul ordinii de zi a ședințelor ordinare ale consiliului județean; 

- îndeplinirea funcției de ordonator principal de credite pentru activitățile curente, prin derogare de 
la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, în situațiile prevăzute la art. 147 alin. (1) și (2) sau, după caz, la art. 186 alin. 
(1) și (2) din Codul administrativ;  

 
Obiective specifice  

 respectarea principiului legalității în activitatea de emitere și adoptare a actelor administrative 
produse la nivelul Consiliului Județean Ialomița, avizarea proiectelor acestora și contrasemnarea 
pentru legalitate pe cele adoptate sau emise ;   

 asigurarea stabilității funcționării aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița;  
 asigurarea continuității conducerii și realizării legăturilor funcționale între compartimentele din 

cadrul acestora;  
 gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre Consiliul Județean Ialomița și 

președintele acestuia, precum și între aceștia și Instituția Prefectului – Județul Ialomița; 
 redactarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Ialomița, a hotărârilor adoptate și a 

dispozițiilor președintelui Consiliului Județean Ialomița în conformitate cu normele de tehnică 
legislativă;   

 respectarea procedurilor de convocare a Consiliului Județean Ialomița, comunicarea ordinii de zi, 
efectuarea lucrărilor de secretariat, întocmirea procesului-verbal al ședințelor autorității 
deliberative;  

 asigurarea transparenței administrative la elaborarea și aprobarea actelor de autoritate și  
comunicarea acestora către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate prevăzute în 
dispozitivul hotărârilor și dispozițiilor emise; 

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

 verificarea și repartizarea zilnică în sistem electronic a corespondenței intrate prin 
registratura generală a Consiliului Județean Ialomița. 

 
 
Activități, acțiuni și rezultate 

 
 îndeplinirea atribuțiilor delegate prin dispoziție de președintele Consiliului Județean Ialomița 

pentru coordonarea activtității Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, Direcţiei Coordonare Organizare, 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, Comisiei Judeţene pentru 
Protecţia Copilului Ialomiţa, Comisiei Judeţene de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap 
pentru Adulţi Ialomiţa, Centrului de Asistenţă Medico Socială Fierbinţi-Târg, precum și de 
implementare a strategiilor şi proiectelor din domeniul asistenței sociale şi protecţia copilului, 
strategiilor şi proiectelor de comunicare publică, proiectelor de colaborare şi înfrăţire cu structuri 
administrativ-teritoriale similare din ţară şi străinătate;  

 avizarea celor 178 de proiecte de hotărâri și contrasemnarea pentru legalitate a hotărârilor adoptate 
în anul 2019;  

 avizare pentru legalitate a 606 dispoziții ale președintelui Consiliului Județean Ialomița;  



 convocarea ședințelor de plen (14, din care 11 ordinare, 2 extraordinare și una de îndată),  
urmărind  respectarea întocmai a etapelor procedurale legale, în funcție de natura ședinței 
convocate; 

 participarea la definitivarea ordinii de zi a ședințelor de plen, asigurarea documentelor  
administrative de fundamentare a proiectelor de hotărâre, transmiterea în format electronic a 
mapelor de ședință tuturor consilierilor județeni, precum și la mass-media locale, aducerea la 
cunoştinţă cetățenilor judeţului Ialomița a convocării și a ordinii de zi a fiecărei şedinţe prin anunț 
de convocare afișat la sediul autorității, pe pagina de internet www.cicnet.ro a Consiliului 
Județean Ialomița, publicarea în  mass-media locale;  

 asigurarea întocmirii mapei pentru fiecare conferință de presă organizată cu două zile înainte de 
ședința de plen; 

 asigurarea evidenței participării la ședințele de plen a consilierilor județeni, primirea motivărilor 
scrise ale consilierilor care transmit că lipsesc la ședința de plen, pe care le comunică președintelui 
Consiliului Județean Ialomița, pentru a fi consemnate nominal și a fi  făcute publice de către 
acesta la fiecare ședință;  

 consemnarea prezenței nominale prin semnătura consilierilor județeni pe lista de convocare, pe 
care o prezintă președintelui Consiliului Județean Ialomița spre informare asupra întrunirii 
cvormului de ședință;  

 prezentarea persoanelor invitate la ședință (prefectul Gigi Petre, subprefectul Vali Silica Tudor,  
şefii serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița și alte persoane) pentru ca 
președintele Consiliului Județean Ialomița să le  nominalizeze la începutul ședinței și să spună 
aprobării plenului eventualele lor intervenții cu opinii asupra problemeor dezbătute și care privesc 
domeniile de responsabilitate ale acestora;  

 asigurarea numărării  voturilor  exprimate și consemnarea rezultatului  votării, pentru fiecare 
hotărâre adoptată;  

 urmărirea desfășurării ședințelor Consiliului Judeţean Ialomița conform prevederilor legale și ale 
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Ialomița; 

 acordarea de sprijin de specialitate consilierilor județeni pentru formularea de amendamente la 
proiectele de hotarari ale Consiliului Județean, la solicitarea acestora   

 urmărirea ca la deliberarea și adoptarea unor hotărâri ale consiliului județean să nu ia parte 
consilierii județeni aflați în conflict de interese cu caracter patrimonial cu obiectul hotărârii,  
informându-l pe președintele despre asemenea situații;  

 îndeplinirea formalitățile administrative legale ulterioare încheierii ședințelor de plen referitoare 
la: semnarea hotărârilor și înregistrarea acestora în registrul special, transmiterea unei mape cu 
hotărârile adoptate la Instituția Prefectului – Județul Ialomița, pentru exercitarea controlului de 
legalitate a acestor acte administrative, ducerea  la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Județean 
Ialomița  de cei nominalizați în conținutul actelor administrative menționate;  În perioada de 
raportare nici un act administrativ adoptat de autoritatea deliberativă județeană, sau emis de 
președintele Consiliului Județean nu a fost considerat de către Instituția Prefectului – Județul 
Ialomița ca fiind nelegal.  

 asigurarea întocmirii dosarelor de ședință (legarea, numerotarea paginilor, semnarea și ștampilarea 
acestora) și a evidenței hotărârilor adoptate într-un registru special; 

 coordonarea organizării arhivei și a evidenței statistice a hotărârilor consiliului județean și a 
dispozițiilor președintelui acestuia; 

 participarea secretarului general al județului Ialomița, în anul 2019,  la 14 ședințe de plen ale 
Consiliului Judeţean Ialomiţa și la cele 56 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;  



 coordonarea elaborării 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 prin norme juridice clare și coerente; 

 asigurarea transparenței și comunicării către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate 
a actelor administrative elaborate de Consiliul Județean Ialomița;  

 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;  

 asigurarea accesului direct la mijloacele de informare juridică 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; 

  asigurarea evidenţei operative a contractelor 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; 

  urmărirea îndeplinirii normelor legale conform cărora preşedintele Consiliului Judeţean Ialomița 
reprezintă în justiţie Judeţul Ialomiţa, ca persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică 
deplină şi patrimoniu propriu prin împuternicirea, de regulă, a  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;   

 Studierea propunerilor legislative venite prin intermediul UNCJR și redactarea unor observații și 
propuneri la unele dintre acestea, impreună cu colegii din aparatul de specialitate al Consiliului 
Județean Ialomița, precum și formularea unor propuneri de lege ferenda catre ministere 

 Verificarea din punct de vedere juridic și avizarea actelor de autoritate urbanistică emise de către 
Consiliul Județean Ialomita, constînd în 53 de certificate de urbanism și 23 autorizații de 
construire  

 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; 

 participarea la acțiunile publice organizate de Consiliul Județean Ialomița: ședințele de plen, 
dezbateri publice, intălniri cu Institutia Prefectului Judetului Ialomita și cu primarii unităților 
administrativ teritoriale din județ, conferințe, întâlniri de lucru, semnarea contractelor de finanțare 
europeană nerambursabilă, conferințe de presă, festivaluri, concursuri,  sărbători oficiale, 
spectacole festive  etc.;  

 participarea la primirea vizitelor unor delegații străine la Consiliul Județean  Ialomița;  
 organizarea de întâlniri de lucru operative cu structurile din aparatul de specialitate ale 

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 
29.542 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 de 
ședințe ale acestei comisii în cadrul cărora au fost adoptate hotărâri de încadrare în diverse grade 
de handicap a unor copii, atestarea de asistenți maternali profesioniști, adoptarea unor măsuri de 
plasament a unor copii la asistenții maternali, in instituții, reintegrarea unora în familiile de bază 
sau extinse, adoptarea unor măsuri de supraveghere specializată pentru minorii care au comis 
fapte penale, dar nu răspund penal, reevaluări trimestriale etc. 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 și protecția copilului;  

 participarea la Adunările Generale ale Asociației Secretarilor de Județe din  România.  
 
Funcția de secretar general al județului Ialomița a fost îndeplinită de domnul Adrian Robert 

Ionescu.  
  

F3.     Îndeplinirea atribuțiilor specifice Direcției Coordonare Organizare 
 

Obiective specifice  
 
 elaborarea şi definitivarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa şi 

dispoziţii ale Preşedintelui acestuia, conform normelor de tehnică legislativă; 
 realizarea măsurior organizatorice privind  pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor 

Consiliului Judeţean Ialomiţa şi a altor acţiuni publice ale acestuia;  
 evidenţa actelor administrative adoptate sau emise în cadrul entităţii publice  şi 

comunicarea acestora structurilor funcţionale, instituţiilor publice şi persoanelor 
specificate în actele administrative, transmiterea hotărârilor la Instituţia Prefectului -
Judeţul Ialomiţa pentru exercitarea controlului de legalitate; 

 îndeplinirea procedurilor legale privind aducerea la cunoştinţă publică a actelor cu 
caracter normativ;   

 reprezentarea în instanţele judecătoreşti a Judeţului Ialomiţa şi a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, prin împuternicirea acordată de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
pentru soluţionarea cauzelor în care acestea sunt parte; 

 coordonarea relaţiei de colaborare cu instituţiile publice de sub autoritatea Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, cu structurile asociative din administraţia publică şi ale societăţii civile, 
cu serviciile publice deconcentrate din teritoriu; 

 realizarea strategiei de comunicare şi transparenţă pentru activitatea autorității, prin 
programe şi planuri de acţiune privind informarea publică, transparenţa administrativă, 
promovarea imaginii și creşterea vizibilităţii activităţii şi acţiunilor  Consiliului Judeţean 
Ialomiţa; 

 asigurarea funcţionării optime și operative a Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni, 
administrând relaţiile cu publicul, accesul liber la informaţiile de interes public, 
transparenţa decizională, activitatea de petiţii şi audienţe și relaţia cu mass-media; 

 gestionarea relaţiei cu organismele regionale, naţionale, europene şi internaţionale la care 
Judeţul Ialomiţa sau Consiliul Judeţean Ialomiţa este asociat, reprezentat sau invitat; 

 
Activități, acțiuni și rezultate 
 

 Îndeplinirea atribuțiilor specifice Direcției Coordonare Organizare în anul 2019 s-a realizat cu  
următoarea structură organizatorică și funcționlă:  

Nr. 
crt. 

Structura organizatorică Număr de posturi, din care: 
Aprobate Ocupate Vacante 

1.  Direcției Coordonare Organizare   26 23 3 

1.1. Director executiv și director executiv adj. 2 2 - 

2. Serviciul Juridic, Coordonare, Organizare 14 12 2 
2.1. Șef Serviciu 1 1 - 
2.2  Compartimentul Juridic 7 6 1 



2.3. Compartimentul Coordonare, Organizare 3 3 - 
2.4. Compartimentul Parteneriate instituționale și 

colaborare cu societatea civilă 
3 2 1 

3. Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni 10 9 1 
3.1. Compartimentul pentru Informaţii şi Relaţii Publice 7 6 1 
3.2. Compartimentul Mass – Media 3 3 - 

 

 elaborarea şi definitivarea celor 178 de proiecte de hotărâri supuse dezbaterii și aprobării  
Consiliului Judeţean Ialomiţa şi a celor 606 dedispoziţii ale preşedintelui acestuia, conform normelor de 
tehnică legislativă și asigurarea documentelor administrative de fundamentare; 
 participare  la desfășurarea etapelor procedurale necesare desfășurării celor 14 ședințe de  

plen și 66 ședințe ale comisiilor de specialitate, de la convocarea acestora și până la emiterea actelor 
administrative  specifice;  
 sprijinirea activității celor 5 comisii de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița (Comisia  

juridică, de disciplină, drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi, 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) în ceea ce privește convocarea consilierilor județeni, 
asigurarea spațiului de desfășurare a ședințelor, transmiterea electronică a mapelor cu proiectele de 
hotărâre de pe ordinea de zi a plenului, sprijin pentru elaborarea a 5 amendamente și răspunsuri la 
solicitările membrilor comisiilor, preluarea rapoartelor de avizare și a prezenței consilierilor juețeni la 
ședințele comisiilor;  
 elaborarea docmentelor legale pentru cazurile de încetare de drept înainte de expirarea duratei  

normale a mandatului consilierilor județeni Crunțeanu Daniel - Eugeniu – PSD (HCJI nr. 
nr.17/28.02.2019)și Stoian Dorin Cătălin – PNL (HCJI nr.101/10.09.2019)  și validarea mandatului de 
consilier județean pentru Niță Nicușor Ștefan- PSD (HCJI nr. 18/28.02.2019) și Mitrea Steluța Iuliana – 
PNL (HCJI nr. 114/11.10.2019); 
 asigurarea caracterului public a ședințelor prin aducerea la cunoştinţă cetățenilor judeţului  

Ialomița a convocării și a ordinii de zi a fiecărei şedinţe 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; 
 verificarea prezenţei consilierilor judeţeni în funcţie, constatarea cvorumului întrunit pentru  

desfășurare legală a ședinței, prezentarea persoanelor invitate la ședință, consemnarea votului înregistrat 
la adpotarea hotărârilor, asigurarea buletinelor de vot și a urnei pentru cazurile de  exercitare a votului;  
 îndeplinirea formalitățior 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, urmărirea ducerii la 
îndeplinire a hotărârilor Consiliului Județean Ialomița, precum și a dispozițiilor preşedintelui acestuia  de 
cei nominalizați în conținutul actelor administrative menționate;   
 Stimularea participării cetățenilor la luarea hotărârilor şi deciziilor adminisrative,  îmbunătățirea  

comunicării cu aceștia și facilitarea accesului liber la informațiile de interes public, prin afișarea la sediul 
entității publice a documentelor administrative, prin postarea pe site-ul Consiliului Județean Ialomița 
www.cicnet.ro a următoarelor material documentare și informative: 178 de hotărâri adoptate de plenul 
Consiliului Județean Ialomița, precum și anexele acestora, 606 dispoziții  emise de președintele 
Consiliului Județean Ialomița,  14 comunicate privind convocarea în ședință a Consiliului Județean 
Ialomița, însoțite de proiectele de hotărâre și de avizele comisiilor de specialitate, peste 50 de anunțuri 
privind locurile de muncă disponibile în județ, 12  situații privind contractele de lucrări și prestări servicii, 
22 anunțuri publice privind acțiunile Consiliului Județean Ialomița, peste 55 anunțuri privind licitațiile și 
atribuirea de contracte de achiziție publică,  peste 230 anunțuri privind organizare de concursuri și 



rezultatele acestora, primirea prin intermediul poștei electronice a 5.884 de mesaje și expedierea a 3.098 
mesaje;  
 Reprezentarea Județului Ialomița și a Consiliului Județean Ialomița, prin Compartiment juridic,  în  

32 de dosare  aflate pe rolul instanţelor de judecată, în timp ce pentru  7 dosare reprezentarea a fost 
asigurată prin avocat. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 221/19.12.2017, Consiliul Judeţean 
Ialomiţa a aprobat achiziţionarea serviciilor juridice de consultanță, de asistență juridică și de reprezentare 
a Județului Ialomița și a Consiliului Județean Ialomița sau a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
în cauze a căror obiect depăşeşte echivalentul în lei a sumei de 100.000 euro;  
 În anul 2019 au fost înregistrate 21 de dosare,  din care au rămas pe rolul instanţelor 11 dosare,  

majoritatea lor vizînd recuperarea debitelor rezultate din derularea contractelor de concesiune/închiriere, 
contracte de lucrări etc.;  
 Înregistrarea pe rolul instanțelor de judecată, la 31.12.2019, a 32 de dosare/litigii, din care 1 este  

din anul 2013, 3 din anul 2014, unul din anul 2015, 3 din anul 2016, 2 din anul 2017, 10 din anul 2018 și 
12 din anul 2019; 
 Analizarea şi acordarea a 402 vize  pentru legalitate, din care 275  contracte şi 127 de acte   

adiţionale;   
 Întocmirea următoarelor proiecte de acte administrative: 178 poiecte de hotărâre, 606 proiecte  

dispoziţii, 17 dispoziţii de schimbare a numelui pe cale administrativă, 17 dispoziţii de  respingere a 
acordării stimulentului financiar pentru  nou născut, 7 dispoziţii acordare stimulent financiar pentru  nou 
născut, 6 contracte de asociere cu unități administrativ-teritoriale  şi unităţi şcolare  pentru acordarea de 
sprijin financiar în vederea susţinerii unor acţiuni/activităţi;   
 Formularea  a 22 de puncte de vedere legislative și transmiterea lor la Uniunea Națională a  

Consiliilor Județene din România;    
 Acordarea de sprijin direcţiilor direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al  

Consiliului Judeţean Ialomiţa şi instituţiilor subordonate în vederea soluţionări diferitelor probleme de 
natură juridică;  
 Asigurarea evidenţei declaraţiilor de avere ale președintelui, vicepreședinților și consilierilor  

judeţeni şi urmărirea  aplicării procedurilor legale în materie; 
 Participare la gestionarea următoarelor programe de interes județean: Târgul Național de Turism  

al României,  proiectul ”10 pentru Ialomița”, Ziua Națională a României, priectul intitulat generic  
”Vetranii, eroii fără vîrstă”, proiectul  multianual „Premii de excelență pentru olimpicii ialomițeni din 
învățământul preuniversitar de stat  în anul școlar 2018 – 2019”, proiectul de acordare a unui stimulent 
financiar pentru nou născuți, programul ”Parteneriate pentru coeziune” pentru finanțări nerambursabile 
alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general desfășurate în anul 
2019, rogramul de furnizare a produselor lacte, de panificație și fructe în școli;  
 Coordonarea implementării proiectului cu finanțare europeană nerambursabilă  

”Implementarea Cadrului Comun de Autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba 
cetățeanului”, în valoare totală de 598.050,00  lei, din care 586.089,00 lei reprezintăvaloarea finanțării 
europene nerambursabilă, iar 11.961,00 lei cofinanțarea beneficiarului. Proiectul a fost finalizat în 
anul 2019, fiind realizate integral activitățile planificate; 
 Compartimentului Mass-Media a realizat:  25 de comunicate de presă, 25 conferințe de presă,14  

acreditări de presă și a participat la desfășurarea a 2 dezbateri publice;  
 Realizarea unui număr important de materiale de prezentare și promovare  a județului Ialomița și  

a Consiliului Județean Ialomița: reeditarea broșurilor ”25 de ani de administrație publică județeană” și 
”Ialomița, frumusețea simplității”, buletinul informativ ”Ialomița ta”, broșura ”1 Decembrie – Ziua 
Națională a României”, Albumul de onoare „10 pentru Ialomița“, afișe, pliante, calendare, semne de 
carte, diplome de excelență și diplome personalizate, bannere, roll up-uri, flyere, insigne și plachete 
aniversare,  materiale promoționale personalizate (fanioane, pungi, magneți, etc.) 
 Furnizareal la cererea a unei perosane fizice și a 26 de persoane juridice (prepronderent mass- 



media) a 27 de  informaţii de interes public,  în conformitate cu Legea 544/2001 privind liberul acces la 
informațiile de interes public, cu modificările și completăriel ulterioare;  
 Aplicarea prevederilor OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a  

petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare, a însemnat înregistrarea a 82 de petiţii, din care 63 de 
petiții au fost soluționate direct, 9 petiții prin intermediul altor instituții, iar 10 petiții au fost clasate, 
potrivit prevederilor legale (lipsă date identificare sau conținut identic) intervalul mediu calculat de 
rezolvare fiind de 12 zile;  
 Primirea în audiență a 37 de cetățeni a avut loc la sediul instituției, în cadrul programului  

săptămânal, rezervat acestora de către președinte, vicepreședinți și secretarul general al județului;  
 Elaborarea rapoartelor anuale privind accesul la informaţiile de interes public, transparenţa  

decizională şi modul de soluţionare a petiţiilor, supunerea lor spre aprobare conform legii şi asigurarea 
publicității acestora;   
 Alocarea a 29.542 de numere de înregistrare, prin  registratura generală,  care au fost prelucrate și  

distribuite pe circuitul informațional al instituției;  
 Preluarea de la direcțiile de specialitate în depozitul de arhivă 1.016 unităţi arhivistice.   

Direcția Coordonare Organizare a fost condusă de Ionica Băicoianu, director executiv și Iulian  
Grigorin Dogaru, director executiv adjunct. 
 

F4.      Îndeplinirea atribuțiilor specifice Direcției Buget Finanțe 
 

Obiective specifice  
 

 realizarea operațiunilor economice, a lucrărilor aferente bugetului județului în toate etapele și 
execuția bugetară prin intermediul instrumentelor financiar-contabile;  

 elaborarea lucrărilor de analiză și sinteză bugetară pe ansamblul județului;  
 gestiunea resurselor umane; 
 obiectivele specifice ale Direcției Buget Finanțe au fost prezentate în capitolele E 1. Formarea,  

administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice locale şi exercitarea atribuțiilor de 
ordonator principal de credite și E 2. Gestionarea resurselor umane, din prezentul Raport;  

 
Activități, acțiuni și rezultate 
 

 Îndeplinirea atribuțiilor specifice Direcției Buget Finanțe în anul 2019 s-a realizat cu următoarea  
structură organizatorică și funcționlă:  

Nr. 
crt. 

Structura organizatorică Număr de posturi, din care: 
Aprobate Ocupate Vacante 

1. Direcţia Buget Finanţe 29 24 5 
1.1. Director executiv și director executiv adj. 2 1 1 

2. Serviciul Buget Contabilitate, Programare şi Urmărire 
Venituri 

20 18 2 

2.1. Șef Serviciu 1 - 1 
2.2. Compartiment Buget  Contabilitate 7 7 - 
2.3. Compartiment Programare şi Urmărire Venituri 5 4 1 
2.4. Compartiment Analiză şi Sinteză Bugetară, 2 2 - 
2.5. Compartiment Finanţare Programe/Proiecte și 

Investiţii 
5 5 - 

3. Compartimentul Informatică 3 1 2 
4. Compartimentul Resurse Umane 4 4 - 



 Activitățile specifice desfășurate în cadrul direcției au fost prezentate în capitolele E 1 și E 2;  
 La acest capitol, atribuțiilor specifice Direcției Buget Finanțe vor fi reflectate prin prisma  

rezultatelor obținute și justificate prin livrabile certe: 
 Elaborarea proiectului de  buget 2020 și estimări 2021-2023 al județului Ialomița și a proiectului 

de buget 2020 și estimări 2021-2023 privind repartizare sume defalcate din bugetul de stat pentru 
unitățile administrativ-tertoriale din județ; 

 Rapoarte și materiale elaborate de DBF în vederea realizării proiectelor de hotărâri/dispoziții – 76;  
 Referate pentru dispoziții numire, încetare activitate, modificări salariale – 180;  
 Referate privind constituirea comisiilor de concurs și comisiilor de contestații pentru concursurile 

organizate în cadrul aparatului de specialitate – 53;  
 Raportări situații financiare (plăți restante, cont de execuție și extras din bilanț) lunare, trimestriale 

și anuale – 58;  
 Raportări lunare și trimestriale înregistrări contabile în Sistemul Național Forexebug – 2.154;  
 Proiecte de angajament legal – 185;  
 Întocmirea de situații privind angajamentelor legale din care rezultă cheltuieli pentru investiții – 

109;  
 Propuneri și angajamente bugetare – 2.799:  
 Ordonanțări de plată – 2.847;  
 Deschideri de credite lunare (cereri, note justificative, dispoziții bugetare, borderouri 

centralizatoare și adrese justificative) – 952;  
 Note justificative privind alimentarea cu sume defalcate din TVA – 18;  
 Note de comandă – 544;  
 Ordine de plată – 4.151;  
 Întocmire chitanțe fiscale – 593;  
 Întocmire  borderouri depuneri, foi de vărsământ, dispoziții de plată/încasări către casierie – 636;  
 Registre de casă – 227;  
 Facturi fiscale – 174;  
 CEC-uri numerar – 46;  
 Note contabile centralizatoare – 784;  
 Situații privind execuția bugetară – 50;  
 Corespondență privind informații de interes public conform Legii nr. 544/2001 – 14;  
 Documente supuse vizei de control financiar preventiv – 8.364;  
 State de plată – 143; 
 Raportări statistice pentru monitorizarea cheltuielilor de personal lunare și anuale – 72;  
 Adeverințe medicale, adeverințe de venit, adeverințe de salariat – 256;  
 Declarații avere și interese – scanare și anonimizare – 100;  
 Corespondență cu ANFP (avizare, situații funcții publice ocupate și vacante, concursuri de 

promovare și de recrutare, raportare etică) – 75;  
 Înștiințări și situații privind concediile de odihnă – 83;  
 Gestionarea a 23 de tipuri de registre specifice activității bugetare, financiar, contabile și de 

resurse umane.  
Direcția Buget Finanțe a fost condusă, cu delegare de atribuții, de Mihael Moroinu,  

director executiv adjunct. 
 
F5.     Îndeplinirea atribuțiilor specifice Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism 
 

Obiective specifice  
 



 Asigurarea îndeplinirii atribuțiilor administraţiei publice a judeţului Ialomița în domeniul 
urbanistic și amenajarea teritoriului; 

 Participarea la realizarea de strategii de dezvoltare locală şi a programelor/proiectelor finanţate din 
fonduri europene și naționale nerambursabile şi alte surse legal constituite; 

 Exercitarea şi îndeplinirea atribuţiilor funcţiei de arhitect şef al judeţului, precum şi exercitarea 
prerogativei de control în domeniul urbanismului, ce revine, potrivit legii, Consiliului Judeţean 
Ialomiţa; 

 Elaborarea actelor de autoritate urbanistică în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 Preluarea prevederilor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului la nivel naţional, regional 
şi zonal în cadrul documentaţiilor pentru teritoriile administrative ale localităţilor din judeţ; 

 Coordonarea dezvoltării în teritoriu a activităţilor economico-sociale şi reţelelor de legătură a 
acestora și urmărirea îmbunătăţirii vieţii oamenilor din localitățile județului Ialomița prin creşterea 
calităţii mediului construit şi amenajat, adaptat opţiunilor acestora; 

 Asigurarea continuității şi particularităţilor locale, prin ocrotirea, conservarea, valorificarea şi 
introducerea în domeniul public județean a patrimoniului natural, istoric, arhitectural şi urbanistic; 

 Asiguarea arbitrajului între interesul individual al persoanelor fizice şi juridice şi interesul 
comunitar ori intercomunitar în spiritul legii şi al normelor de drept din domeniu. 

 
Activități, acțiuni și rezultate 
 

 Îndeplinirea atribuțiilor specifice Direcției Amenajarea Teritoriului şi Urbanism în anul 2019 s-a  
realizat cu următoarea structură organizatorică și funcționlă:  

Nr. 
crt. 

Structura organizatorică Număr de posturi, din care: 
Aprobate Ocupate Vacante 

5. Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism  17 8 9 
5.1. Arhitect Șef 1 - 1 
5.2. Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism+Șef 

serviciu 
11 6 5 

5.3. Compartimentul Monitorizare și Control. 5 2 3 
 

 Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism este condusă de Şeful Serviciului Amenajarea 
Teritoriului şi Urbanism care îndeplineşte cu caracter temporar atribuţiile Arhitectului - Șef al 
Județului Ialomița, post vacant, deși, în anul 2019, pentru  postul de arhitect șef s-a organizat 
concurs de 3 ori;  

 analizarea documentațiilor tehnice depuse de  unitățile administrativ – teritoriale din județul 
Ialomița, dar şi de persoane fizice şi/sau persoane juridice în vederea eliberării actelor de 
autoritate urbanistică, fiind elbierae, în anul raportat 53 de certificate de urbanism, 23 de 
autorizații de construire/desființare, 265de avize pentru emiterea certificatului de urbanism, 247 de 
avize pentru emiterea autorizației de construire/desființare, 2 avize de oportunitate și 20 de avize 
ale Arhitectului – Şef al Judeţului Ialomiţa;  

 Încheierea contractului de finanţare nr. 68290 / 17.05.2019 dintre Consiliului Judeţean Ialomiţa și 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru implementarea Programului 
privind elaborarea şi/sau actualizarea planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a 
regulamentelor locale de urbanism din Andrăşeşti, Armăşeşti, Balaciu, Bărcăneşti, Ciochina, 
Colelia, Făcăeni, Gura Ialomiţei, Jilavele, Manasia, Moviliţa, Munteni-Buzău, Perieţi,Roşiori, 
Sărăţeni, Sfântu Gheorghe, Sudiţi, Valea Măcrişului şi Vlădeni;  



 Recepţionarea documentaţiilor care fac obiectul etapei II şi etapei IV din contractul multianual de 
prestări servicii nr. 3623 / 05.03.2018, având ca obiect „Actualizarea Planului de Amenajare a 
Teritoriului Judeţean – P.A.T.J. Ialomiţa”, încheiat între unitatea administrativ – teritorială 
Judeţul Ialomiţa şi asocierea formată din S.C. Intergraph Computer Services S.R.L. şi S.C. 
Institute for Housing and Urban Development Studies România S.R.L. București;  

 Efectuarea, în anul 2019, conform Programului anual de control privind disciplina urbanistică, de  
controale de fond în oraşul Fierbinţi – Târg şi în comunele Cosâmbeşti, Răduleşti, Sfântu 
Gheorghe, Sudiţi, în vederea verificării respectării disciplinei în contrucții în unitățile 
administrativ – teritoriale menționate, precum şi întocmirea actelor de autoritate urbanistică 
(certificate de urbanism şi autorizaţii de construire/desfiinţare), conform prevederilor legale în 
vigoare; 

 Regularizarea  a 8 autorizaţii de construire/desfiinţare emise de Preşedintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa şi întocmirea a 4 procese – verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi un proces – 
verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor pentru nerespectarea prevederilor legale în 
domeniul autorizării executării lucrărilor de construcţii;  

 Prelungirea,  prin trei acte adiţionale,  până la data de 31 decembrie 2020, a convenției dintre           
Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Comuna Ciocârlia având ca obiect emiterea de către Preşedintele 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, prin Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, a certificatelor 
de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare din competenţa de emitere a Primarului 
comunei Ciocârlia; 

 Asigurarea accesului public la documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului, în urma      
solicitărilor primite din partea persoanelor fizice şi/sau persoanelor juridice referitoare la diferite 
speţe de natură urbanistică;  

 Modificarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism Ialomița 
prin hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 77 / 18.06.2019;  

 Fundamentarea tehnică a avizului Arhitectului - Șef al Județului Ialomița, de către Comisia 
Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism Ialomița, 20 de documentațiile de amenajare a 
teritoriului și de urbanism (Planuri Urbanistice Generale, Planuri Urbanistice Locale,  
Regulamente Locale de Urbanism) ; . 

 Acordarea de asistență tehnică de specialitate pentru unitățile administrativ – teritoriale din județul 
Ialomița privind procedura de autorizare pentru toate categoriile de construcţii, conform legislaţiei 
în vigoare din domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului.   
 

            Conducerea activității Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism a fost îndeplinită de ing. 
Brașoveanu Diana – Valentina, Şeful Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, care 
îndeplineşte cu caracter temporar atribuţiile Arhitectului - Șef al Județului Ialomița. 
 
 

F6.     Îndeplinirea atribuțiilor specifice Direcției Investiții și Servicii Publice 
 

Obiective specifice  
 

 Asigurarea îndeplinirii atribuțiilor autorității administraţiei publice a judeţului Ialomița în  
domeniul realizării de investiții și  lucrări publice de interes județean; 

 Pariciparea la realizarea obiectivelor strategice prioritare prezentate în Raport la subcapitolele: 
- C 1.  Creșterea capacității administrative  de implementare a procedurilor de  

contractare și implementare a proiectelor finanțate din fondurile nerambursabile europene și 
naționale și din fondurile locale pentru realizarea programului anual de investiții publice  

- C 2. Modernizarea infrastructurii rutiere județene;  
- C 3. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de sănătate ;     



 Urmărirea îndeplinirii atribuțiilor de sprijinire a dezvoltării durabile a unităților administrativ- 
teritoriale din județul Ialomița ( cap.D din Raport);   

 Asigurarea îndeplinirii strategiilor din domeniul infrastructurii rutiere județene, prin gestionarea  
informaţiilor privind starea de viabilitate a drumurilor şi podurilor judeţene, inventarierea şi 
măsurarea capacităţilor de trafic, periodic, pe reţelele de transport rutier,  asigurarea strategiei de 
întreţinere a drumurilor şi podurilor judeţene, respectarea normelor tehnice în vigoare, privind 
proiectarea şi realizarea drumurilor judeţene; 

 Promovarea, accesarea și implemntarea  programelor și proiectelor finanțate din fondurile 
nerambursabile europene și naționale și din fondurile locale și diseminarea rezultatelor obținute; 

 Elaborarea documentaţiile sprecifice prevăzute de lege, în calitatea Consiliului Judeţean Ialomiţa 
de beneficiar al proiectelor de investiţii; 

 Utilizarea unor metodologii de management de proiect adecvate fiecărei categorii de proiecte, care 
să asigure eficientizarea proceselor de implementare a proiectelor, realizarea indicatorilor 
proiectului, derularea procesului financiar, asigurarea conformităţii, controlul documentaţiei 
proiectelor şi păstrarea acestora, procesul cererilor de plată,  şi activităţile de control specifice; 

 Certificarea lucrărilor și serviciilor efectuate de prestatori în derularea contractelor prin prisma 
realității, regularității şi legalității acestora; 

 Identificarea, prin studii şi prognoze, a surselor şi direcţiilor de dezvoltare ale judeţului și 
participarea la elaborarea planurilor şi strategiilor de dezvoltare judeţeană; 

 Coordonarea elaborării strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de 
utilităţi publice şi monitorizează implementarea acestora; 

 Elaborarea de programe proprii de protecţie a mediului și planuri judeţene de gestionare a 
deşeurilor; 

 Cooperarea cu consiliile locale din județ pentru asigurarea şi dezvoltarea serviciului de transport 
public de persoane prin curse regulate de interes judeţean, prin analizarea propunerilor 
autorităţilor administraţiei publice locale, ale operatorilor de transport rutier sau ale asociaţiilor de 
operatori de transport rutier pentru întocmirea programului de transport judeţean, corelarea 
acestuia cu programele de transport interjudeţean, internaţional sau feroviar, stabilirea  traseelor 
principale şi secundare; 

 Evaluarea fluxurilor de transport public de persoane pe baza studiilor de specialitate și 
actualizarea periodică a traseelor şi programelor de transport în funcţie de necesităţile de deplasare 
ale populaţiei.   

 
Activități, acțiuni și rezultate 

 
 Îndeplinirea atribuțiilor specifice Direcției Investiții și Servicii Publice în anul 2019 s-a realizat cu  

următoarea structură organizatorică și funcționlă:  
Nr. 
crt. 

Structura organizatorică Număr de posturi, din care: 
Aprobate Ocupate Vacante 

6. Direcţia Investiții și Servicii Publice  31 22 9 
6.1. Director executiv  1 1 - 

6.2. Serviciul Management de Proiect+Șef serviciu 14 13 1 
6.3. Serviciul Investiţii şi Servicii Publice 11 4 7 
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 - 2 

6.3.4. Compartimentul Infrastructură Mediu 2 2 - 



6.4. Compartimentul Infrastructură Rutieră 3 2 1 
6.5. Autoritatea Judeţeană de Transport 2 2 - 

 
 Întocmirea machetei privind investițiile pentru proiectul de buget în perioada 2020-2023; 
 Completarea machetei de raportare a realizării obiectivelor cuprinse în planul de acţiuni al  

Consiliului Judeţean Ialomiţa pentru îndeplinirea Programului Orientativ de Dezvoltare Economică şi 
Socială a judeţului Ialomiţa pe anul 2019, conform obiectivelor  şi direcţiilor de acţiune din Programul de 
guvernare 2018-2020;  
 Întocmirea situațiilor, anexelor și raportărilor solicitate de Ministerul Dezvoltării Regionale și  

Administrației Publice pentru obiectivele de investiții finanțate prin Programul Național de Dezvoltare 
Locală; 
 Întocmirea referatelor de necesitate și a caietelor de sarcini pentru achizițiile incluse  în  

obiectivele de investiții aflate în implementare cu fonduri europene și naționale nerambursabile, precum 
și cu resurse din bugetul local; 
 Participarea la activitatea echipelor de implementare a proiectelor accesate și contractate,  

urmărind: analiza, evaluarea și recepționarea documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de 
investiții menționate, redactarea de adrese, note justificative, referate pentru obţinerea avizelor, stabilite 
prin certificatele de urbanism de la instituţiile avizatoare în domeniu,  analiza, verificarea și transmiterea 
cererilor de rambursare/ plată la organismele intermediare;  
 Participarea în comisia de evaluare a ofertelor tehnice în vederea achiziționării serviciilor de  

proiectare PT+DE+DTAC și asistență tehnică pentru obiectivele de investiții: ”Modernizare DJ 201, 
Buești - Ivănești - Ion Ghica - Ciulnița - Cosâmbești - Mărculești,  km 57+000 – km 84+000”  și 
”Modernizare DJ 201: Tronson I DN2  Coșereni - Axintele - Orezu, km 0+000 – km 35+400” ; 
 Participarea în comisia de recepție a documentației Proiect Tehnic și Detalii de Execuție pentru  

obiectivele de investiții: ”Modernizare DJ 201, Buești - Ivănești - Ion Ghica - Ciulnița - Cosâmbești - 
Mărculești,  km 57+000 – km 84+000”  și ”Modernizare DJ 201: Tronson I DN2  Coșereni - Axintele - 
Orezu, km 0+000 – km 35+400” ; 
 Participarea în comisia de evaluare a ofertelor financiare în vederea achiziționării contractului de  

lucrări pentru obiectivele de investiții: ,,Modernizareșireabilitare drum județean DJ 102 H Reviga-
Miloșești km 66+317-km 78+862” și ”Modernizare drum județean DJ 203F DN2C (Grivița) - Smirna - 
Iazu - Scânteia - ValeaCiorii - DN 21A, km 0+000-km 25+350”;  
 Elaborarea procedurilor și a documentelor necesare în vederea efectuării recepției la terminarea  

lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Pod peste râul Prahova la Dridu”;  
 Întocmirea de referate de necesitate și caiete de sarcini pentru următoarele achiziții: ”Lucrări de  

întreținere și reparații drumuri județene pentru perioada 2019 – 2023”, ”Servicii de deszăpezire și 
combatere a poleiului pe drumurile județene pentru perioada 2019 – 2023”, ”Expertiză tehnică, studii de 
laborator și teren în vederea executării lucrărilor de reparații la DJ 201B Ciochina – Orezu – Rași”, 
”Achiziționare de bariere mobile pentru închiderea drumurilor județene în cazul vremii nefavorabile; 
 Întocmirea documențiilor pentru  încheierea următoarelor contracte: Acord-cadru pentru lucrări de  

întreținere și reparații drumuri județene pentru perioada 2019 – 2023 și Contract subsecvent pentru 
lucrările de întreținere și reparații drumuri județene din anul 2019, Acorduri-cadru pentru servicii de 
deszăpezire și combatere a poleiului pentru perioada 2019 – 2023, pe loturile Urziceni, Slobozia și 
Feteșteși, Contracte subsecvente pentru servicii de deszăpezire și combatere a poleiului în anul 2019, pe 
aceleași loturi, Contract de servicii pentru ” Expertiză tehnică, studii de laborator și teren în vederea 
executării lucrărilor de reparații la DJ 201B Ciochina–Orezu–Rași”, Contract pentru dirigenție de șantier 
aferentă serviciilor de  deszăpezire și combatere a poleiului pe drumurile județene, contract achiziție 60 
de bariere pentru închiderea drumurilor județene în  cazul vremii nefavorabile și contract achiziție 11 km 
de parazăpezi, care au fost montate  în zonele cu risc mare de înzăpezire; 
 Eliberarea a 12 Acorduri Prealabile de amplasare și execuție lucrări în zona drumurilor udețene și  



Autorizații de amplasare și/sau acces în zona drumurilor județene pentru persoane fizice și juridice, 
solicitate prinCertificatele de urbanism;  
 Eliberarea a 54 de Acorduri Prealabile de amplasare și execuție lucrări în zona drumurilor  

județene și  41 de Autorizații de amplasare și/sau acces în zona drumurilor județene pentru U.A.T-urile cu 
investiții finanțate din fonduri locale și  prin PNDL 2017 – 2020; 
 Întocmirea a 5 contracte de utilizare permanentă a zonei drumurilor județene încheiate între  

persoane fizice sau juridice șiConsiliul Județean Ialomița; 
 Colectare de date privind situația implementării sistemului de alimentare cu apă și canalizare, pe  

raza unităților administrativ-teritoriale din județul Ialomița, stadiile proiectelor, sursa de finanțare, sumele 
alocate, termenul de finalizare; 
 Întâlnire cu reprezentanţii consiliilor judeţene, în vederea  diseminarii informațiilor privind  

Opţiunile strategice de consolidare a sectorului de apă și apă uzată din perspectiva îndeplinirii 
angajamentelor de conformare, organizată de Ministerul Fondurilor Europene și Banca Europeană pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare în ziua de 6 octombrie 2019; 
 Revizuirea Planului de Menţinere a CalităţiiAerului 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 județul Ialomița și care vizează 
localitățile: Slobozia, Fetești, Urziceni, Țăndărei, Amara, Manasia, Coșereni, Gimbășani, Ciochina, 
Gheorghe Lazăr, Colelia, Adâncata, Axintele, Cosâmbești, Movilița, Grivița, Gârbovi, Grindu, Stelnica, 
Ciulnița, Valea Măcrișului, Manasia, Ciocârlia, Jilavele, Rădulești, Moldoveni, Andrășești, Armășești, 
Drăgoești, Perieți, Căzănești, Miloșești, Gheorghe Doja, Mărculești, Alexeni, Sudiți, Platonești, Reviga, 
GheorheLazăr, ValeaCiorii, Balaciu, Sărățeni, Sălcioara, Albești; 
 Planul de Menținere a Calității Aerului se află în faza de avizare de către Agenția pentru Protecția  

Mediului Ialomița și de către Centrul de Evaluare a Calității Aerului din cadrul Agenției Naționale de 
Protecție a Mediului;  
 Finalizarea procedurii pentru atribuirea Contractului de prestări servicii având ca obiect elaborarea  

Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Ialomița, contract semnat în data de 9 septembrie 
2019, cu o durată de prestare a serviciilor de 10 luni, acest document strategic reprezentând o cerinţă a 
legislaţiei naţionale şi europene, carea va fi elaborat în baza principiilor si obiectivelor formulate prin 
Planul  Naţional de Gestionare a Deşeurilor (PNGD); 
 Demararea procedurilor administrative pentru realizarea proiectului ,,Valorificarea apei cu  

potențial termal și balnear – resursă naturală din comuna Giurgeni, județul Ialomița”; 
 Prelungirea Programului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, pentru  

perioada 01.05.2013 - 01.06.2019 până la data de 30.06.2023 (HCJI nr  83/28.06.2019, HCJI 
158/27.11.2019); 
 Verificarea şi controlul modului de realizare a serviciilor de transport public local de persoane,  

prin curse regulate şi prin curse regulate speciale (controale în autogările din Slobozia, Fetești și 
Urziceni), prin DP nr. 453/2019 fiind împuterniciți doi funcționari publici (Sorin Andrescu și Joshua 
Andrea Brateș) să constate contravențiile și să aplice sancațiunile în domeniul transportului public 
județean de persoane, prin curse regulate;  
 Verificarea solicitărilor şi a documentaţiilor depuse de operatorii de transport rutier, în vederea  

Emiterii licenţelor de traseu pentru curse regulate speciale și emiterea licenţelor pentru curse regulate 
speciale în judeţul Ialomiţa; 
 Organizarea de acţiuni de control în judeţ, împreună cu reprezentanţii Poliţiei Rutiere Judeţene  

precum şi cu reprezentanţii Autorităţii Rutiere Române – AgenţiaIalomiţa;  
 Întocmirea documentelor necesare scoaterii la concurs a posturilor vacante din cadrul Serviciului 

 Management de Proiect; 
 Participarea la comisiile de consurs pentru recrutare în vederea ocupării funcțiilor publice vacante  

din cadrul Consiliului Județean Ialomița; 
 Participarea la comisia de evaluare și la comisia de contestații pentru evaluarea a 28 de proiecte  



depuse în cadrul Programului Județean de Dezvoltare Locală Ialomița- 2019, program implementat de 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița.  

Conducerea Direcției Investiții și Servicii Publice a fost asigurată de Cristian Vlad, din data  
de 01.07.2019, conform dispoziției nr. 296/2019, emisă de  președintele Consiliului Județean Ialomița, 
dupî încheierea etapelor procedurale ale concursului de recrutare. 

 
                  F7.     Îndeplinirea atribuțiilor specifice Direcției Achiziții Patrimoniu 
 

Obiective specifice  
 

 monitorizarea activității de achiziţii publice pentru Consiliului Judeţean Ialomiţa și pentru unele 
instituții publice (Centrul Militar Județean Ialomița și Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
”Barbu Catargiu” Ialomița), care au bugete alocate de Consiliul Județean Ialomița pentru cheltuieli 
materiale și servicii;  

 Elaborarea și actualizarea planului anual al achiziţiilor publice prin centralizarea necesităţilor, a 
estimărilor valorice aferente contractelor, punerea în corespondenţă cu Codul Comun Internațional 
Privind Achizițiile de Produse și Servicii, selectarea modalității de atribuire a contractelor şi 
elaborarea calendarului; 

 Stabilirea calendarului de organizare a procedurilor de achiziţii publice, funcţie de valoarea 
surselor financiare proprii bugetelor fiecărei structuri interne; 

 Urmărirea respectării riguroase  a procedurilor și documentaţiilor de atribuire a contractelor de 
achiziţii publice și  încheierea contractelor;   

 Identificarea, prin studii şi prognoze, a  surselor şi direcţiilor de dezvoltare ale domeniului public 
şi privat judeţean;  

 Propuneri de închiriere, concesionare, arendare, dare în administrare/folosință gratuită, cumpărare 
sau vânzare a bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul public şi privat al judeţului Ialomița; 

 Punerea în dezbatere publică a proiectelor, actelor administrative cu caracter normativ ce urmează 
să fie adoptate de Consiliul Judeţean Ialomiţa având ca obiect administrarea şi/sau concesionarea, 
arendarea, etc. a bunurilor proprietate publică şi/sau privată a judeţului; 

 Gestionarea inventarierii anuale a bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul public şi privat al 
judeţului aflate în administrare proprie sau date în administrare altor instituţii publice; 

Activități, acțiuni și rezultate 

 
 Îndeplinirea atribuțiilor specifice Direcției Achiziţii şi Patrimoniu în anul 2019 s-a realizat cu  

următoarea structură organizatorică și funcționlă:  
Nr. 
crt. 

Structura organizatorică Număr de posturi, din care: 
Aprobate Ocupate Vacante 

7. Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu  28 22 6 
7.1. Director executiv  1 1 - 

7.2. Serviciul Achiziţii Publice+Șef serviciu 9 7 2 
7.3. Compartimentul Patrimoniu Public şi Privat 7 6 1 
7.4. Compartimentul Personal Deservire, Protocol, 

Administrativ, Protecţia Muncii 
11 8 3 

 
 Îndeplinirea atribuțiilor specifice direcției precum și punerea în aplicare în conformitate și în  

termenul legal, a sarcinile trasate prin hotărârile Consiliului Județean Ialomița, dispozițiile Președintelui 
Consiliului Județean Ialomița, actele legislative incidente activității desfășurate;   



 Elaborarea, actualizarea și punerea în practică a Planului Anual al Achizițiilor Publice pe anul  
2019, precum și a planurilor de achiziții aferente proiectelor de investiții aflate în derulare de Consiliul 
Județean Ialomița; 
 Derularea procedurilor de achiziții pentru următoarele proiecte: Construirea blocului operator  

din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” , Modernizare DJ 201 Buești-Ivaneșsti-Ion Ghica-
Ciulnița-Cosâmbești-Mărculești km 57+000-km 84+000, Modernizare drum județean DJ 201: Tronson 
I DN2 Coșereni-Axintele-Orezu km 0+000-km 35+400,Modernizarea și dotarea incintei clădirii 
Spitalului Județean de Urgență Slobozia, Modernizare drum județean DJ 203F- DN 2C (Grivița) - 
Smirna-Iazu-Scânteia-Valea  Ciorii, Modernizare drum județean DJ 102H km 66+317-km 78+862, 
Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătăţirea siguranţei pescarilor la Giurgeni, Reabilitarea 
monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey, Restaurare și conservare Biserica  de 
Lemn ”Sf. Nicolae” Slobozia, Modernizarea, extinderea și dotarea Unitații de Primire Urgențe  din 
cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia, Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului 
istoric Orașul de Floci;  
 Finalizarea următoarele  proceduri: Programul pentru școli al României/ Produse de panificație/  

produse lactate/fructe, Servicii deszăpezire și curățarea poleiului DJ/Lot.1.Urziceni/Lot.2. 
Slobozia/Lot.3. Fetești, Servicii de întreținere și reparații drumuri județene, Servicii de execuție 
"Modernizare drum judetean DJ203E Căzănești-Cocora, km 0+000-km12+800, Servicii de pază – 
CJI+CMJ + Aeroport Alexeni;  
 Implementarea procedurilor de achiziție publică, în anul 2019, la nivelul Consiliului Județean  

Ialomița reține următoarea statistică: 
- proceduri de achiziție publică finalizate: 19;  
- proceduri de achiziție SICAP în diferite etape de evaluare: 7;  
- achiziții directe din catalogul electronic SICAP: 580, în valoare de 4.763.511,22 lei 

fără TVA, reprezentând 83,10%; 
- achiziții directe offline: 189,  în valoare de 804.972,90  lei fără TVA, reprezentând 

16,90%;  
 Încheierea a 132 contracte în urma procedurilor de achiziții publice derulate, din care: 

- Contracte de servicii    - 108; 
- Contracte de furnizare -   18;  
- Contracte de lucrări     -     6;  

 Activitatea referitoare la  patrimoniul public și privat  al județului Ialomița a fost rezentată în  
subcapitolul E 3. Gestionarea patrimoniului județului Ialomița;  
 Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii pe anul 2019, din  

patrimoniul județului Ialomița, a relevat că  bunurile date în administrare, concesionate, închiriate și 
arendate au o valoare totală de 753.007.327,31 lei. 
 
 Conducerea Direcției Achiziţii şi Patrimoniu, în anul 2019,  a fost asigurată de Gheorghe Proca. 
 
                  F8.     Îndeplinirea atribuțiilor Compartimentului Audit Public Intern  
 

Obiective specifice  
 Informarea şi consilierea conducerii Consiliului Judeţean Ialomiţa asupra gestionării veniturilor şi 

cheltuielilor publice, indiferent de sursa de finanţare, în vederea îmbunătăţirii activităţii autorităţii 
publice şi realizării obiectivelor, atribuţiilor şi competenţelor acesteia şi ale instituţiilor publice 
subordonate; 

 Elaborarea de norme metodologice de organizare şi funcţionare a auditului public intern  specifice 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu avizul Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public 
Intern, pe care le supune spre aprobare Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa; 



 Elaborarea proiectului planului anual de audit public intern pe baza evaluării riscului asociat 
diferitelor structuri, activităţi, programe, proiecte sau operaţiuni din cadrul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa şi din instituţiile publice subordonate acestuia, pe care îl supune aprobării Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa; 

 Efectuarea activităţilor de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management 
financiar şi de control ale Consiliului Judeţean Ialomiţa şi ale instituţiilor publice subordonate sunt 
transparente şi conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi 
eficacitate; 

 Desfăşurarea unor acţiuni de audit intern cu caracter excepţional, care nu au fost cuprinse în 
planul anual de audit public intern, ori de câte ori este nevoie; 

 Finalizarea acţiunilor prin rapoarte de audit, pe care le prezintă conducătorului entităţii publice 
auditate, în care enunţă punctele slabe identificate în sistem, iregularităţile sau prejudiciile 
constatate şi formulează recomandări, propuneri de măsuri şi soluţii pentru eliminarea acestora, 
recuperarea pagubelor şi aplicarea de măsuri sancţionatorii celor vinovaţi de producerea 
prejudiciilor; 

 Asigurarea independenţei structurii de audit public intern și a obiectivității auditorilor;  
 Elaborarea raportului anual al activităţii de audit public intern, pe care îl prezintă Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Ialomiţa şi îl transmite Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul 
Public Intern din cadrul Ministerului Finanţelor Publice și Curții de Conturi a României; 
 
Activități, acțiuni și rezultate 

 
 Compartimentul de audit public intern din cadrul Consiliului Județean Ialomișa este subordonat  

direct președintelui autorității și raportează numai acestuia;  
 Structura  de audit public intern a fost organizată în anul raportat, astfel:  

 prin structura proprie la Consiliului Județean Ialomița, pentru aparatul de  
specialitate și 11 instituții publice județene aflate sub autoritatea sa (Muzeul Județean Ialomița, 
Muzeul Național al Agriculturii Slobozia, Direcția de Evidență a Persoanelor Ialomița, Centrul Cultural 
”Ionel Perle” Ialomița, Centrul Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, 
Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu” Ialomița, Centrul de Asistență Medico-Socială Fierbinți Târg,  
Liceul Tehnologic/ Școala Profesională Specială „Ion Teodorescu” Slobozia, Centrul Județean de Resurse 
și Asistență Educațională Ialomița, S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomița și S.C.Infrastructură Drumuri și 
Poduri S.A;  

 prin structuri proprii de audit public intern la Direcția Generală pentru Asistență  
Socială și Protecția Copilului Ialomița și Spitalul Județean de Urgență Slobozia;  
 Întocmirea Planului anual de audit public intern pentru anul 2019 și aprobarea lui de către  

ordonatorul principal de credite la data de 14.12 2018, cu 17 misiuni de asigurare planificate;  
 Realizarea a 17  misiuni de asigurare, din care 8 misiuni privind fiabilitatea sistemului financiar  

contabil și 9 misiuni privind evaluarea sistemului de prevenire a corupției;  
 Întocmirea Planului anual de audit public intern la nivelul entităților subordonate, care au înființat  

audit intern prin structură proprie, pentru anul 2019 și aprobarea lui sub nr. 21108/29.11.2018, fiind 
planificate 3 misiuni de asigurare;  
 Realizarea unei misiuni de asigurare privind gestionarea și administrarea resurselor alocate,   

evaluarea sistemului de management și control intern la Centrul de Ingrijire și Asistență Slobozia; 
 Nu au fost misiuni de evaluare planificate și nici misiuni de consiliere sau  audit ad-hoc;  
 Întocmirea rapoartelor de audit, în care s-au consemnat constatările, punctele slabe identificate în  

sistem, eventualele iregularităţi sau prejudicii și s-au formulat recomandari, propuneri de măsuri şi soluţii 
pentru eliminarea acestora, la fiecare domeniu cuprins în misiunea de asigurare;  
 Urmărirea modului de îndeplinire a 14 recomandări, cu următoarele rezultate: 13 recomandări  



implementate, din care 12 recomandări implementate în termenul stabilit și o recomandareri implementată 
după termenul stabilit, în timp ce altă recomandare era în curs de implementare:  
 Elaborarea şi actualizarea (la data de 01.11.2019)  a Programului de Asigurare şi Îmbunătățire a  

Calităţii (PAIC), care ajută la exprimarea unor concluzii cu privire la calitatea și eficacitatea activității de 
audit public intern;  

Compartimentul Audit Public Intern are alocate 3 posturi, din care 2 sunt ocupate de Dumitru Ion și 
de Dragomir Mihail,acesta începând cu data de 02.05. 2019, când a fost numit în funcție prin dispoziția 
nr. 183/2019 emisă de președinele Consiliului Județean Ialomița. 

 
                  F9.     Îndeplinirea atribuțiilor specifice Compartimentului Cabinet Consilieri Președinte și 
Compartimentului Cabinet Consilieri Vicepreședinți 
 

Obiective specifice  
 
 Documentarea și realizarea de materiale de analiză și sinteză pe probleme de administraţie 

publică, solicitate de președintele și vicepreședinții Consiliului Județean Ialomița, care să 
fundamenteze luarea deciziilor adminstrative; 

 Realizarea de documentare consultative și statistice, precum și propuneri de programe și 
proiecte în vederea elaborării de politici şi strategii pentru îndeplinirea obiectivelor, 
priorităților, atribuțiilor și responsabilităților entității publice;  

 Colaborarea cu structurile organizatorice și funcționale din aparatul de specialitate al 
Consiliului Județean Ialomița și cu instituţiile publice şi serviciile publice aflate sub autoritatea 
acestuia pentru realizarea de programe/proiecte/activități și acțiuni de interes major și 
reprezentative în plan județean, regional, național și internațional, care să aducă vizibilitate 
sporită activității Consiliului Județean Ialomița ;  

 Participarea la susținerea agendei publice a președintelui și vicepreședinților  Consiliului 
Județean Ialomița, prin realizarea de documentare statistice, mape/fișe de prezentare a 
evenimentului, lista participanți, programe de desfășurare, alocuțiuni; 

 Întocmirea de rapoarte, bilanțuri, situații statistice centralizatoare, situații operative, referate de 
necesitate, fișe cu obiective de investiții, pentru fundamentarea deciziilor administrative; 

 Participarea directă la organizarea de evenimente și acțiuni publice ale Consiliului Județean 
Ialomița;  

 Reprezentarea președintelui și vicepreședinților  Consiliului Județean Ialomița la evenimente și 
acțiuni publice (conferinţe, seminarii, dezbateri publice, vernisare unor expoziții, concursuri 
tematice, prezentări de carte, festivaluri etc.); 

 Elaborarea și redactarea rapoartelor anuale ale președintelui și vicepreședinților Consiliului 
Județean Ialomița privind modul de îndeplinire a activităților, comunicate și știri de presă; 

 Urmărirea diversificării mijloacelor de informare publică și gestionarea paginilor oficiale de 
facebook ale Consiliului Județean Ialomița;   

 Participarea la acțiunile publice organizate de Consiliul Județean Ialomița: ședințele de plen,  
dezbateri publice, conferințe, întâlniri de lucru, semnarea contractelor de finanțare europeană 
nerambursabilă, conferințe de presă, festivaluri, concursuri, sărbători oficiale, spectacole festive  
etc.;  

 Participarea la primirea vizitelor unor delegații străine la Consiliul Județean  Ialomița;  
 
Activități, acțiuni și rezultate 

 
 Compartimentul Cabinet Consilieri Președinte a avut alocate 4 posturi, iar după aplicarea  

prevederilor  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, prin hotărârea Consiliului Județean 
Ialomița nr. 122/30.10.2019 s-a aprobat organigrama, statul de funcții și funcțiile publice din cadrul 



aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, care a prevăzut majorarea cu 2 posturi, 
rezultând astfel 6 posturi la  Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Ialomița; . 
 Tot prin hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 122/30.10.2019 s-a aprobat organigrama,  

statul de funcții și funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Ialomița, prin care s-au înființat 2 cabinete cu câte 2 posturi pentru cei 2 vicepreședinți, conform 
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;  
 Pentru cele 10 posturi de consilieri ai demnitarilor (președintele și vicepreședinții Consiliului  

Județean Ialomița), personaul angajat îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de 
muncă pe durată determinată,  cu  atribuții specificate în contract; 
 Desfășurarea activității Compartimentul Cabinet Consilieri Președinte s-a realizat cu 

următorii  
 consilieri: 

- Ionela Buralacu, contract individual de muncă pe perioada exercitării mandatului 
de  

către președintele Consiliului Județean Ialomița;  
- Ilie Cioacă, prin prelungirea contract individual de muncă pe perioada exercitării  

mandatului de către președintele Consiliului Județean Ialomița ( DP nr. 94/ 07.03.2019); 
- Dan Tudorache, prin contract individual de muncă pe perioada exercitării 

 mandatului de către președintele Consiliului Județean Ialomița ( DP. 72/ 06.02.2019) 
- Valentina Roșca, de la data reluării activității după concediul pentru creșterea  

copilului în vârstă de până la 2 ani (DP nr. 141/15.04.2019) și până la data de 01.06.2019, când a fost 
numită pe o funcție publică definitivă în cadrul Direcției Investiții și Servici Publice ( DP nr. 
240/23.05.2019 și DP nr. 250/31.05. 2019);  
 Emiterea unor anunțuri publice, prin care președintele Consiliului Județean Ialomița invita să  

depună scrisori de intenție, însoțite de documentele de atestare a calificării și experienței în muncă, 
tuturor celor care doreau să participe la selecția de personal pentru Compartimentul Cabinet 
Consilieri Președinte, inițiativă care nu s-a materializat, întrucât solicitările nu se înadrau în criteriile 
de selecție;   
 La sfârșitul anului raportat, la Compartimentul Cabinet Consilieri Vicepreședinți era angajat  

un consilier pe perioadă determinată, Dima Costin-Vlăduț (DP nr. 579/16.12.2019) la  
cabinetul vicepreședintelui Ionel Gae;   
 Elaborarea a peste 130 de materiale documentare (analize, sinteze, prezentări de proiecte,  

stadiul implementării proiectelor, stadiul procedurilor de achiziție publică aflate în derulare, situații 
centralizartoare investișii,  referate, documentare, fișe şi evidenţe cu caracter statistic pe probleme  
specifice de activitate și de interes pentru autoritate, soliciate de conducerea operativă a entității 
publice, prin consultarea  diferitelor surse de informaţii și colaborarea cu structurile organizatorice și 
funcționale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și cu instituţiile publice şi 
serviciile publice aflate sub autoritatea acestuia; 
 Participarea la fundamentarea deciziilor administrative prin întocmirea de rapoarte, bilanțuri,  

situații statistice centralizatoare, situații operative, referate de necesitate, fișe cu obiective de investiții 
și altele;  
 Participarea directă la organizarea de evenimente și acțiuni publice ale Consiliului Județean  

Ialomița, precum: ședințele de plen, dezbateri publice, conferințe, întâlniri de lucru, semnarea contractelor 
de finanțare europeană nerambursabilă, conferințe de presă, festivaluri, concursuri, sărbători oficiale, 
spectacole festive, lansări de carte  etc.;  
 Îndeplinirea delegării de reprezentare a președintelui și vicepreședinților  Consiliului Județean  

Ialomița la evenimente și acțiuni publice (conferinţe, seminarii, dezbateri publice, vernisare unor 
expoziții, concursuri tematice, prezentări de carte, festivaluri etc.), cu transmiterea measjelor acestora; 
 Elaborarea și redactarea rapoartelor anuale ale președintelui și vicepreședinților Consiliului  

Județean Ialomița privind modul de îndeplinire a activităților din anul precedent; 



 Îndeplinirea atribuțiilor de secretariat al Comisie de selecție și nominalizare a personalităților  
propuse pentru proiectul „10 pentru Ialomița”, cu cele 10 domenii de activitate: administrație publică, 
agricultură, cultură, devotament pentru comunitate, educație, mediul de afaceri, promovarea tradiției 
populare, sănătate, societatea civilă și sport, precum și decernarea trofeului ”Personalitatea Județului 
Ialomița”. 
 Contactarea telefonică, prin e-mail și fax a personalităților din cele 10 domenii de activitate,  

precum ”Personalitatea Județului Ialomița” pentru documentarea și definitivarea argumentelor 
nominalizării, prin întocmirea a 101 fișe (CV, mesaj, fotografie);  
 Elaborarea și redactarea foto-albumului „10 pentru Ialomița”;  
 Participarea la implementarea proiectului ”Veteranii, eroii fără vărstă”, ediția aII-a 2019,  

însoțindu-l pe președintele Consiliului Județean Ialomița în vizitele la domiciliul veteranilor de război, 
pentru a li se înmâna premiul de 1.500 de lei/net/persoană, distincția de onoare și foto-albumul bilingv 
”Istoria retrăită. Veteranii ialomițeni la Centenar”;   
 Circumscrisă acestui proiect este și participarea la acțiunea Consiliului Județean Ialomița și a  

Centrului Cultural ”Ionel Perlea” Ialomița,  desfășurată în ziua de 10.01.2019, când a avut loc lansarea 
oficială a lucrării ”Istoria retrăită. Veteranii ialomițeni la Centenar”, autori Clementina Tudor și 
Florin Floreanu și vernisarea Expoziției de fotografie cu portretele a 78 de veterani în viață din 
județul Ialomița, executate de Florin Floreanu;  
 Participarea la cele patru acțiuni publice de la Urziceni, Fetești și Slobozia (2) de înmânare a  

premiilor în cadrul proiectului  multianual „Premii de excelență pentru olimpicii ialomițeni din 
învățământul preuniversitar de stat  în anul școlar 2018 – 2019”;  
 Sprijinirea organizării evenimentului de Sărbătorire a Zilei Nașionale a României; 
 Rezolvarea unor probleme punctuale privind proiectul de acordare a unui stimulent financiar  

pentru nou născuți; 
 Participarea la activitățile și acțiunile desfășurate în cadrul Festivalului și Concursului Național  

de Interpretare Lied și Dirijat ”Ionel Perlea” și ale „Salonului anual de carte”;  
 Sprijinirea realizării proiectului ”Dicționar. Personalități ialomițene”, prin propuneri de  

personalități care să fie incluse în dicționar;  
 Coordonarea, împreună cu Muzeul Județean Ialomița, a desfășurării Festivalului concurs de  

tradiție culinară ialomițeană  „LA CASA TUDORII", ediția a IX-a;  
 Scrierea scenariilor de desfășurare a evenimentelor: „10 pentru Ialomița”,   „Premiile de  

excelență pentru olimpicii ialomițeni din învățământul preuniversitar de stat  în anul școlar 2018 – 
2019” și Sărbătorirea Zilei Naționale a României; 
 Documentarea și redactarea albumului ”Castele și conace din Ialomița – istorie-memorie- 

poveste” și întocmirea programului de lansare publică a acestuia; 
 Întocmirea și redactarea propunerii de implementare a proiectului intitulat ”Cafeneaua artelor”;  
 Îndeplinirea atribuțiilor de purtător de cuvânt, conform dispoziției nr. 124/26.04.2018 emisă de  

președintele Consiliului Județean Ialomița, elaborarea și transmiterea a 16 comunicate, știri de presă și 
drept la replică, furnizarea informațiilor de interes public solicitate de mass-media locale; 
 Documentarea, elaborarea și redactarea de alocuțiuni (17), mesaje (9), felicitări (14), scrisori  

(207), interviuri (3), articole pentru publicația ”Ialomița ta” a  Consiliului Județean Ialomița(12), ; 
 Urmărirea diversificării mijloacelor de informare publică și gestionarea paginilor oficiale de  

facebook ale Consiliului Județean Ialomița și președintelui său, ca mijloace de conectare rapidă la rețeaua 
social-media, pentru promovarea acțiunilor entității publice; 
 Organizarea arhivei electronice foto-video a Consiliului Județean Ialomița;  
 Participarea la acțiunile publice organizate de Consiliul Județean Ialomița: ședințele de plen,  

dezbateri publice, conferințe, întâlniri de lucru, ședințe operative, semnarea contractelor de finanțare 
europeană nerambursabilă, vizite de documentare, recepția de lucrări, bunuri și servicii, instruiri 
profesionale, prelucarea corespondenței electronice repartizate, conferințe de presă, festivaluri, 
concursuri, sărbători oficiale, spectacole festive  etc.; 



 colaborarea cu structuri ministeriale și regionale  pentru organizare unor acțiuni ale acestora în  
județ; 
 Participarea la primirea vizitelor unor delegații străine la Consiliul Județean  Ialomița (Slovacia,  

China).   
 

F 10. Îndeplinirea atribuțiilor specifice Compartimentului Coordonare Societăți, Servicii și 
Instituții Publice Subordonate și  Compartimentului Corp Control  

 
Obiective specifice  

 Întocmirea, împreună cu direcția/direcțiile implicată/e şi transmiterea în termenele legale a 
rapoartelor de specialitate pentru proiectele de hotărâre a căror tematică se referă la competențele 
legale ale Consiliului Județean Ialomița pentru instituțiile publice aflate sub autoritatea sa, însoțite 
de documente justificative; 

 Întocmirea, la solicitarea conducerii operative a Consiliului Județean Ialomița,  de rapoarte, studii, 
analize, sinteze și informări cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor și responsabilităților 
specifice instituțiilor/entităților din subordine; 

 Realizarea și gestionarea unei baze de date completă pentru fiecare instituție/entitate din 
subordinea Consiliului Județean Ialomița referitoare la regulamentele de organizare și funcționare, 
organigramă, stat de funcții, patrimoniu, activități specifice, activități și acțiuni desfășurate, 
rezultate și indicatori de performanță realizați, măsuri de îmbunătățire a ativității etc.; 

 Îndeplinirea competențelor legale ale Consiliului Județean în relația cu serviciile, societățile  și 
instituții publice subordonate 

 Asigurarea realizării documentațiilor și procedurilor legale privind numirea și eliberarea din 
funcție a managerilor intituțiilor/entităților din subordinea Consiliului Județean Ialomița, acolo 
unde este cazul; 

 
  Activități, acțiuni și rezultate 

 
 Compartimentul Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate și-a  

desfășurat activitatea în anul 2019 cu 3 funcționari publici, cu următoarele precizări: un post a fost ocupat 
de domnișoara Tudor Vali Silica, detașată operioadă la Instituția Prefectului Ialomița, un post a fost 
ocupat în luna aprilie 2019,  iar cel de-al treilea  în luna iunie 2019;  
 Crearea bazei de date pentru societățile, serviciile și instituțiile publice subordonate, referitoare la  

Regulamentul de organizare și funcționare, organigrama, stat de funcții, activități specifice; 
 Întocmirea rapoartelor de specialitate la următoarele proiecte de hotărâre ale  Consiliului Județean  

Ialomița cu referire la:  
 reînnoirea mandatului de administrator, la demararea procesului de selecție pentru  

pozițiile vacanțe de de administrator din cadrul Consiliului de Administrație la cele doua societăți publice 
subordonate, SC DRUMURI SI PODURI SA și SC INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI SA; 

 aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. InfrastructurăDrumuri şi  
Poduri S.A., pe anul 2019; 

 aprobarea costului mediu și a cuantumului contribuției lunare de întreținere a  
persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ”Ing. Vadim Rusu”” comuna Balaciu 
și în Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinți Târg, județul Ialomița, pentru anul   2020; 

 aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor  
brute obținute din cedarea folosinței bunurilor prin arendare pentru anul 2020; 

 stabilirea prețului mediu/tonă de iarbă(masă verde) obținută de pe pajiște, pentru anul  



2020, prețul mediu al ierbii urmând a fi utilizat la calculul valorii ierbii disponibile pentru animale în 
vederea încheierii contractelor de concesiune/închiriere a pajiștilor aflate în domeniul public/privat al 
unităților administrativ teritoriale din județ; 
 Întocmirea referatelor de necesitate privind:  

 achiziționarea  serviciilor de recrutare de la o firmă de specializată în vederea derulării  
procedurii de selecție a candidaților  pentru ocuparea  a două posturi vacante de administrator din cadrul 
Consiliului de Administrație al S.C. Drumuri și Poduri Ialomița S.A. și a unui post vacant de 
administrator din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A.; 

 achiziționarea serviciilor necesare pentru efectuarea „Testul Investitorului Privat Prudent”  
la S.C.Infrastructură Drumuri și Poduri S.A; 
 Întocmirea și transmiterea declarațiilor solicitate de Ministerul Finanțelor în baza Ordinului  

ministrului finanțelor publice nr. 1952/2018 pentru reglementarea procedurii de monitorizare a 
implementării prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice    
( Formularul S 1100); 
 Efectuarea unor acțiuni de control referitoare la verificarea  legislației în vigoare privind acordarea  

de fructe, de produse lactate și de panificație pentru elevii din unitățile de învățământ ialomițene, prin 
întocmirea de rapoarte; 
 Realizarea, în colaborare cu Compartimentul Resurse Umane, a operațiunii de încadrare a  

personalului de specialitate din cadrul Muzeului Național al  Agriculturii Slobozia,  pe grila de salarizare-
muzee de importanță națională; 
 Întocmirea Planului de Acțiuni întreprinse de  Consiliului Județean Ialomița în trimestrul III al  

anului 2019, cu referire la Programul Orientativ de Dezvoltare Economică și Socială a județului Ialomița 
pe anul 2019 gestionat de Instituția Prefectului – Județul Ialomița;   
 Ducerea la îndeplinire a dispozițiilor președintelui Consiliului Județean Ialomița și a hotărârilor  

Consiliului Județean Ialomița de către serviciile, societățile  și instituții publice subordonate; 
 Rezolvarea activităților de corespondență, întocmirea de răspunsuri la scrisori și petiții,  

soluționarea problemellor curente specifice compartimentului, respectându-se procedurile și instrucțiunile 
specifice. 
 Compartimentului Corp Control nu a fost operațional în anul 2019, din lipsă de personal, deși 
au fost emise dispozițiile președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 488, 525, 530 și 551/2019 pentru 
organizarea concursurilor de recrutare a personaluli pentru posturile vacante. 
 În cazuri punctuale s-a apelat la constituirea unor echipe de control din funcționari publici de la 
alte direcții de specialitate. 
 

IV. Coordonarea şi controlul activității instituțiilor, serviciilor publice și societăților 
comerciale de interes judeţean de sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița 

 
   Cadrul juridic care reglementează atribuțiile președintelui și ale Consiliului Județean  

Ialomița în acest domeniu este dat de:  
 Codul administrativ, în următoarele prevederi:  

 - art. 173, alin. 1 lit. d (”atribuții privind gestionrea serviciilor publice de interes județean”), 
coroborat cu art. 173, alin. 5, lit. a, b, c, d, g, j,k,l,m,); 

- art. 191, alin.1, lit.e (”atribuţii privind serviciile publice de interes județean”),  coroborat cu 
art.191, alin. 6, lit.a, b, c, e și f); 

- art.580 -596, Parea a VIII-a , servicii publice;  
 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi  

completările ulterioare;  
 Legea nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;  



 Actele normative care reglementează domeniile de activitate ale instituțiilor și  
serviciilor publice de interes județean;  

 
Obiectivele strategice 

 
 Înscrierea sistemului judeţean al asistenţei sociale, a educației și culturii între domeniile  

prioritare din activitatea Consiliului Judeţean Ialomiţa;   
 Adoptarea de politici publice locale  care să asigure realizarea scopurilor şi priorităţilor  de 

dezvoltare a instituțiilor și serviciilor publice de interes județean în concordanță cu nevoile și 
cerințele comunităților din teritoriu;  

 Organizarea şi prestarea serviciilor publice să se realizeze pe principii de  transparenţă, egalitate 
de tratament, continuitate, adaptabilitate, accesibilitate, responsabilitate şi furnizarea serviciilor 
publice la standarde de calitate;  

 Asigurarea accesului la serviciile publice și prestarea acestora pentru toţi beneficiarii, cu  aplicarea 
unor reguli, cerinţe şi criterii identice;   

 Creșterea responsabilităţii în asigurarea și respectarea standardele de calitate şi/sau de cost 
stabilite pentru serviciile publice prestate;  

 Reglementarea, organizarea, funcţionarea, finanţarea, prestarea şi evaluarea serviciilor publice să 
se facă în condiții de transparență administrativă;  

 Monitorizarea, evaluarea şi controlul modului de prestare a serviciilor publice din sfera de 
competenţă a Consiliului Județean Ialomița; . 

 
Activități, acțiuni și rezultate  
 

 Pentru organizarea şi funcţionarea instituţiilor, serviciilor publice și societăților  
comerciale de interes judeţean, Consiliul Judeţean Ialomiţa, la propunerea preşedintelui acestuia, a 
adoptat în anul raportat 68 de hotărâri , ceea ce reprezintă aproape 38% din totalul hotărârilor (178);  

 Statistica structurii tematice a hotărârilor adoptate de plenul Consiliului  
Județean Ialomița pentru a reglementa diverse aspecte din activitatea instituţiilor, serviciilor publice și 
societăților comerciale de interes judeţean de sub autoritatea sa relevă că:  

 13 au aprobat organigrame  și statele de funcţii, precum și modificări ale lor la  
Spitalul Județean de Urgență  Slobozia, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Ialomița, Centrul Cultural ”Ionel Perlea” Ialomița, Muzeul Național al Agriculturii Slobozia, 
Biblioteca Județeană ”Ștefan Bănulescu” Ialomița,  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Ialomița;  

 10 au aprobat proiectele cu finanțare europeană depuse și implementate de Direcția  
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița ;  

 9 au aprobat bugetele de venituri și cheltuieli și rectificări al acestora la Spitalul  
Județean de Urgență  Slobozia, S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița și S.C. Infrastructură Drumuri și 
Poduri S.A.;  

 7 au aprobat numirea reperezentanților Consiliului Județean Ialomița în structurile de  
conducere ale S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița și S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A., la 
Școala Profesională Specială ”Ion Teodorescu” Slobozia și Centrul Județean de Resurse și Asistență 
Educațională Ialomița; 

 3 au stabilit salariile de bază pentru personalul încadrat în instituțiile publice din  
subordinea Consiliului Județean Ialomița;  

 3 au aprobat participarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția  



CopiluluiIalomița, Muzeului Județean Ialomița și  Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița 
la ”Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019” 

 3 au aprobat reglementarea regimului juridic al unor terenuri date în administrare  
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița pentru implementarea unor 
proiecte europene;ui de investiţii „Realizare împrejmuire Școală Profesională Specială Ion Teodorescu” 

 2 au aprobat sancționarea disciplinară a domnului Chiriță Nicolae, director executiv al 
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița;  

 2 au aprobat schimbarea denumirii Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu”  
Slobozia în Școala Profesională Specială ”Ion Teodorescu” Slobozia și a Centrului Cultural UNESCO 
”Ionel Perlea” Ialomița în Centrul Cultural  ”Ionel Perlea” Ialomița; 

 2 au aprobat bursele speciale de la Școala Profesională Specială ”Ion Teodorescu”  
Slobozia;  

 2 au reglementat activitatea Autorității Teritoriale de Ordine Publică Ialomița;  
 12 hotărâri au reglementat diverse activități ale instituţiilor, serviciilor publice și  

societăților comerciale de interes judeţean, Consiliul Judeţean Ialomiţa;  
 Instituţiile şi serviciile publice de interes judeţean aflate sub autoritatea 

Consiliului Județean Ialomița în anul 2019 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.2Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa;  

b.3 Centrul Cultural „Ionel Perlea „Ialomița; 

b.4 Muzeul Judeţean Ialomiţa; 

b.5 Muzeul  Național al Agriculturii Slobozia;    

c) Instituții publice din domeniul educației: 

  c.1 Școala  Profesională Special „Ion Teodorescu” Slobozia;  

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

h1. S.C.Infrastructură Drumuri și Poduri S.A. 
Activitățile, acțiunile și rezultatele îndeplinirii atribuțiilor pe fiecare domeniu specific  

instituţiilor, serviciilor publice și societăților comerciale de interes judeţean subordonate  Consiliului 
Judeţean Ialomiţa în anul 2019 sunt prezentate în continuarea Raportului. 

  
a) Instituții publice din domeniul social  
            
Obiectivele specifice 

 Aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, 
persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor 
persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială şi acordarea beneficiilor de asistenţă 
socială şi a serviciilor sociale;  

 Elaborarea strategiei şi planului anual de dezvoltare a serviciilor sociale, care se supune spre 
aprobare Consiliului Judeţean Ialomița; 

 Coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi de protecţie a familiei şi a drepturilor 
copilului, a persoanelor cu dizabilităţi, victimelor violenţei în familie, persoanelor vârstnice 
etc., precum şi a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi 
excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi la nivelul judeţului 
Ialomița; 

 Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale specializate, în funcţie de nevoile identificate 
și asigurarea reinserţiei persoanelor asistate în mediul propriu de viaţă, familial şi comunitar;  

 Comunicarea şi colaborarea cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor 
care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă 
socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu, cu 
reprezentanţii furnizorilor privaţi de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare; 

 Asigurarea unui management performant în administrarea fondurilor bugetare alocate, în 
condițiile în care peste jumătate din bugetul general al județului Ialomița este destinat 
asistenței sociale;  

 Gestionarea mijloacelor umane, materiale și financiare necesare pentru implementarea 
strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, 
precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul judeţului 
Ialomița; 

 Promovarea drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor 
vulnerabile; 

 Reprezentarea Consiliului Judeţean Ialomița pe plan intern şi extern, în domeniul asistenţei 
sociale şi protecţiei copilului. 

 
Activități, acțiuni și rezultate  

 
 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 2019 va fi prezentată în continuare, în sinteză. 

 

a.1 Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița  

 
 Este instituţie publică cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului  

Județean Ialomița prin Hotărârea nr. 23 din 25.07.1997 şi reorganizată prin Hotărârea nr. 35 din 
30.11.2004:  

 Conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  
Ialomiţa (DGASPC) este asigurată colegiul director, de directorul general, Paul Marcu,  directorul 
general adjunct Niculae Badea și directorul economic Lucreția Buda;  

 Structura şi numărul de personal, aprobată pentru anul 2019, precum și  
numărul de posturi ocupate la 31.12.2019 a fost următoarea:  
Nr. 
crt. 

Denumirea serviciului Număr 
posturi 
prevăzute     
în 2019 

Număr 
posturi 
ocupate la 
31.12. 
2019 

PERSONAL APARAT PROPRIU 
1 Conducere 

Director general 1 1 
Director general adjunct 1 1 
Director economic 1 1 

2 Serviciul de evaluare şi monitorizare 8 7 
3 Birou relaţii cu publicul , secretariat , strategii , 

programe 
6 4 

4 Serviciul resurse umane , normare , organizare, 
salarizare  

8 4 

5 Serviciul juridic contencios , trafic , exploatare , 
migraţiune şi asistenţa copiilor străzii 

8 4 

6 Birou adopţii 6 4 
7 Compartiment audit intern 1 0 
8 Serviciul buget, finanţe – contabilitate 15 13 
9 Serviciul tehnic , achiziţii publice , administrativ 12 12 
10 Serviciul de evaluare complex a persoanelor adulte cu 

handicap 
11 9 

11 Serviciul de asistenţă socială pentru persoane adulte 9 8 
12 Serviciul de evaluare complexă a copilului 9 9 
13 Serviciul pentru îngrijirea de tip familial şi asistenţă 

maternală 
  

Şef serviciu 1 1 
13.1.Compartiment plasamente de tip familial 4 3 
13.2.Compartiment asistenţă maternală profesională 3 2 

14 Serviciul pentru căsuţe de tip familial   
Şef serviciu 1 0 
Asistent medical 1 1 



Administrator 1 1 
15 Compartiment intervenții, reparații, întreținere 9 8 
Total personal aparat propriu 116 93 
PERSONAL UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
1 Complex de servicii Sociale Slobozia 

Şef complex 1 1 
1.1. Centrul social de urgenţă pentru persoanele fără 
adăpost 

5 4 

1.1. Centrul de primire în regim de urgenţă pentru 
victimele violenţei în familie Slobozia 

4 2 

2 Complex de Servicii pentru Persoane Adulte Slobozia   
Şef complex 1 1 
2.1.Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip 
ambulatoriu Slobozia 

7 5 

2.2.Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice Slobozia 2 1 
3 Centrul de îngrijire şi asistenţă Slobozia 97 80 
4 Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică 

pentru Adulți Movila 
41 28 

5 Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane 
Adulte cu Dizabilități „Kalina și Maria” Slobozia 

36 27 

6 Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” 
Balaciu 

34 29 

7 Complex de Servicii Sociale Fierbinţi Târg   
Șef complex 1 1 
7.1. Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi Târg 30 21 
7.2. Centrul de Protecţie Temporară pentru Tinerii care nu 
mai sunt Instituţionalizaţi Fierbinţi Târg 

4 4 

8 Centrul de Primire in  Regim de Urgență al Copilului 3-
18 ani  Slobozia 

6 5 

9 Centrul Maternal Slobozia 2 2 
10 Complex de servicii pentru recuperarea copilului cu dizabilități Slobozia 

Șef complex 1 1 
Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Sever 
Slobozia 

26 25 

Centrul de Consiliere și Asistență Specializată pentru 
Persoanele cu Tulburări de Spectru Autist și Familiile 
Acestora 

4 3 

11 Complex de Servicii pentru Evaluare, Consiliere și Sprijin Slobozia 
Şef complex 1 1 
11.1.Centrul de consiliere și sprijin pentru copii și părinți 3 3 
11.2.Centru pentru monitorizare, asistență și sprijin al 
femeii gravide predispuse să-și abandoneze copilul 

6 4 

11.3.Serviciul pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor 3 1 
12 Complex de servicii pentru protecţia copilului Urziceni 

12.1. Centru de plasament 20 15 
12.2. Centru de zi 6 6 

13 Centrul de Plasament Specializat pentru Copilul cu 
Dizabilități cu Vârsta mai mică de 3 ani Slobozia 

11 10 



14 Centrul de Plasament nr.2 Slobozia 18 16 
15 Centrul de Plasament nr.3 Slobozia 23 21 
16 Casa de Tip Familial  „MARIAN” Slobozia 8 8 
17 Casa de Tip Familial  „RALUCA” Slobozia 8 8 
18 Casa de Tip Familial  „CRISTINA” Slobozia 8 6 
19 Casa de Tip Familial  „BOGDAN” Ţăndărei 7 6 
20 Casa de Tip Familial „GABRIELA” Feteşti 7 7 
21 Casa de Tip Familial  „VLĂDUŢ” Slobozia 10 8 
22 Asistenţi maternali profesionişti 81 79 
23 Asistenți personali profesioniști 8 0 
  Total personal unități de asistență socială 
 

530 439 

TOTAL PERSONAL DGASPC IALOMIȚA (prevăzut și 
ocupat ) 

646 532 

 Din totalul de 532  posturi ocupate la sfârşitul anului raporat, 26 sunt funcţii  
de conducere şi 506 funcţii de execuţie;  

 Structura organizatorică și funcțională a instituției relevă diversitatea serviciilor  
sociale prestate; 

 În domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, DGASPC Ialomița  
a urmărit: 

 întocmirea raportului de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia, cu  
propuneri de  stabilire a unei măsuri de protecţie specială; 

 monitorizarea trimestrială a activităţilor de aplicare a hotărârilor de instituire a 
măsurilor de protecţie specială a copilului;  

 identificarea şi evaluarea familiilor sau persoanelor care pot lua copii în  
plasament, precum și monitorizarea familiilor şi persoanelor care au primit în plasament copii, pe toată 
durata acestei măsuri;  

 identificarea, evaluarea şi pregătirea persoanelor care pot deveni asistenţi  
maternali profesionişti, în condiţiile legii, încheierea de contracte individuale de muncă, asigurarea 
formării asistenţilor maternali profesionişti atestaţi, evaluarea şi monitorizarea activității acestora;  

 acordarea de asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea 
reintegrării în mediul său familial;  

 reevaluarea, cel puţin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, a împrejurărilor  
care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială, cu propuneri, după caz, de  menţinere, 
modificare sau încetarea acestora; 

 îndeplinirea demersurilor vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru  
copiii aflaţi în evidenţa sa, identificarea familiilor sau persoanelor cu domiciliul în România care doresc 
să adopte copii, evaluarea condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă, eliberarea 
atestatului de familie sau de persoană aptă să adopte copii,  monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, 
precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor adoptivi, sprijinirea părinţilor adoptivi ai copilului în 
îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate 
ale copilului o permit;  

 realizarea, la nivel judeţean, a unei baze de date privind copiii aflaţi în sistemul de  
protecţie specială, copiii şi familiile aflate în situaţie de risc, raportând trimestrial aceste date Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie; 

 asigurarea organizării, administrării şi finanţării serviciilor sociale destinate  
prevenirii separării copilului de familie şi a celor destinate copilului lipsit temporar sau definitiv de 
părinţii săi, în condiţiile legii; 

 Prevenirea separării copilulului de familie s-a realizat prin:  



 prevenire parentală, 80 de tinere fiind consiliate și beneficiind de materiale 
contraceptive în vederea prevenirii sarcinilor nedorite;  
 consilierea psihologică şi juridică a copiilor şi familiilor aflate însituaţie de risc, prin  

755 ședințe de consilere, cu 581 de persoane consiliate, 193 de cazuri de asistare a copiilor în cadrul 
audierilor de către Poliţie/Parchet/DIICOT și sprijinirea victimelor în vederea obținerii unui ordin de 
protecție în 15 cazuri;  
 asigurarea de servicii în regim de zi prin intermediul centrului de zi din cadrul  

Complexului de Servicii Urziceni pentru 2 copii ;  
 găzduirea în Centrul Maternal Slobozia a 32 de copii, împreună cu mamele lor, cazuri  

sociale cu risc de abandon al coplilului, după care 26 au fost reintegraţi împreună cu mama în familia 
extinsă, 3 plasaţi la asistenți maternali profesioniști, iar 3 se aflau în centrul maternal la sfârşitul anului 
2019;  
 monitorizarea copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, în condițiile  

în care în județul Ialomița sunt înregistrați 728 de copii care au un părinte sau ambii părinţi plecaţi la 
muncă în străinătate, din aceștia 88 de copii sunt  în evidenţa DGASPC Ialomiţa, pentru care s-au luat 
următoarele măsuri de protecţie specială: 3 sunt  plasaţi la asistenţi maternali profesionişti, 11 sunt 
plasaţi în servicii de tip rezidențial, 64  plasaţi la rude până la gradul IV,  iar 10 sunt  plasaţi la alte 
familii/persoane;  

 Evaluarea copilului aflat în situaţie de risc şi stabilirea unei măsuri de  
protecţie a înregistrat în anul raportat următoarele aspecte:  

 76 copii - cazuri noi, pentru care au fost stabilite ca măsuri de protecţie specială  
plasamente în servicii de tip rezidențial – 12,  plasamente la rude până la gradul IV - 25,  plasamente la 
asistenți maternali profesioniști - 12,  plasamente la alte familii/persoane - 11, supravegheri specializate în 
familie - 16;  

 din cele 76 cazuri noi, 34 au fost cu acordul părinţilor şi au fost soluţionate în  
cadrul Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Ialomiţa, iar 42 au fost soluţionate de către 
instanţa de judecată - Tribunalul Ialomiţa, deoarece părinţii au fost în imposibilitate sau nu și-au 
exprimat acordul pentru instituirea măsurii de protecţie specială;  

 la sfârşitul anului 2019 erau 560 copii/tineri cu măsură de protecţie specială,  
dintre care pentru 382 s-au aplicat măsuri de tip familial, pentru 162, măsuri de tip rezidenţial, iar 
pentru 16, supraveghere specializată în familie;  

 în cadrul celor  382 de  măsuri de protecţie de tip familial,  97 copii au fost  
plasaţi la 77 asistenţi maternali angajaţi ai DGASPC Ialomiţa, 223 de copii plasaţi la rude până la gradul 
IV, iar 62 de copii plasaţi la alte familii/persoane;  

 cei 162 copii/tineri beneficiari ai  măsurilor de protecţie de tip rezidenţial au fost  
plasați astfel: 3 în centrul de primire în regim de urgenţă, 155 în centre de tip clasic şi case de tip familial 
și  4 la Fundaţia “Cuvioasa Paraschiva” Slobozia;  

 la Centrul de Primire în Regim de Urgenţă pentru Copilul cu Vârsta 3 - 18 ani 
Slobozia au fost găzduiţi 66 de copii, din care, după instrumentarea cazurilor, 34 au fost  reintegraţi în 
familia biologică, 12 plasaţi în servicii de tip rezidențial,  8 transferaţi la DGASPC-urile de domiciliu, 8 
plasați la asistenți maternali profesioniști și 1 plasat la rude până la gradul IV, în timp ce 3 copii au rămas 
în acest centru; 

 Plasamentele în centre de tip clasic şi case de tip familial s-au adresat la 189 de  
copii/ tineri, la sfârșitul anului 2019 rămânând în plasament 155 de copii/tineri, din care 82 în centrele de 
plasament din Slobozia și Urziceni și 78 în casele de tip familial “MARIAN” , “RALUCA”, 
“CRISTINA” și “VLADUT”  din  Slobozia, “BOGDAN” din Țăndărei și “GABRIELA” din Fetești;  

 În urma sesizărilor primite de la parchetele de pe lângă judecătoriile de pe raza  
judeţului Ialomiţa, pentru 16 copii, care au săvârșit fapte penale, dar nu răspund penal, în Comisia 
Judeţeană pentru Protecţia Copilului Ialomiţa au fost stabilite măsuri de supraveghere specializată în 
familia biologică;  



 Protecția copilului prin adopţie a înregisrat în anul 2019 următoarele date  
statistice: 19 adopții definitive, 11 copii pentru care instanţa a constatat adoptabilitatea, 27 de copii 
adoptabili pentru care nu a fost identificată o familie potential adoptatoare, 20 de persoane /familii 
atestate, 16 Persoane/Familii atestate în aşteptarea unui copil și 30 de copii monitorizați post adopție;  

 Acordarea de servicii copiilor cu dizabilităţi a însemnat derularea următoarelor  
activități: 

 Evaluarea socio-medico-psiho-pedagogică a 822 de copii cu dizabilități în vederea  
încadrării în grad de handicap, numărul de  copii cu dizabilităţi încadraţi în grad de handicap la sfârșitul 
anului 2019 fiind de 1.162, din care 149 înregistrați în anul raportat; 

 Protecţia specială a celor 1.162 de copii cu dizabilităţi aflaţi în situaţie de  risc  
este asigurată de familia biologică (997 de cazuri), plasament familial (34), plasament la asistenți 
maternali profesioniști (60), plasament în centre (71);  

 Eliberarea acordurilor pentru indemnizaţie sau asistent personal a înregistrat  268  
acorduri pentru indemnizaţii şi 155 acorduri pentru asistenţi personali, pentru copiii încadraţi în gradul 
grav de handicap;  

 Serviciile de recuperare a copiilor cu dizabilităţi s-au adresat unui număr de 267 
 copii, incluşi în activităţi de recuperare şi reabilitare în Centrul de Recuperare pentru Copilul cu 
Handicap Sever Slobozia, unde au fost oferite urmatoarele servicii: terapie cognitivă, logopedie, 
kinetoterapie, terapie ocupațională, masaj, fizioterapie, ludoterapie, socializarea şi stimularea integrării în 
comunitate, consilierea şi susţinerea familiilor, transportul de la domiciliu la centrul de recuperare, 
îngrijirea de zi pentru un număr mediu de 50 copii/săptămână care servesc masa în cadrul centrului, 
asistenţă medicală pe durata şederii copiilor în centru și asistenţă socială;  

 În domeniul protecţiei persoanelor vârstnice şi a altor persoane adulte aflate 
în situaţii de dificultate, DGASPC Ialomița a urmărit: 

 evaluarea situaţiei socio-economice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi  
resurselor acesteia și clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie; 

 furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării  
capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile de 
dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistenţă 
socială; 

 acordarea persoanei adulte  de asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la  
exprimarea liberă a opiniei; 

 verificarea și reevaluarea trimestrială și ori de câte ori este cazul, a modului de  
îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o instituţie, 
în vederea menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;  

 realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi 
pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei domestice şi agresorilor familiali; 

 protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin  
organizarea şi asigurarea funcţionării în structura proprie a unor centre specializate; 

 reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de  
asistenţă socială; 

 organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale destinate persoanelor  
vârstnice, precum şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, în condiţiile legii;  

 Protecția persoanelor adulte s-a realizat prin următoarele măsuri:  
 Pregătirea tinerilor care părăsesc sistemul de protectie a copilului pentru viață 

independentă, prin găzduirea pe o perioada determinată în cadrul Centrului de protecţie temporară 
pentru tinerii care nu mai sunt instituționalizați, localizat în oraşul Fierbinţi Târg. La începutul anului 
2019 aici erau găzduiți 10 tineri, pe parcursul anului, un tânăr a fost primit în centru , iar  2 tineri au 
solicitat reintegrarea socială, asfel că, la finalul anului,  centrul găzduia 9 tineri. Dintre aceștia 5 sunt 



persoane angajate, dup cum urmează: 1 tânăr – îngrijitor la Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi, 1 
tânăr - îngrijitor la Hotel Riden Urziceni și 3 tineri - șlefuitori metal la SC RADOX SRL din București. 
 Susţinerea 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 2019  au beneficiat de serviciile centrului un număr de 26 
persoane, din care 11 proveneau din mediul urban, iar 15 din mediul rural;  
  Reinserţia socială a persoanelor fără adăpost, prin serviciile furnizate de Centrul  

Social de Urgenţă pentru Persoanele fără Adapost Slobozia, cu o capacitate de 24 de locuri. Pe parcursul 
anului 2019 au beneficiat de serviciile centrului 87 de persoane, din care 27 proveneau din mediul urban, 
iar 60 din mediul rural. La finalul anului 2019, în cadrul centrului se mai aflau găzduite 27 de persoane, 
întrucât 20 au fost transferate în alte servicii rezidențiale din subordinea DGASPC Ialomița (centre 
pentru persoane vârstnice, centre pentru persoane cu dizabilități), 19 persoane au fost reintegrate social, 
6 persoane au decedat (vârste înaintate, probleme de sănătate cronice), iar 15 au părăsit centrul la cerere.
   

 Protecția persoanelor vârstnice s-a realizat prin: 
 Servicii de zi, în cadrul Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice Slobozia, unde 415  

persoane vârstnice au beneficiat de servicii. Pe parcursului anului raportat, au fost 24 cereri pentru 
înscrierea în serviciile acestui centru, toate soluționate favorabil, în timp ce 180 de persoane vârstnice au 
fost scoase din evidența centrului, astfel încât, la finalul anului 2019, centrul avea un număr de 259 
beneficiari;   

 Servicii de tip rezindețial prin:  
 Căminul pentru Persoane Vârstnice „ing. Vadim Rusu” Balaciu, unde la începutul  

anului 2019  erau asistate 72 de persoane vârstnice, din 43 cereri de instituţionalizare în acest serviciu, 16 
au fost soluționate și persoanele  găzduite în centru, 12 cereri sunt pe lista de așteptare, iar 15 cereri au 
fost clasate (persoanele și-au retras cererile inițiale sau persoana vârstnică pentru care se solicita serviciul 
a decedat), astfel că la sfârșitul anului 2019 se înregistrau 76 de beneficiari;  
 Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinți Târg, care, la începutul anului 2019,  

avea 45 de persoane vârstnice asistate, la care s-au adăugat 13 beneficiari  găzduiți în cadrul centrului ( 
din 32 de cereri de institutionalizare), au fost înregistrate 11 ieșiri (reintegrare in familie, decese), 
rezultînd 47 de beneficiari la sfârșitul anului raportat;  

 În domeniul protecției persoanelor adulte cu dizabilităţi DGASPC Ialomița a  
urmărit: 

 respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilităţi, în conformitate cu Legea nr.  
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

 organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu 
dizabilităţi, în condiţiile legii, în baza strategiilor judeţene anuale, pe termen mediu şi lung, de 
restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de asistenţă socială pentru persoanele cu dizabilităţi; 

 promovarea alternativelor la protecţia instituţionalizată a persoanelor cu dizabilităţi;  
 evaluarea nevoilor individuale ale persoanei cu dizabilităţi și propuneri de încadrare/  

menținere în grad de handicap a unei persoane;  
 întocmirea programului individual de reabilitare şi integrare socială a persoanei cu  

dizabilităţi și avizarea lui de managerul de caz, recomandându-se și măsurile de protecţie a adultului cu 
handicap;  

 asigurarea secretariatului și a condiţiilor de funcţionare ale comisiei de evaluare şi  
încadrare în grad de handicap, prevăzute de lege;  

 monitorizarea instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav; 
 respectarea opţiunii referitoare la asistent personal sau indemnizaţie, exprimată în  

scris și emiterea  acordului în acest sens, care se comunică angajatorului, în termenul prevăzut de lege;  



 planificarea şi asigurarea continuităţii serviciilor acordate tânărului cu dizabilităţi la  
trecerea din sistemul de protecţie a copilului în sistemul de protecţie a adultului cu dizabilităţi, în baza 
nevoilor individuale identificate ale acestuia, precum și asigurarea pregătirii tânărului pentru viaţa adultă 
şi pentru viaţa independentă;  

 colectarea şi transmiterea datelor statistice conform indicatorilor solicitaţi de  
Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi alte instituţii din domeniu; 

 Evaluarea persoanelor adulte cu dizabilităţi, în vederea încadrării în grad de 
handicap s-a realizat, în anul raportat,  pentru 3.092 de persoane, din care 1.333 persoane au fost cazuri 
noi, la sfârşitul anului fiind înregistrate 9.074  persoane adulte cu dizabilități cu încadrare într-un 
grad de handicap, din care 295 persoane sunt instituționalizate. De menționat că din numărul total de 
persoane adulte cu dizabilități 3.390 au handicap grav, iar 4.684 au handicap accentuat;   

 Eliberarea, în anul 2019,  a 837 acorduri pentru îndemnizaţie însoțitor şi 155  
acorduri pentru asistent personal, pentru persoanele adulte cu  handicap grav, cu asistent personal, astfel 
că, la sfârșitul anului 2019, persoanele adulte încadrate în gradul grav de handcap beneficiau de 
1.867 de indemnizații însoțitor, 618 de asistenți personali și 577 de indemnizații pentru nevăzători. 

 Asigurarea de servicii de recuperare persoanelor adulte cu handicap în cadrul  
Centrului de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Slobozia, fiind 214 de persoane beneficiare 
de serviciile centrului,  din care 127 persoane din comunitate şi 87 persoane din sistemul rezidenţial;  

 Asigurarea de servicii de tip rezidențial persoanelor adulte cu handicap prin  
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Slobozia, care găzduia, la începutul anului raportat, 132 persoane 
adulte cu handicap, pe parcursul anului a primit 18 persoane, în timp ce 15 persoane au ieșit prin 
reintegrare în familie sau decese, rezultând 135 de beneficiari la sfârșitul anului 2019;  

 Asigurarea de servicii de tip rezidențial persoanelor adulte cu handicap prin  
Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuro-Psihica pentru Adulți Movila, unde la începutul anului 
2019 erau asistate 40 de persoane adulte cu handicap, pe parcursul  anului 2019, a fost  instituţionalizată  
o persoană, ajungându-se la 41 de benficiari la 31.12.2019;  

 Asigurarea de servicii de tip rezidențial persoanelor adulte cu handicap prin  
Centrul de Abilitare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi ”Kalina şi Maria” 
Slobozia, cu 36 de beneficiari, înființarea fiind aprobată prin hotărârea nr.  126/30.10.2019 a  
Consiliului Județean Ialomița, în urma reorganizării Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională 
Slobozia;  

 Contul de execuţie al DGASPC Ialomiţa , pe surse de finanţare, la data de  
31.12.2019, se prezintă astfel: 

 Alocaţii de la bugetul de stat                           781.333 lei 
din care : 477.333 lei pentru persoanele cu dizabilități ( 36.160 lei dobânzi la credite pentru 
autoturisme, 441.173 lei  transport) 

 Alocaţii/subvenţii de la bugetul județean                 40.964.764 lei 
 Transferuri                                                                         42.240 lei 
 Alte cheltuieli                                                                   355.790 lei 
 Fonduri nerambursabile                                                383.859 lei 

                             TOTAL                                  42.527.986 lei  
 Conform Ordinului 1887/2016, contribuţia de întreţinere datorată  

de persoanele asistate cu handicap sau susţinătorii legali ai acestora, din cadrul Centrului de Îngrijire şi 
Asistenţă Slobozia, a fost stabilită în cuantum de 900 lei/beneficiar, iar, potrivit Legii 17/2000, cu 
modificarile si completarile ulterioare și a Hotarârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 152/ 19.12.2018, 
costul mediu lunar de intreţinere pentru anul 2019, a persoanelor vârstnice din centrele de la Balaciu si 
Fierbinţi Târg a fost stabilit la  2.196 lei/beneficiar;  

 Activitatea laborioasă a DGASPC Ialomița în domeniul strategic al accesării  



și implementării de proiecte cu finanțare europeană și națională nerambursabilă, precum și cel al 
modernizării și îmbunătățirii infrastructurii sistemului județean al asistenței sociale și de protecția 
copilului a fost prezentată în subcapitolele C 1 și C 4 .  

 

 

 

 

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

 Îndeplinirea atribuțiilor de unitate rezidenţială cu paturi, asimilată spitalelor de cronici, destinată 
tratării pacienţilor ”cu afecţiuni cronice care necesită, permanent sau temporar, supraveghere, 
asistare, îngrijire, tratament şi care, datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau 
socială, nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale, să îşi dezvolte propriile capacităţi şi 
competenţe pentru integrare sociala”;  

 Fundamentarea propunerilor de organigramă, stat de funcții, număr de personal și a proiectelor 
bugetelor de venituri și cheltuieli pentru întreținere și gospodărire, reparații, consolidare, extindere 
și modernizare pe care le supun aprobării plenului Consiliului Județean Ialomița;  

 Urmărirea încadrării în normativele de personal și în bugetele de venituri și cheltuieli aprobate; 
 Utilizarea eficientă a bazei materiale și a fondurilor în vederea creșterii calității actului medical 

oferit pacienților internați;  
 Asigurarea serviciilor medicale, de îngrijire şi servicii sociale în conformitate cu statutul instituției 

reglementat de lege;  
 Elaborarea situațiilor financiare trimestriale și anuale, potrivit reglementărilor legale în vigoare, pe 

care le înaintează spre avizare președintelui Consiliului Județean Ialomița;  sau primarului, după 
caz, și direcției de sănătate publică teritoriale, în vederea centralizării; 
 
Activități, acțiuni și rezultate  

 Funcţionarea la întreaga capacitate de 35 de paturi;  
 Asigurarea de servicii medicale, de îngrijire şi servicii sociale pentru 89 de pacienți din  

județul Ialomița internați și/asistați în Centrul de Asistență Medico-Socială Fierbinți Târg, cu nevoi 
medico-sociale, respectiv sufereau de boli cronice, altele decât cele cu imobilizare la pat sau afecţiuni 
neuropsihiatrice;  
 Internarea s-a realizat exclusiv pe o perioadă determinată, aceasta fiind în anul 2019  

cuprinsă între 3 zile şi 7 luni;  
 Nu au existat liste de aşteptare pentru pacienţi și nici refuzuri 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; 
 Realizarea unui grad de ocupare al paturilor de aproximativ 91 %, într-o permanentă  

dinamică a internărilor şi externărilor;  
 Funcţionarea CAMS Fierbinţi-Târg a fost finanţată în anul 2019 prin buget comun, din  

următoarele surse:  
 Consiliul Judeţean Ialomiţa: 2.025 mii lei, respectiv 68,3 %;  
 Ministerul Sănătăţii: 720 mii lei, respectiv 24,3 %;  



 Autofinanţări: 220 mii lei, respectiv 7,4 %;  
 Alocaţiile bugetare de la Consiliul Judeţean Ialomiţa au fost ritmice şi conforme cu  

prevederilor bugetare și au acoperit în trimestrul IV și sumele necesare pentru plata salariilor personalului 
medical precum şi petntru achiziţia de medicamente şi materiale sanitare  are trebuiau susținute de 
Ministerul Sănătății;    
 Ministerul Sănătăţii a acordat sumele necesare finanţării activităţii medicale la nivelul  

unui standard de cost pe pat/an, pentru plata personalului medical, al medicamentelor şi materialelor 
sanitare doar pentru 3 luni;   
 Sumele alocate plăţii salariilor au reprezentat 58 % din bugetul instituției, respectiv 1.696  

mii lei, urmate de cheltuieliler cu încălzirea  (308 mii lei) şi pentru hrana pacienţilor (190 mii lei);   
 Cheltuielile pentru investiţii au avut drept scop creşterea calităţii serviciilor oferite de 

CAMS Fierbinţi-Târg prin achiziţionarea a două aparate de oxigen, precum și  achiziţionarea unui 
program informatic necesar îmbunătăţirii evidenţei contabile. 
     Conducerea Centrului de Asistență Medico-Socială Fierbinți Târg a fost asigurată de Daniel 
Teodorescu. 

 
b) Instituții publice din domeniul culturii  

 
   Cadrul juridic care reglementează atribuțiile președintelui și ale Consiliului Județean  

Ialomița în acest domeniu este dat de:  
 Codul administrativ, în următoarele prevederi:  

 - art. 173, alin. 1 lit. d (”atribuții privind gestionrea serviciilor publice de interes județean”), 
coroborat cu art. 173, alin. 5, lit.  d,  j); 

- art. 191, alin.1, lit.e (”atribuţii privind serviciile publice de interes județean”),  coroborat cu 
art.191, alin. 6, lit. b ); 

 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi  
completările ulterioare;  

 Legea nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;  
 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul  

instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009; 
 Legii Bibliotecilor nr. 334/31.05.2002, cu modificările  şi completările  

ulterioare; 
 Legea nr.311 din 8 iulie 2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, cu modificările şi  

completările ulterioare; 
 Ordonanța de urgență nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea  

activității așezămintelor culturale, cu modificările  şi completările ulterioare; 
 
Obiectivele specifice 

 Menținerea instituțiilor de cultură de sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița într-un nucleu 
cultural performant, cu nivel semnificativ de profesionalism în organizarea evenimentelor, 
programelor, activităților și acțiunilor inițiate, precum și al rezultatelor și indicatorilo de 
performanță realizați;  

 Aplicarea unitară a  principiilor 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 bugetul aprobat; 

 asigurarea conducerii instituțiilor prin contract de management;  



 evaluarea anuală a mangerilor instituțiilor de cultură, pe baza unor criterii unitare de 
evaluare și a rapoartelor întocmite de manageri;  

 creativitate, inițiativă, competență, corectitudine, pasiune și responsabilitate față de 
propriile acte, flexibilitate decizională, adaptarea la influența formativă a noului mediu 
socio-economic; 

 Adecvarea evoluției sistemului organizaţional și funcțional  al instituţiilor de cultură la mediul în 
care îşi desfăşoară activitatea;  

 Accentuarea rolului educativ al activităților culturale derulate, creșterea numărului, calității și 
impactului evenimentelor culturale desfăşurate, lărgirea ariei de cuprindere și a modului de 
organizare;  

 Adaptarea serviciilor culturale proprii la nevoile comunităţilor pe care le deservesc și desfășurarea 
unei părți importante din activități în comunitățile din teritoriu, în așa fel încât actul cultural de 
calitate să se focuseze pe preocupările, nevoile și modul de receptare al grupurilor-ţintă vizate;  

 Promovarea 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; 

 Generalizarea și perfecţionarea parteneriatelor inter şi multiinstituţionale în susţinerea 
programelor  culturale relevante;  

 Creșterea preocupărilor pentru promovarea imaginii publice a instituțiilor de cultură județene şi 
pentru înscrierea județuui Ialomiţa în circuitul cultural regional, naţional și internațional al 
patrimoniului cultural;  

 
Activități, acțiuni și rezultate  
 

 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 
”Ionel Perlea” Ialomița, Muzeul Județean Ialomița și Muzeul  Național al Agriculturii Slobozia; 
 Activitățile, acțiunile și rezultatele din anul 2019 vor fi prezentate în continuare, pe  

fiecare instituție de cultură.                                                                              

 

b1.   Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu” Ialomița  
 
Obiectivele specifice 

 Îndeplinirea atribuțiilor de instituție publică de tip enciclopedic, cu personalitate juridică, pusă în 
slujba comunității locale și județene, parte integrantă a sistemului informațional național și cea 
mai mare structură infodocumentară din județul Ialomița;  

 Adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel naţional şi la strategia 
culturală a autorităţii ierarhic superioare;  

 Adaptarea serviciilor la nevoile comunităţii, prin organizarea şi desfăşurarea de 
evenimente/manifestări socio-culturale şi educaţional-ştiinţifice care să atragă un public larg, cu 
gusturi şi motivaţii diferite;  



 Dezvoltarea colecțiilor și diversificarea serviciilor în conformitate cu cerințele tuturor categoriilor 
de cititori; 

 Cunoaşterea categoriilor de beneficiari și a profilului acestora, detreminarea grupurilor-ţintă ale 
activităţilor instituţiei;  

 Fidelizarea publicului existent al bibliotecii, concomitent  cu câştigarea unor segmente de public 
noi;  

  Promovarea și mediatizarea activităților culturale prin intermediul site-ului bibliotecii, paginii de 
facebook, mass-media; 

 Cultivarea relațiilor de colaborare cu celelalte instituţii publice implicate în actul cultural;  
 Dezvoltarea și diversificarea relațiilor parteneriale cu entități publice și private din județul 

Ialomița și din țară;  
 Menținerea revenirii pe un trend ascendent a interesului publicului pentru bibliotecă după 

adâncirea crizei, când nevoia de lectură, informare și ocumentare și-a gasit răspuns în această 
instituție, fară costuri și cu acces la servicii diverse și moderne; 

 Asigurarea funcționării serviciului de bibliotecă BIBLIONET în cele 51 de biblioteci publice din 
județ;  
 
Activități, acțiuni și rezultate  

 
 Sărbătorirea, în anul 2019,  a 86 de ani de la înfiinţarea instituției; 
 Organizarea a 116 activități, față de 86 planificate; 
 Activităţile cu cel mai mare impact au fost:  

 Salonul Anual de Carte, ajuns la ediţia nr. XXVIII în 2019, a fost prezentat în  
raport la subcapitolul C 5; 

 Editarea volumului ”Dicționar – Personalități ialomițene”, cuprinzînd 306  
personalități, prezentată la subcapitolul C 5; 

  Biblioteca vine la tine, un proiect de promovare a colecţiilor şi serviciilor  
bibliotecii  şi atragerea spre lectură a unor noi utiliztori, precum și de promovare a scriitorilor ialomiţeni 
în rândurile comunităţilor locale, care la cele 16 acțiuni (expoziţii tematice de carte, prezentări şi lansări 
de carte, întâlniri cu autori şi editori, dezbateri, concursuri, spectacole literar-artistice, vizionări de filme, 
audiţii, expoziţii de artă plastică) a înregistrat peste 1.000 de participanți;   

 Școala Altfel – ” Să știi mai multe, să fii mai bun!”, a avut 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, cu manifestări şi activităţi de promovare a lecturii, a serviciilor şi colecţiilor 
bibliotecii, la care au participat copii și elevi din Slobozia și din județ; 

 Manifestări culturale organizate de Biblioteca Județeană cu prilejul unor   
evenimente istorice şi literare, aniversări şi comemorări, materializate în expoziţii de carte, lansări, 
prezentări, întâlniri cu autori şi editori, clubul de vacanţă, ateliere de lucru, concursuri cu diverse teme, 
sezători, dezbateri, spectacole în cadrul programului Manifestări interdisciplinare;  

 Manifestări desfășurate în bibliotecile publice din județ:  Biblioteca Orășenească  
I. L. Caragiale Țăndărei, Biblioteca Municipală Ion Vlad Fetești, Biblioteca comunală Ion Roată, 
Biblioteca comunală Ion Ghelu Destelnica Stelnica, Biblioteca comunală Vlădeni, Biblioteca orășenească 
Fierbinți Târg, Biblioteca comunală Maia/ Maia Catargi, Biblioteca comunală "Ileana Hogea" Sudiți, la 
16 acțiuni fiind înregistrați peste 1.200 de participanți;  
 Realizarea programului de coordonare a bibliotecilor publice din județ a urmărit 

dezvoltarea, modernizarea şi eficientizarea activităţii reţelei bibliotecilor publice municipale, orăşeneşti şi 
comunale prin: organizarea de întâlniri profesionale, participarea în comisiile de concurs pentru ocuparea 



postului de bibliotecar la unele  biblioteci publice din judeţ și la evaluările acestora, participarea  la 
activităţile organizate  de bibliotecile publice, donaţii de carte, organizarea de activităţi culturale 
commune, îndrumare profesională, întâlniri metodice și altele;   
 Funcționarea serviciului de bibliotecă BIBLIONET în 51de biblioteci publice din  

județ;  
 Dezvoltarea şi diversificarea colecţiilor prin achiziţia a 6.534 de documente, în acord cu  

cerinţele de informare, educaţie şi loisir ale membrilor comunităţii, astfel că în colecţiile bibliotecii sunt 
243.585 u.b., fondurile alocate cu această destinație în anul 2019 însumând 118.628,97 lei;   
 Continuarea atragerii de  donații de documente pentru completarea colecțiilor, fiind  

înregistrate 2. 267de volume, cu o valoare de  39.848,71 lei;  
 Prelucrarea documentelor desfăşurate în sistem automatizat a constat în completarea  

curentă şi retrospectivă a catalogului online, care este în curs de finalizare (95%);  
 Înregistrea a 2.929 de utilizatori, din care 614 au fost nou înscriși, venind în întâmpinarea  

utilizatorilor nu doar cu oferte de lectură, ci și cu o gamă cât mai generoasă de activităţi, care să 
corespundă gusturilor tuturor celor interesaţi: expoziţii de carte pe diverse tematici, lansări de carte, 
întâlniri cu personalități culturale şi scriitori din ţară și din județ, proiecţii de filme, conferinţe, ateliere de 
lucru, club de vacanţă, recital de muzică;  
 Numărul beneficiarilor direcți ai activităților și acțiunilor Bibliotecii Județene  „Ștefan  

Bănulescu” Ialomița a fost de aproape 9.000 de personae, din care peste 3.300 la Salonul Anual de Carte;  
 Consolidarea profilului beneficiarului actual, mai ales la categoriile de vârstă 7-14 ani,  

15-24 ani şi atragerea mai multor utilizatori din categoriile de vârstă de până la 7 ani  şi peste 65 ani; 
 Colaborarea cu 37 de instituții publice județene și locale, școli, licee, organizații 

nonguvernamentale;  
 Menținerea unor  relații stabile de colaborare cu instituții de cultură și învățământ,  

asociații culturale, uniuni de creație de la nivel național, Ambasada Statelor Unite ale Americii la 
București, Uniunea Scriitorilor din România, Fundația Cartea Călătoare Focșani, Federația Română a 
Asociațiilor, Cluburilor și Centrelor UNESCO (FRACCU), ANBPR (Asociația Națională a 
Bibliotecarilor din Bibliotecile Publice din România),  ABR (Asociația Bibliotecarilor din România), 
Biblioteca Națională a României, biblioteci județene, asociații și fundații de profil;   
 Diversificarea mijloacelor de mediatizare a activităţilor bibliotecii, prin comunicate de  

presă, afişe, invitatii, pliante, semne de carte, calendare, flyere, bannere, și prin internet: pagina web a 
bibliotecii www.bji.ro, blogul bibliotecii www.biblioteciialomitene.wordpress.com, pagina de facebook a 
bibliotecii, http://www.facebook.com/biblioteca judeteana ialomita, blogul bibliotecilor 
ialomiţene:www.biblioteciialomitene.wordpress.com, www.cultura.ro, www.bibnat.ro, www.biblionet.ro, 
www.bcub.ro, www.cicnet.ro, www.anbpr.ro, www.hartaialomita.ro, www.bjs.ro, 
www.prefecturaialomita.ro, www.judetulialomita.ro. și altele;    
 Dosarul de presă al Bibliotecii Judeţene „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa  reține că au fost 69  

de articole despre activitățile desfășurate în anul 2019;  
 Realizarea programului de modernizare şi transformare a bibliotecii într-o instituţie cu rol  

incluziv în comunitate, prin: igienizarea spațiilor, îmbunătățirea sistemului de iluminat, achiziționarea de 
mobilier (rafturi de expunere a colecțiilor de carte și presă, vitrine expoziționale, rafturi metalice pentru 
depozitarea colecțiilor în depozitul central), achiziționarea unui calculator de lucru pentru bibliotecari în 
vederea demarării modulului ”Circulație” din cadrul programului TinRead, panou de afișaj etc.;   
 Aprobarea, prin hotărârea Consiliului Judeţean Ialomița, nr. 53/23 martie 2017, a  

organigramei şi statului de funcţii, cu 27 de posture, din care 4 posturi de conducere, 17 posturi de 
specialitate și 6 posturi pentru administrativ;   
 Participarea angajaților bibliotecii la 9 cursuri de formare/perfecționare a cunoștințelor  

profesionale, pentru care s-au plătit 5.800 lei;  
 Participarea la  9 conferinţe  și simpozioane;  



 Gestionarea patrimoniului instituţiei a vizat îmbunătăţiri/refuncţionalizări ale spaţiilor  
deținute, accesul liber la raft, asigurarea condiţiilor de conservare şi securitate, igienizarea spațiilor, 
îmbunătățirea sistemului de iluminat, achiziționarea de mobilier, etc 
 Analiza datelor financiare din proiectul de management, corelat cu bilanţul contabil al  

perioadei raportate arată că, prin hotărârea nr.42/24.04.2019  a fost alocat Bibliotecii Județene ”Stefan 
Bănulescu” Ialomița un buget inițial de 1.290.000 lei, rectificat prin hotărârea nr. 540/15.11.2019 a 
Consiliului Județean Ialomița la suma de 1.306.500 lei, care la venituri are ca surse venituri proprii: 2.000 
lei, donații și sponsorizări: 1.500 lei și subventii din alocații: 1.303.000 lei, iar ca destinație a cheltuielilor 
928. 000 lei pentru cheltuieli de personal, 367.500 lei pentru bunuri şi servicii: 367.500 lei, în timp ce 
4.000 de lei au fost  plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul 2019, iar 15.000 lei cheltuieli de 
capital; 
 Execuția bugetară a anului 2019 a înregistrat atât la încasări, cât și la plăți efectuate, suma  

de 1.277.852 lei;  
   Funcția de manager al Bibliotecii Județene ”Stefan Bănulescu” Ialomița a fost  

îndeplinită de Elena Balog.  

 

b 2. Centrul Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița  

 
Obiectivele specifice 

 Culegerea, cercetarea, transmiterea și promovarea culturii tradiționale din județul Ialomița, 
descoperirea și redescoperirea unicității creațiilor artistice ale culturii țărănești ialomițene, ca parte 
a patrimoniului imaterial național, prin efectuarea de studii și cercetări privind obiceiurile, 
tradițiile populare și meșteșugurile practicate în județ;  

  Identificarea vetrelor folclorice, selectarea elementelor definitorii pentru zona etnofolclorică  a 
Ialomiței, propunerea de zone de obiceiuri și tradiții populare protejate din cadrul județului, 
inițierea și aplicarea programelor pentru conservarea și protejarea acestora și integrarea lor în 
spațiul național și european;  

 Revitalizarea creației populare autentice și atragerea în circuitul cultural a cât mai multor localități 
de pe aria teritorială a județului Ialomița, iar actele culturale să se realizeze în folosul 
comunitățiilor și să fie oferite tuturor categoriilor sociale, ca un răspuns la nevoile culturale ale 
ialomițenilor; 

 Studierea motivațiilor și a reprezentărilor simbolice ale consumatorilor, definirea opțiunilor 
fundamentale ale grupurilor și indivizilor, identificarea rezervei de creativitate culturală, 
stimularea „întâlnirii“ creatorilor și operelor culturale cu segmentele de public interesate; 

 Sprijinirea activității așezămintelor culturale în domeniul formării formatorilor și al perfecționării 
personalului de specialitate;  

 Editarea și difuzarea publicațiilor în domeniul educației permanente pentru rețeaua județeană a 
așezămintelor culturale;  

 Realizarea programelor de educație permanentă în parteneriat cu instituțiile de specialitate din țară 
și străinătate;  

 Inițierea și sprijinirea proiectelor și programelor de promovare a obiceiurilor și tradițiilor 
populare; 

 Îmbinarea cercetării de tip academic cu metodologiile de prezervare științifică a patrimoniului 
cultural-artistic și cu valorificarea, prin educație și divertisment, a culturii și artei tradiționale;  

 Adaptarea managementului instituției la dezideratele culturale prioritare cuprinse în Strategia 
Culturală a Județului Ialomița, precum și la politicile culturale locale, naționale și europene;   



 Identificarea, colecționarea, protejarea și tezaurizarea valorilor reprezentative ale creației populare 
contemporane, constituind banca de date și valori cultural perene a județului Ialomița; 

 Inițierea unor proiecte de sprijinire și afirmare a creatorilor și performerilor tradiției și creației 
populare autentice din județ și pentru protecția acestora împotriva denaturărilor și falsificărilor; 

 Coordonarea metodologică a activității așezămintelor culturale din  județul Ialomița, respectiv 
cămine culturale, case de cultură, centre culturale; 

 Antrenarea cetățenilor în activitatea de cunoaștere, ocrotire și întreținere atât a mediului natural, 
cât și a mediului cultural tradițional; 

 Dezvoltarea schimburilor culturale pe plan județean, național și internațional; 
 Creșterea calitativă a tuturor tipurilor de acțiuni, sporirea progresivă a exigențelor, modernizarea 

mesajelor Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița 
pentru conservarea și valorificarea patrimoniului zonal;  

 Adoptarea unei atitudini ofensive deschise împotriva înstrăinării și distrugerii climatului autentic 
al creației și etosului românesc; 

 Redimensionarea și reașezarea actului cultural pe coordonatele impuse de valoare și calitate, în 
contextul complex al integrării europene;  

 Creșterea gradului de transparență, vizibilitate și mediatizare a activității instituției și a proiectelor 
derulate, înțelegând că accesul la cultură este un factor principal de coeziune socială și un îndemn 
la consolidarea identității culturale în procesul integrării europene;  

 
Activități, acțiuni și rezultate  

 
 Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița are  

două compartimente organizatorice principale: Compartimentul „Conservarea culturii tradiționale“ și 
Compartimentul „Ansamblul folcloric „Doina Bărăganului”, mai mult de jumătate din personalul angajat 
al instituției ocupându-se de arta spectacolului; 
 Modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a instituției, prin  

aprobarea hotărârilor Consiliului Județean Ialomița nr. 121/11/10.2019 și nr. 169/17.12.2019, care prevăd 
ca în cadrul Compartimentului „Ansamblul folcloric“ să își desfășoare activitatea și grupul de dansatori, 
cu posibilitatea angajării acestora pe perioadă determinată cu ½ normă de lucru, precum și un al doilea 
solist;  
 Desfășurarea unor numeroase evenimente culturale de un ridicat nivel artistic și amplu  

mediatizate la nivel județean, național și internațional; 
 Menținerea și dezvoltarea tradiției dobândită în ani, concretizată în proiecte culturale  

derulate constant: Festivalul „Trofeul tinereții“ – Amara, Festivalul Internațional de Folclor „Floare de pe 
Bărăgan“, Festivalul de colinde „Sub zare de soare“, Festivalul județean de folclor „Zărzărică, zărzărea“, 
Festivalul național de folclor „Ion Albeșteanu“, Festivalul național de folclor „Doina Bărăganului“, etc.;  
 Structurarea și desfășurarea activității din anul 2019 pe 3 programe culturale:  

 Programul „Cercetare, conservare, pregătire metodologică“, cu 3  
proiecte componente: Proiectul „Cercetare“, Proiectul„Conservare“și Proiectul ”Pregătire metodologică“;  

 Programul cultural artistic a cuprins proiecte culturale diverse, grupate în funcție  
de caracterul și amploarea lor în: 
 Proiecte cu caracter local: „Istorie, tradiție și credință“ (1 octombrie 2019 – Maltezi);  
 Proiecte cu caracter județean: „Când eram pe Ialomița“ ( cu spectacole folclorice în 15 

localități ialomițene), „Rapsozii la ei acasă“ (Vlădeni -16 octombrie2019, cu participarea a 16 rapsozi din 
8 localități), Festivalul Județean de Folclor „Zărzărică, zărzărea“ (găzduit de localitățile Săveni, Ciochina, 
Slobozia ăn zilele de 10 și 31 mai);  
 Proiecte cu caracter național: Festivalul-concurs național de interpretare a muzicii ușoare  



românești „Trofeul tinereții“ – Amara, Festivalul național de folclor „Doina Bărăganului“, Sărbătoarea 
colindului „Sub zare de soare“, au fost prezentate ăn subcapitolul C5,  Proiectul „Participări naționale“ 
(Ansamblul folcloric „Doina Bărăganului“ a participat la Târgul de Turism al României,  21-24 februarie 
2019, la  Sibiu, 17-19 aprilie 2019, Bușteni, 5–8 septembrie 2019, n timp ce Nnsamblul folcloric 
„Miorița“ al Casei de cultură Țăndărei a participat la Festivalul-concurs interjudețean de datini și 
obiceiuri „Hora osmănenilor“ – 27 octombrie 2019 – Brăila și la Tabăra de folclor de la Cheia, 5-8 august 
2019)  și  Proiectul „1 Decembrie – Ziua Națională a României“;  
 Proiecte cu caracter internațional: Festivalul Internațional de Folclor „Floare de pe  

Bărăgan“ (6-9 iunie 2019,ediția a XXII-a), Proiectul „Participări internaționale“ (în perioada 26-30 
august 2019, Ansamblul folkloric „Doina Bărăganului“ a participat la Festivalul Internațional de Folclor 
de la Burgas – Bulgaria, iar în perioada 29 noiembrie - 2 decembrie 2019,  Ansamblul „Doina 
Bărăganului“a răspuns invitației adresate de Consulatul României la Ciudad Real Spania, Consulatul 
Onorific al României la Albacete și Asociația Hispano-Române din Spania) 
 Proiectul editorial – editarea volumul „Tradiții și obiceiuri în prima jumătate a secolului  
XX în satele Bărăganului ialomițean“ (autori preot Adrian Scărlătescu, Pr. Prof. Cătălin Stanciu și 
preot Dorinel Necșulescu);  
 Proiectul „Tradiție și modernism - online“;  
 Proiecte și parteneriate culturale cu diverse instituții județene: Festivalul-concurs de tradiție 

culinară ialomițeană „La Casa Tudorii“ - ediția a IX-a, 13 octombrie 2019;  
 Programul administrativ, care a vizat administrarea și conservarea patrimoniului  

mobil și imobil al instituției (mijloace fixe și obiecte de inventar), asigurarea derulării corecte a 
problemelor administrative curente, corelarea acestora cu bugetul alocat;  
 Proiectul „Conservare“ a urmărit cercetări de teren, prelucrarea și arhivarea datelor culese 

pe principii specifice, completarea bancii de date și pusnerea ei la dispoziția 
celor interesați;  

 Proiectul „Pregătire metodologică“ a asigurat asistență de specialitate, la cerere, pentru 
toate instituțiile culturale din teritoriu, colaborarea cu referenții culturali din județ, instruiri cu privire la 
modalitățiler de culegere și conservare a datelor din teren,  pregătirea artiștilor amatori și a grupurilor 
folclorice din Giurgeni, Coșereni, Sudiți, Grivița, Țăndărei, pregătirea tinerilor soliști de muzică populară 
(Ionuț Cocoș, Nicole Dumitrașcu, Iuliana Gheorghiță și Maria Preda Bitoleanu)  și ușoară (Eleonora 
Filipoiu și Alina Nădrag) în vederea participării la manifestări județene și  naționale; 
 Creșterea gradului de transparență, vizibilitate și mediatizare a activității instituției și a  

proiectelor derulate, prin comunicate de presă, broșuri, pliante, bannere amplasate în diverse zone în 
localitățile județului, panouri publicitare, elemente de scenografie corespunzătoare pe scenele special 
amenajate pentru spectacole,  spoturi și emisiuni radio-tv, filme documentare realizate în studioul propriu 
al instituției, dezbateri, interviuri, mediatizate pe ecranul LED al instituției, amplasat pe fațada clădirii 
Centrului Cultural „Ionel Perlea“ Ialomița;  
 Valorificarea datelor aflate în arhiva instituției: foto, audio, video și documente materiale;   
 Colaborarea cu diverse instituții și organizații culturale județene, naționale și  

internaționale, cu instituții de specialitate, organizații neguvernamentale, persoane juridice de drept public 
sau privat și cu persoane fizice, fără a exprima nici un fel de interese de grup, în derularea proiectelor și 
programelor cultural:  

 căminele culturale, casele de cultură orășenești și consiliile locale din 28 de  
localități ialomițene; 

 instituțiile de cultură județene și locale, cu care s-au realizat 14 proiecte culturale  
în parteneriat; 

 instituții de anvergură națională (Institutul Cultural Român, Institutul Național al  



Patrimoniului, Centrele Județene pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Centre 
culturale naționale, Palatul Național al Copiilor, niversitatea Națională de Muzică București, Muzeul 
Național al Satului „Dimitrie Gusti”, Societatea Română de Radiodifuziune), partenere în 21de  proiecte;  
 Utilizarea mjloacelor moderne de comunicare, prin: pagini web de prezentare a activității  

Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița și a Ansamblului 
folcloric „Doina Bărăganului“ (www.traditieialomita.ro; cu versiune multilingvă), a Festivalului 
Internațional de Folclor „Floare de pe Bărăgan“ (www.floaredepebaragan.ro, cu versiunea în limba 
engleză) și a celor trei festivaluri naționale „DoinaBărăganului“ (www.doinabaraganului.ro), „Ion 
Albeșteanu“ (www.albesteanu.ro) și „Trofeul tinereții“–Amara (www.festivalulamara.ro), care conțin 
informații utile privind istoricul festivalurilor, regulamente și fișe de înscriere, impresii ale participanților, 
galerii foto și video, date de contact și altele; 
 Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanțul contabil al  

perioadei raportate, arată că bugetul inițial la venituri a fost de  2.048.000 lei, iar cele definitive de 
2.058.000 lei, în timp ce execuția bugetară a cheltuielilor a însumat  2.021.291 lei, din care: cheltuieli de 
personal 965.807 lei, bunuri și servicii 854.208 lei și cheltuieli de capital 201.276 lei. 

Managemnetul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița 
a fost asigurat de  Pr. Prof. Cătălin STANCIU.  

 

b 3.   Centrul Cultural „Ionel Perlea „Ialomița 

 
Obiectivele specifice 

 Adecvarea ofertei culturale la timpul potenţial al consumatorilor, prin programarea întâlnirilor 
literare, vernisajelor de artă vizuală, spectacolelor de teatru şi muzicale în timpul săptămânii şi la 
ore care să permită participarea publicului ţintă, în funcţie de categoria de vârstă;  

 Inițierea de acțiuni care să vizeze cunoaşterea categoriilor de beneficiari,profilul acestora și 
grupurile-ţintă ale instituției;  

 Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează aceleiaşi comunităţi;  
 Valorificarea accesului la sala modernă de spectacole ”Europa” a Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

pentru desfăşurarea de festivaluri, spectacole de teatru şi muzică;   
 Administrarea și punerea în valoare a Casei Memoriale ”Ionel Perlea” de la Ograda, complex cu 

valoare de patrimoniu cultural de importanţă naţională, prin  organizarea de vizite de documentare 
și turistice, concursuri şcolare şi recitaluri muzicale închinate patronului spiritual al culturii 
ialomiţene;  

 
Activități, acțiuni și rezultate  

 Retragerea abrevierii UNESCO din titulatura instituţiei, prin HCJI nr. 118/11.10.2019 a  
Consiliului Județean ialomița care a aprobat schimbărea denumirii Centrului Cultural UNESCO ”Ionel 
Perlea” Ialomița în Centrul Cultural ”Ionel Perlea” Ialomița, după  20 de ani de parteneriat;  
 Imaginea instituţiei se află în creştere de vizibilitate şi se bucură de încredere şi apreciere  

la nivel local, judeţean şi naţional;  
 Direcțiile de acțiune ale Centrului Cultural ”Ionel Perlea” Ialomiţa în anul raportat au  

fost:  
 cultural - educative, prin programele: Artele spectacolelor, Educaţie prin cultură, 

Editorial;  
  administrativ;  

 Desfășurarea în cadrul programului Artele spectacolelor a unor manifestări culturale  



reprezentative: Festivalul Naţional de Interpretare Vocală şi Dirijat ”Ionel Perlea”,  Festivalul concurs de 
interpretare a muzicii ușoare românești ”Trofeul tinereții” Amara” (co-organizator) și Festivalul județean 
de tradiție culinară ialomițeană „La Casa Tudorii” (partener), prezentate în subcapitolul C 5, premiera de 
gală a filmului „Între Chin şi Amin”,  în regia lui Toma Enache, cu participarea regizorului şi a unora 
dintre actori,  8 specatcole de teatru și concerte în sala ”Europa” și în aer liber; 
 Realizarea în cadrul programului Educaţie prin cultură a 78 de proiecte distincte,  

precum:  
 Expoziţii, concursuri şi concerte ale copiilor şi amatorilor, cu 10 activităţi  

prevăzute şi 47 realizate (7 concursuri naţionale, regionale şi judeţene ale elevilor, pe teme diverse, 13 
spectacole de teatru,  muzică și film, 22 expoziţii tematice și altele) ;  

 Simpozioane, conferinţe, dezbateri, seri literare, întâlniri cu personalităţi, lansări  
de carte, proiecţii de film, cu  30 de activități (11 lansări de carte, 5 dezbateri, 14 conferinţe;  

 reprezentaţiile „Teatru la sat”, derulate în perioada 29 octombrie – 1 noiembrie  
2019, în 10 școli din județul Ialomița (Bordușani, Bucu, Făcăeni, Giurgeni, Maltezi, Ograda, Scânteia, 
Traian, Valea Ciorii, Vlădeni);  
 Realizarea în cadrul Programului editorial a 7 cataloage de artă plastică, ediţia bilingvă  

română- engleză: „Istoria trăită. Veterani ialomiţeni la Centenar”, filmul documentar  „Istoria trăită. 
Veterani ialomiţeni la Centenar”, volumul „Povestea vieţii - Ionel Perlea” și „Album cărţi poştale” –Casa 
Memorială de la Ograda;  
 Prezentaarea expoziţiei de fotografie și lansarea albumului bilingv „Istoria trăită.  

Veteranii Ialomiţeni la Centenar” la Slobozia, Feteşti şi la Domeniul Manasia;  
 Continuarea parteneriatului cu Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, pentru a organiza  

Concursul interjudeţean cu tematică religioasă de creaţie plastică, care a ajuns la ediţia a X-a şi care 
reuneşte lucrări ale elevilor din Ialomiţa şi Călăraşi, încurajând astfel educaţia culturală prin arta vizuală;  
 Organizarea la Ograda a concursului „Consăteanul meu, Ionel Perlea”, care a ajuns la a  

treia ediţie şi la care participă elevii şcolii din localitatea natală a marelui dirijor;  
 Continuarea colaborării de tradiţie cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere  

Antidrog Ialomiţa pentru desfășurarea concursului naţional „Mesajul meu antidrog”, găzduit şi susţinut cu 
premii de Centrul Cultural ”Ionel Perlea” Ialomița;  
 Participarea la programul Noaptea Muzeelor, atât la Casa Memorială ”Ionel Perlea” de la  

Ograda,  cât şi în cadrul Galeriilor de Arte Arcadia din Slobozia;  
 Determinarea beneficiarilor activităţilor culturale aarătat că aceștia sunt atât profesionişti  

(persoane adulte instruite, cointeresate în desfăşurarea evenimentelor culturale), amatori (copii, tineri şi 
adulţi, implicaţi în activităţile cultural) și pensionari (care au cea mai mare disponibilitate de a participa la 
evenimentele culturale);  
 Promovarea unui circuit turistic la nivelul judeţului, alcătuit din patru obiective cultural –  

istorice importante: Complexul Maia Catargi, Ansamblul Evanghelie Zappa de la Broşteni,  Casa 
Memorială ”Ionel Perlea” de la Ograda şi Parcul arheologic „Oraşul de Floci” de lângă Giurgeni;  
 Continuarea dezvoltării nişei de concerte în aer liber, prin organizarea periodică, pe  

esplanada Centrului Cultural ”Ionel Perlea” Ialomița a unor manifestări cultuale care au devenit atractive 
pentru un public din ce în ce mai numeros;    
 Colaborarea cu 11 instituţii de spectacole şi asociaţii naţionale, 7 organizaţii culturale din  

ţară, 8 direcţii judeţene, 6 organizaţii cultural-educative din judeţ, 5 asociaţii locale, 15 unităţi de 
învăţământ şi 15 autorităţi publice locale; 
 Programul administrativ este unul important, deoarece instituția are în administrare  

directă și exclusivă clădirea Centrului Cultural ”Ionel Perlea” Ialomița, în suprafaţă construită de aproape 
2.000 mp. și căreia îi asigură  serviciile curente de apă, gaze, energie electrică şi termică, întreţinere a 
instalaţiilor şi spaţiilor;  
 Îndeplinirea atribuţiei exprese de pregătire a sălilor de şedinţe, conferinţe, spectacole şi  



alte întâlniri cultural-educative şi artistice organizate de alte instituţii, prin închirierea sălilor sau în 
parteneriat; 
 Adecvarea spaţiilor administrate la proiectele instituţiei: reamenajarea Sălii Mari de  

spectacole cu mochetă şi mobilier, reabilitarea Sălii Studio ( Amfiteatru) și a Sălii „Atelier”, înființarea 
Clubului de fotografie „Costică Acsinte” şi amenajarea unei sali noi de expoziţii pentru arta fotografică, 
studio de editare video în spaţiul de la mansard, recompartimentarea unor birouri pentru un cerc de 
jurnalism și unul de fotografie, instalarea unui acvariu gigant;  
 Aministrarea Casei Memoriale ”Ionel Perlea” de la Ograda unde, periodic, în sala de  

festivităţi şi grădina casei memoriale sunt organizate evenimente diverse, precum și conservarea 
patrimoniului acesteia format din peste 600 de obiecte muzeale, fotografii şi documente;  
 Este de evidențiat inaugurarea sistemul multimedia de prezentare a vieții marelui  

compozitor Ionel Perlea, la 119 ani de la nașterea acestuia, sistemul finanțat de Consiliul Județean 
Ialomița cu 117.000 lei și care aduce tehnologia modernă și intuitivă în aest lăcaș de cultură: o 
carte electronică, răsfoită prin touch screen, o masă electronică cu arborele genealogic al lui Ionel Perlea 
și imagini de familie, un perete interactiv, muzical, actionat cu bagheta electronic, un perete electronic cu 
locurile internaționale unde a dirijat Ionel Perlea și holograma lui Ionel Perlea, la 19 ani, vârsta debutului 
său în România și care le vorbește vizitatorilor;  
 Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanţul contabil al  

perioadei raportate arată că, în 2019, Centrul Cultural ”Ionel Perlea” a avut prevăzut iniţial un buget 
total de 2.321.000 lei, dublu faţă de anul precedent de raportare, suplimentat apoi la 2.336.000 lei, din 
care s-au cheltuit 2.079.933 lei (cheltuieli de personal  744.829 lei, bunuri şi servicii 1.070.458 lei și 
264.646 lei pentru cheltuieli de capital):  

Managementul Centrului Cultural ”Ionel Perlea” Ialomița a fost asigurat, în anul  
raportat,  de Clementina Tudor. 

 

b 4.   .Muzeul Județean Ialomița  

 
Obiectivele specifice 

 Prezervarea, dezvoltarea, restaurarea, studierea, expunerea şi promovarea patrimoniului muzeal, 
printr-o ofertă variată de proiecte expoziţionale, care permit vizitatorilor accesul la cunoaşterea 
patrimoniului muzeal în scopul educării, îmbogăţirii culturale şi dezvoltării spirituale a acestora;  

 Colecţionarea, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a mărturiilor privind evoluţia 
societăţii omeneşti în arealul Ialomiței, creaţiile și mediul său înconjurător și punerea în valoare a 
elementelor de patrimoniu;   

 Stabilirea priorităţilor şi adoptarea măsurilor necesare pentru implementarea programului de 
management și a planului anual de acțiuni;  

 Implementarea celor două proiecte cu finanțarea europeană și națională nerambursabilă: 
„Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului Istoric „Orașul de Floci” din Com. Giurgeni, 
județul Ialomița și ,,Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey”;  

 Adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel naţional şi la strategia 
culturală a autorităţii, prin integrarea și armonizarea activităţilor instituţiei cu programul ”Ialomiţa 
dintotdeauna, pentru totdeauna”, coordonat de Consiliul Judeţean Ialomiţa; . 

 Dezvoltarea colecţiilor prin includerea unor piese cu valoare naţională şi internaţională deosebită;  
 Cercetarea şi folosirea celor mai eficiente metode de conservare şi restaurare a patrimoniului 

cultural aflat în administrarea instituţiei, potrivit normelor legale în vigoare şi a standardelor 
europene;  



 Creşterea interesului publicului pentru expoziţiile permanente și temporare al instituției, precum şi 
pentru programele educaţionale organizate; 

 Promovarea valorilor culturale şi istorice ialomiţene în spaţiul cultural românesc şi european; 
 Organizarea de evenimente culturale în cadrul comunităţilor locale; 
 Creşterea interesului pentru turismul cultural şi a interesului pentru turismul local al zonelor cu 

potenţial istoric din judeţul Ialomiţa (Borduşani-Popină, Oraşul de Floci, Aşezământul de Artă şi 
Cultură Religioasă Maia - Catargi); 

 Menținerea și dezvoltarea de  relaţii de parteneriat cu instituţii culturale, de cercetare şi de 
învăţământ din judeţ şi din ţară,  pentru organizarea unor activităţi unice, cât şi pentru proiecte de 
mai lungă durată;  

 Asigurarea finanţării prin subvenţii acordate de la bugetul județului Ialomița, precum și din  
venituri proprii: venituri din prestări servicii - supraveghere arheologică, cercetare arheologică de 
salvare, venituri din vânzare de materiale publicitare, venituri din donaţii şi sponsorizări. 
 
Activități, acțiuni și rezultate  

 Demararea formalităților administrative de implementare a celor două proiecte cu  
finanțarea europeană și națională nerambursabilă: „Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului 
Istoric „Orașul de Floci” din Com. Giurgeni, județul Ialomița, 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, constînd în:  

 semnarea contractelor de finanțare nr. 3995 /05.04. 2019 și, respectiv,   
nr. 3827/ 22.02.2019, cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Agenția de 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, primul chiar la Orașul de Floci;  

 constituirea echipelor de implementare a proiectelor menționate;  
 demararea procedurilor de achiziție publică prevăzute în proiecte; 
 întocmirea de cereri de rambursare, rapoarte de progres și notificări;   
 desfășurarea activităților specifice prevăzute în fiecare proiect;  

 Valoarea totală a celor două proiecte, de 33.994.176, 14 lei, reprezintă cea mai mare  
investiție din istoria Muzeului Județean Ialomița și a culturii ialomițene! 
 Programul Cercetarea ştinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural a urmărit cercetarea  

ştiinţifică, evidenţa, documentarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului muzeal, precum și conservarea 
și restaurarea acestuia; 
 Rezultatele acestui program s-au concretizat în: cercetări arheologice sistematice în  

trei situri arheologice: dava getică de la Piscul Crăsani, așezarea medievală de la Vlădeni-Popina 
Blagodeasca și aşezarea medievală urbană Oraşul de Floci, în 58 de puncte din județe s-a realizat 
cercetarea preventivă, de supraveghere arheologică și întocmirea de raport de supraveghere, au fost 
încheiate și executate 15 contracte de evaluare arheologică de teren, prelucrarea inventarelor 
arheologice rezultate în urma cercetărilor de teren, cercetarea documentelor de arhivă, cercetarea 
documentelor etnografice și evidența patrimoniului cultural;  
 Programul Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural a avut în vedere 15  

proiecte, prin care s-au aplicat măsuri, acţiuni, mijloace şi tehnici care să păstreze nemodificată structura 
şi aspectul bunurilor de muzeu din domeniile: ceramică arheologică, lemn, metal, ceramică, textile 
etnografice, precum și lucrări de restaurare a unor piese din patrimoniul muzeal; 
 Programul Valorificarea patrimoniului cultural, a cuprins, și în anul raportat,  

subprogramele: expoziţii, sesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde, conferinţe, seri muzeeale, lansări 
de carte, ”Prietenii Muzeului” și editorial;  
 Promovarea colecţiilor Muzeului Judeţean Ialomiţa prin organizarea unor expoziţii  

tematice, pecum: Firicel de primăvară, Concurs Național Mărțișor, Exponatul lunii ,,Primăvară la 
Borcea,, Măreția costumului popular multi-etnic,  9 Mai- Micul turist prin Europa, Zilele Europene ale 
PatrimoniuluiDunărea-Oameni,Istorie,Natură, Zilele Europene ale Patrimoniului Diversitate și Unicitate 



în Arealul Ialomițean al Dunării, Regina Maria la Bran. Gusturi și atmosferă regală, Exponatul lunii-Ia, 
mărturie a sufletului românesc, Așezarea medieval-urbană de la Orașul de Floci în arhivele istorice 
străine,  Prelucrarea lemnului Artă și meșteșug,  Dacia Fefix. The Glorious past of Romania/Dacia Felix. 
Trecutul Glorios al Romaniei,  Toamna la Comana-exponatul lunii, Dava  getică de la Piscul Crăsani, 
Centrul Ceramic Roman de la Durostorum, Viața de front din Marele Război (1916-1918), Pe front cu 
Costică Acsinte, Drumul spre Marea Unire;  
 Continuarea Festivalului-concurs de tradiţie culinară ialomiţeană ”La Casa Tudorii”, care  

a revigorat interesul concurenților (număr de rețete, număr de echipaje, repartiția teritorială), precum și a 
publicului (peste 5.000 de vizitatori într-o singură zi la un eveniment cultural!) pentru acest gen de 
manifestare (prezentat în subcapitolul C5);  
 Participarea Muzeului Județean Ialomița în cadrul programului naţional educaţional  

Şcoala altfel. ”Să știi mai multe, să fii mai bun!”, program educativ extracurricular şi extraşcolar adresat 
preşcolarilor şi elevilor, dar și implicarea instituţiei în programe cultural-educaţionale coordonate de 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa; 
 Participarea la susținerea programelor naţionale şi europene prin organizarea unor  

activităţi cultural-ştiinţifice – La Nuit Européene des Musées, Ziua Muzeelor, Zilele Europene ale 
Patrimoniului; 
 Proiectul ”Prietenii Muzeului”  a reconfirmat afirmarea muzeului ca loc de întâlnire şi  

de dialog cultural, prin organizarea unor întâlniri tematice la sediu sau în judeţ, cât şi prin derularea unor 
programe interactive, de succes bucurându-se organizarea unor ateliere de lucru;  
 Desfășurarea de sesiuni ştiinţifice (1), simpozioane (2), mese rotunde (3), seri muzeale  

(2);   
 Programul editorial a cuprins tipărea de afișe, pliante, cataloage, diplome, mape, flyere,  

bannere, roll-up-uri, cărți poștale și invitații pentru toate activitățile din program;  
 Programul administrativ a fost îndeplinit în  regie proprie sau prin contractarea de  

lucrări de modernizare, reabilitare și întreținere, atât la sediul instituției, cât și la Baza de Cercetareși 
Expunere Muzeală Orașul de Floci, Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia-Catargi, Conacul 
Bolomey și Baza de Cercetare Borduşani-Popină;  
 Desfăşurarea de proiecte care au avut la bază protocolul sau acordul de colaborare,  

încheiat fie punctual, pentru o anumită activitate, fie anual sau multianual şi parteneriatele educaţionale 
cu unităţile de învăţământ;  
 Colaborarea cu institute de cercetare (Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan”  

Bucureşti, Institutul Național al Patrimoniului București), muzee (Muzeul Naţional de Istorie a României, 
Muzeul Dunării de Jos, Muzeul Brăilei Carol I, Complexul Naţional Muzeal Curtea Domnească 
Târgovişte, Muzeul Civilizației Gumelnița-Oltenița, Muzeul Municipal Călărași; Complexul Muzeal 
Județean Neamț; Muzeul Galo-Roman din Tongeren–Belgia, Muzeul Național Bran, Muzeul Țării 
Făgărașului ,,Valer Literat”), 5 instituţii judeţene și locale de cultură, 20 de autorități și instituții 
publice județene și locale,  15 unități de învățământ și 5 organizaţii non-guvernamentale;   
 Dezvoltarea și diversificarea ofertelor culturale adresate  publicului  la cele 2 secţii  

muzeale: Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală de la Oraşul de Floci- și  Aşezământul de Artă şi 
Cultură Religioasă Maia – Catargi, care au crescut numărul de vizitatori și au contribuit la fidelizarea lor;  
 Promovarea programelor şi proiectelor desfăşurate de muzeu şi diseminarea rezultatelor  

acestora prin diverse moduri de publicitare:  
 emisiuni la posturile de radio şi TV ( Radio România Actualităţi, Radio Focus FM, Radio 

Doina, Radio Orion, Antena 3 Slobozia, România TV, TV Impuls  Fierbinți); 
  presa scrisă locală și națională (105 apariții);  
 difuzarea materialelor publicitare (mape, ilustrate, plachete, publicaţii de  

specialitate, CD-uri cu filme documentare, semne de carte, pliantul de prezentare al muzeului) în  judeţul 
Ialomiţa și  în ţară;  

 promovarea activităţilor pe site-ul Muzeului Județean Ialomița  



(www.mjialomita.ro), pe pagina  de facebook a muzeului 
https://www.facebook.com/muzeul.judeteanialomita și pe paginile www.cimec.ro, , 
www.evenimentemuzeale.ro¸ www.cicnet.ro ; 

 promovarea prin agenţii de turism, hoteluri şi centre de informare turistică;  
 zile de vizitare gratuită; 
 tipărirea de bilete personalizate, cărți poștale, pliante, cataloage,  

calendare; 
 găzduirea de evenimente culturale, altele decât cele ale muzeului;  
 utilizarea Cărtii de impresii, atât la sediul instituției, cât și la secțiile muzeale de la  

Orașul de Floci și Maia; 
 standul expozițional al Consiliului Județean Ialomița de la Târgul Național de 

Turism al României; 
 Creşterea calităţii serviciilor oferite, diversificarea ofertei culturale, continuitatea unor  

proiecte de succes au adus peste 31.000 de vizitatori la sediul central și la secțiile muzeale;  
 Remarcabilă este afluența de vizitatori, de peste 5.000 de participanți în fiecare ediție a  

Festivalului-concurs de tradiție culinară ialomițeană ”La Casa Tudorii” din ultimii patru ani și aportul 
expoziției ” Viața pe front din Marele Război 1916-1918”, deschisă permanent în foaierul Casei  
Municipale de Cultură Slobozia, la creșterea numărului de vizitatori; 
 Execuţia bugetară a perioadei  01. 01. 2019- 31.12. 2019, aferentă activității Muzeului  

Județean Ialomița, înregistrează la venituri (subvenţii pentru instituții publice 2.243.277 lei și venituri 
proprii 29.823 lei),  iar la cheltuieli, din suma de 2.273.100 lei, pentru cheltuieli de personal s-au plătit 
1.169.274 lei, pentru bunuri și servicii 994.377 lei, entru cheltuieli de capital 113.601 lei, în tmp ce suma 
de 4.152 reprezintă plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent;  

Mangementul Muzeului Județean Ialomița a fost îndeplinite de Dr. Florin Vlad, care a absolvit,  
în anul 2020, cursul de manager cultural, organizat de INCFC.  

 

b 5.   Muzeul  Național al Agriculturii Slobozia  

 
Obiectivele specifice 

 Concentrarea eforturilor în vederea atingerii obiectivelor majore propuse obţinerea unei 
continuităţi a activităţii la parametri calitativi, care să asigure instituţiei păstrarea şi consolidarea 
locului important ocupat în peisajul cultural  local și naţional; 

 Completarea şi dezvoltarea colecţiilor muzeale prin achiziţii obiecte cu valoare muzeală (achiziții 
prin donație și achiziție propriu-zisă) și asigurarea resurselor financiare necesare; 

  Restaurarea – conservarea - evidenţa patrimoniului;  
  Valorificarea ştiinţifică a patrimoniului prin expoziții temporare, publicații științifice și de 

popularizare, pedagogie muzeală, alte acțiuni dedicate publicului; 
 Continuarea strategiei de a atrage publicul cu programe dinamice, reexaminarea permanentă a 

practicilor muzeale tradiţionale, ofertă culturală personalizată pentru diferite categorii de public, 
prin care să se valorizeze dimensiunea şi varietatea colecțiilor muzeului; 

 Implementarea proiectului cu finanțarea europeană și națională nerambursabilă de  Restaurare şi 
conservare Biserica de lemn “Sf. Nicolae”Slobozia;   

 Reluarea cercetările de teren în județul Ialomița, precum și în județul Călărași, pentru înregirea 
patrimoniului cultural al instituției;  

 Crearea unui program de pedagogie muzeală, ca alternativă educaţională, cu activități și acțiuni 
dinamice şi clar orientate spre diverse categorii de public;  



 Adecvarea activității profesionale a instituției la politicile cultural de la nivel național și la 
strategia culturală a autorității;  

 Cunoașterea categoriilor de beneficiari, a profilului acestora și a grupurilor-țintă;  
 Colaborarea cu instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează aceleiaşi comunităţi; 
 Acţiuni de publicitare a proiectelor proprii ale instituţiei în anul 2019;  

 
Activități, acțiuni și rezultate  
 

 Reacreditarea Muzeului Național al Agriculturii prin Ordinul nr. 2943/20.09.2019,  
publicat în Monitorul Oficial al României nr. 831/14.X.2019, partea I;  
 Demararea formalităților administrative de implementare a proiectului cu finanțare  

europeană și națională nerambursabilă de  Restaurare şi conservare Biserica de lemn “Sf. 
Nicolae”Slobozia, realizându-se: 

 semnarea contractului de finanţare nr. 4073 / 01.04. 2019 pentru proiectul  
Restaurare şi conservare Biserica de lemn “Sf. Nicolae”, în valoare de 2.526.137,57 lei, de către Județul 
Ialomița, prin Consiliul Judeţean Ialomiţa, în calitate de beneficiar, cu Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice și Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia;  

 adoptarea HCJI nr. 12/01.2019 de modificare a cheltuielilor din proiect;  
 constituirea echipei de implementare a proiectelor menționate;  
 demararea procedurilor de achiziție publică prevăzute în proiect; 
 întocmirea a 3 cereri de rambursare, 3  rapoarte de progres și 2 notificări;   
 desfășurarea activităților specifice prevăzute în proiect;  

 Programele de cercetare abordate de specialiștii Muzeului Agriculturii 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; 
 Efectuarea de cercetările de teren în judeţele Ialomiţa (Luciu, Sălcioara, Raşi, Fierbinţii 

de Jos, Griviţa, Traian) şi Călăraşi (Jegălia, Unirea, Chirnogi, Căscioarele, Nana, Şoldanu, Independenţa) 
pe tema: Pâini rituale, cuptoare de pâine tradiţionale, având ca scop, realizarea expoziţiei şi editarea 
publicaţiei “Pâinea noastră cea de toate zilele”, în colaborare cu Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor şi 
cercetările de teren pe tema: Moşnenii Bărăganului. Istoria crucilor din piatră, de la Poiana, jud. 
Ialomiţa, având ca scop, colaborarea pentru publicarea unui catalog al crucilor de piatră din Cimitirul 
vechi al satului Poiana, comuna Ciulniţa;  
 Realizarea de proiecte proprii la sediul instituției: 

 vizitarea expoziției de bază ”La pas prin lumea satului”; 
 8 expoziții tematice: Războiul de ţesut, istorie şi tehnologie, Femeia în chip şi fel,  

„Închinare Sfintei Cruci”,  “Pâinea noastră cea de toate zilele”,  Biserici de lemn din Bucovina istorică, 
Războiul de ţesut, istorie şi tehnologi, Olimpiada Județeană de Arte Plastice, Expoziţia absolvenţilor, 
specializarea Arhitectură, de la Liceul de Arte “Ionel Perlea” Slobozia;  

 61 de ateliere tematice pentru copii și elevi: de confecţionat mărţişoare, de pictat  
icoane pe sticlă, de personalizat căni, de încondeiat ouă, de pictat linguri de lemn,de împletit fire textile 
“Brăţara prieteniei”, de confecţionat machete, de olărit și modelat lut,  pentru Sărbătorile de iarnă; ;  

 4 sărbători tradiționale, ritualice: Sărbătoarea Dragobetelui, Măcinicii, tradiţii  
populare româneşti, Sărbătoarea Caloianului. Paparudele, Sânt’Andrei Cap de Iarnă.Tradiţii populare, 
 Realizarea de proiecte proprii în afara sediului instituţiei: atelier de încondeia ouă-Oul de  

Paşti,  la Griviţa, Festivalul Vlăsiei, ediția a XI-a, la Moara Vlăsiei, Agricultură veche românească, 
Parohia “Naşterea Maicii Domnului” Slobozia, Bucuriile toamne,; expoziţie la Restaurantul 



“Privighetoarea” Slobozia, Zilele Recoltei, la  Slobozia, Festivalul – concurs de tradiţie culinară 
ialomiţeană “La Casa Tudorii”, “Oraşul de Floci”, Giurgeni;  
 Programul de restaurare-conservare din anul raportat  însumează 196 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: 13.976 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  13568 unități, în timp ce arhiva științifică şi 
documentară înregistra un total de 42321 unități; 
 Organizarea de cununii civile în sectorul - “Primărie” din cadrul expoziţiei “La pas prin  

lumea satului”, precum și de ședințe foto;  
 Acordarea de consultanţă specializată pe diverse teme elevilor, studenţilor şi cadrelor  

didactice, pentru realizarea de studii şi lucrări de absolvire și cu priejul practiciide specialitate efectuată în 
muzeu;  
 Participarea la Târgul Național  de Turism al României, ediţia de primăvară, Bucureşti,  

ROMEXPO, în standul judeţului Ialomiţa, cu o expoziţie de maşini şi unelte agricole de patrimoniu;  
 Găzduirea, în ziua de 10 mai 2019, a emisiunii “România 2019”, realizată de Cosmin  

Guşă, REALITATEA PLUS, având ca invitaţi: preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa,  dl Victor 
Moraru, senatorul Marian Pavel, Deputatul Tinel Gheorghe, Nicuşor Şerban, antreprenor în agricultură, 
George Simion, candidat independent la europarlamentare, Octavian Hoandră, realizator TV;  
 Premierea muzeografului Fănica Gherghe, la Gala “10 pentru Ialomiţa”, proiect al  

Consiliului Judeţean Ialomiţa, care a evidenţiat public excelenţa, în 10 domenii de activitate, printre care 
şi domeniul - promovarea tradiţiilor;”.  
   Includerea, în lucrarea ”Dicţionar. Personalităţi ialomiţene” a managerului Gheorghe  

Petre şi a muzeografului Fănica Gherghe;  
 Programul editorial  din anul 2019 s-a materializat prin: 

 invitaţii, afişe, foto-print, cataloage, pliante, set 13 cărți poștale, flyere, calendar de 
perete aniversar  și calendare de buzunar 2020;  

 Album ”Pâinea noastră cea de toate zilele”, autori: PETRE-FILIP Magdalena,  
STROE Adrian, Editura Episcopiei Sloboziei și Călăarșilor, 2019; O lacrimă în Bărăgan – Satul. Studii, 
articole, portrete. Partea a III-a, Etnografie și folclor, coordonator volum Preot Dorinel NECȘULESCU, 
Editura EDIGRAPH, Buzău, 2019;  

 muzeograful PANAIT Andreea a semnat Cuvântul înainte al publicației ”Tradiții și  
obiceiuri în prima jumătate a secolului XX în satele Bărăganului ialomițean”, realizată de Centrul 
Județean pentru Conservare și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, Editura METAMORFOSI, 
Slobozia, 2019. 
 Dezvoltarea parteneriatelor internaționale, prin: 

 participarea la sesiunea internaţională Museum Meet Museums– curators of  
wonders, organizată de Reţeaua Naţională a Muzeelor din România cu tema - explorarea inovaţiilor 
curatoriale şi a prezentării colaborării cu sistemul de cultură creativă; 

 parteneriatul educaţional transfrontalier - La Fântâna cea Română, încheiat între 
unităţi şcolare din Republica Moldova şi judeţele Ialomiţa, Cluj, Galaţi şi Călăraşi, la muzeu avînd loc 
demonstraţii de copt pâinea la ţest şi la cuptorul tradiţional,cu degustări; 

  participanții la Proiectul Erasmus+ “Can you play with me?”, elevi din  



România, Turcia, Polonia, Slovacia şi Italia, însoţiţi de cadre didactice au participat la ateliere de 
personalizat căni şi de pictat linguri de lemn, au vizitat expoziţiile muzeului şi Biserica de Lemn “Sf. 
Nicolae” și au degustat pâine coaptă la cuptorul tradiţional; 

  participanții la Proiectul Erasmus+  “Storytelling for Cultural and Language  
Development”, care a reunit şcoli din România, Malta, Spania, Grecia şi Macedonia de Nord au avut 
posibilitatea de a cunoaşte patrimoniul cultural pe care îl deţine Muzeul Naţional al Agriculturii şi de a 
lua parte la atelierul de învăţare a tehnicii de decorare a unui vas din lut, cu ajutorul şerveţelelor de hârtie;  

 continuarea participării la proiectul internaţional “Noaptea Muzeelor”, iniţiat de  
Ministerul Culturii şi Comunicării din Franţa, precum și la proiectul Zilele Europene ale Patrimoniului, 
prilejuri de a vizita expoziția permanentă„La pas prin lumea satului” și a participa la atelierul 
interactiv "Muzeul în desene şi poveşti", 

 organizarea expoziţiei dedicată Zilei Internaţionale a Dunării – “Fii activ pentru  
o Dunăre mai sigură”, zi sărbătorită în toate cele 14 state dunărene;  

 vizitele unei delegaţii de militari americani, staţionaţi la Slobozia, a două delegaţii  
din provincia Jiangxy, Republica Populară Chineză, condusă de şeful Departamentului pentru Agricultură 
şi Afaceri Rurale și a două grupuri de pensionari din Silistra, Bulgaria;  
 Cunoașterea categoriilor de beneficiari, a profilului acestora și a grupurilor-țintă prin  

monitorizarea vizitatorilor individuali şi în grupuri, a participanţilor la diverse evenimente organizate în 
muzeu şi dincolo de propriul spaţiu,  a vizitatorilor virtuali și a celor în scop religios la Biserica de lemn 
“Sf. Nicolae”, opiniile din  Cartea de Onoare a muzeului, turiştii străini şi români care tranzitează oraşul 
și vizitează muzeul etc.;  
 Colaborarea cu instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează aceleiaşi comunităţi 

 s-a concretizat în parteneriate insituționale cu: Rețeaua Națională a Muzeelor din România, Societatea de 
Istorie şi Retrologie Agrară din România, Consiliul Internațional al Muzeelor (ICOM), Asociaţia 
Internaţională a Muzeelor de Agricultură (AIMA), Patriarhia Română, Episcopia Călărașilor și Sloboziei, 
5 instituţii judeţene și locale de cultură, 6 autorități și instituții publice județene și locale,  17 unități 
de învățământ și 3 organizaţii non-guvernamentale;   
 Îmbunătăţirea imaginii muzeului şi la informarea corectă şi rapidă a publicului în legătură  

cu proiectele derulate prin diversificarea instrumentelor de comunicare: mass-media locale și naționale 
(ANTENA 3 SLOBOZIA, IMPACT TV FIERBINŢI, TVR 1, REALITATEA PLUS, ANTENA 
SATELOR, RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI; ÎN PRESĂ: IALOMIŢA, INDEPENDENT, 
OBIECTIV DE IALOMIŢA, CURIERUL IALOMIŢEAN, ŞTIREA, TRIBUNA IALOMIŢEI, 
JURNALUL DE IALOMIŢA, IALOMIŢA TA, INFORMAŢIA, FOCUS MAGAZIN, ADEVĂRUL, 
EVENIMENTUL ZILEI, OBSERVATOR 24), cu apriția a 86 de articole în presa locală și 69 în presa 
centrală, site-urile www.muzeulagriculturii.ro, www.wikipedia.org,   
https://www.agriculturalmuseums.org, ziare online, https://www.facebook.com și pe alte 16 pagini de 
internet;  
 Acţiunile de publicitare a proiectelor proprii ale instituţiei, desfășurate în anul 2019 au  

fost: crearea de calendare, afişe, pliante, invitaţii, flyere, cataloage  pentru fiecare manifestare organizată, 
tururi expoziţionale personalizate, organizarea de expoziţii, ateliere şi demonstraţii practice, transmisiuni 
live pe facebook,  colaborarea cu agenţii de turism, expedierea de felicitări și scrisori de mulţumire, 
comunicate de presă, afişarea de bannere,  distribuirea de materiale publicitare, vizitare gratuită a 
muzeului;  
 Gestionarea patrimoniului instituției, constând din: corpul administrativ principal 

(birouri, expoziţii, biblioteca şi depozitele de obiecte muzeale cu o suprafaţă totală desfăşurată de 3.145 
mp), laboratorul de restaurare – conservare (90 mp), atelierul de tâmplărie, garajul şi gospodăria de apă 
(190 mp), curtea interioară, terasă exterioară şi o rampă de beton (680 mp), Biserica de lemn ”Sfântul 
Nicolae” (90 mp), Fermei Model Perieţi, cu o suprafaţă de 5,4 ha şi 18 clădiri,  locuinţa ţărănească, 
strămutată din localitatea Gheorghe Doja (150 mp), spaţiul permanent pentru ateliere şi demonstraţii 



practice (30 mp), spațiulfoto-video și  biroul documentare (parter) și executarea de lucrări de reparații și 
întreținere;  
 Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanţul contabil al  

perioadei raportate relevă că la venituri totale au fost prevăzuți 2.076.000 lei și s-au realizat 1.987.543 lei, 
iar la cheltuieli totale, din suma de 2.076.000 lei, s-au făcut plăți de 1.987.543 lei, din care, 1.388.064 lei 
pentru cheltuieli de personal,  581.226 lei bunuri și servicii și 18.253 lei, cheltuieli de capital-investiții;  

Managementul Muzeului Național al Agriculturii Slobozia a fost asigurat de Gheorghe Petre. 
 

c) Instituții publice din domeniul educației 

 

c 1.   Școala Profesională Specială „Ion Teodorescu” Slobozia 

 
   Cadrul juridic care reglementează atribuțiile președintelui și ale Consiliului Județean  

Ialomița în acest domeniu este dat de:  
 Codul administrativ, în următoarele prevederi:  

 - art. 173, alin. 1 lit. d (”atribuții privind gestionrea serviciilor publice de interes județean”), 
coroborat cu art. 173, alin. 5, lit. a); 

- art. 191, alin.1, lit.e (”atribuţii privind serviciile publice de interes județean”),  coroborat cu 
art.191, alin. 6, lit. e, f); 

 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi  
completările ulterioare;  

 Legea nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;  
 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare;  
 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii  

educaţiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 87/2006; 
 Ordinul nr. 5573/07.11.2011 cu privire la Regulamentul de organizare și  

funcționare a învățământului special și special integrat; 
 Ordinul  nr. 5574 din 7 octombrie 2011pentru aprobarea Metodologiei privind  

organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale 
integrați în învățământul de masă; 

 Ordinul nr. 5086/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind şcolarizarea  
la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale; 

 
Obiectivele specifice 

 
 Prevenirea sau depistarea precoce a deficienţelor, incapacităţilor şi a handicapurilor copilului cu 

cerinţe educaţionale speciale (CES); 
 Intervenţia educaţională timpurie, abordarea globală şi individualizată a copilului cu cerinţe 

educaţionale speciale (CES); 
 Organizarea şi desfăşurarea programelor educationale şi terapeutic-recuperatorii a deficienţelor 

mentale uşoare, moderate, severe, asociate şi senzoriale;  
 Asigurarea de tratamente psihopedagogice complexe, conturate pe principiile educaţiei incluzive;  
 Formarea de capacităţi şi abilităţi prin programul de terapie educaţională complexă;  
 Asigurarea asistenţei şi ocrotirii pentru copiii cu nevoi speciale din școală; 
 Acordarea de sprijin educaţional pentru elevii şi tinerii cu CES încadraţi în învăţământul public;  
 Dezvoltarea autonomiei personale şi sociale, responsabilizării, toleranţei şi încrederii în sine;  



 Prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar pentru crearea unui climat propice desfăşurării 
activităţilor instructiv-educative, satisfacerii trebuinţelor de siguranţă;  

  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;  
 
Activități, acțiuni și rezultate  
 Aprobarea prin hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 13/31.01.2019 a  

schimbării denumirii Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia în Școala Profesională 
Specială ”Ion Teodorescu” Slobozia, precum și a organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
special din judeţul Ialomiţa pentru anul școlar 2019-2020;  

 Aprobarea prin hotărâri ale Consiliului Județean Ialomița a acordării burselor de  
ajutor social elevilor pentru semestrul II al anului școlar 2018 – 2019 (HCJI nr. 37/27.03.2019) și 
semestrul I al anului școlar 2019 – 2020 (HCJI nr. 142/30.10.2019), desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administrație al Şcolii Profesionale Speciale ”Ion 
Teodorescu” Slobozia pentru anul școlar 2019 – 2020, consilierii județeni Prepeliță Constantin și Popa 
Marin (HCJI nr. 110/10.09.2019), a notei conceptuale (HCJI nr. 134/30.10.2019), a temei de proiectare 
(HCJI nr. 135/30.10.2019), Studiului de Fezabilitate (SF) şi a principalilor indicatori tehnico-economici 
(HCJI nr. 157/27.11.2019) aferente obiectivului de investiții ”Realizare împrejmuire  – Școala 
Profesională Specială Ion Teodorescu”Slobozia;  

 Înregistrarea la îneputul anului școlar curent, cursuri de zi, a unui efectiv de 146  

elevi, înscriși în 18 clase, din care la nivelul primar: 49 elevi/ 7 clase, la nivel gimnazial: 52 elevi/ 6 
clase și la învățământ profesional: 45 elevi/ 5 clase;  

 Distribuţia efectivelor de elevi în funcţie de filieră, profil / domeniu, specializare  

/calificare profesională reține 5 clase, din care 2 clase pentru Prelucrarea lemnului-tâmplar, cu 19 elevi și 
3 clase pentru Industrie textilă și pielărie-confecționer produse textile, cu 26 de elevi; 

 Corpul cadrelor didactice a fost de 68 de persoane, din care: 1 personal de  

conducere, 57 personal didactic de predare, 2 personal didactic auxiliar  și 8  personal nedidactic;   
 Instituția dispune de spații școlare ( 18 săli de clasă/grupă, din care 4 la Fetești, de  

cabinete, 1 laborator, 2 ateliere, 1 sal de sport), spații auxiliare (1 bibliotecă, 4 spații sanitare și 3 spaţii 
depozitare materiale didactice) și 4 spații administrative 

 Monitorizarea activităților specific s-a realizat de Inspectoratul Școlar al  
județului Ialomița, prin 4 inspecții tematice;  

 Desfășurarea examenului de certificare a competenţelor a consemnat câte 6 elevi  
înscriși și 6 admiși la cele două claificări: tâmplar și confecționer produse textile;  

 Urmărirea derulării activităților planificate pentru cele 5 comisii metodice:  
 Comisia Terapia educațională complexă și integrată ( 7 activități),  
 Comisia metodică a cadrelor didactice de sprijin 912 activități);   
 Comisia metodică de Terapii Specifice și de Compensare (11 activități); 
 Comisia disciplinelor tehnice (4 activități);  
 Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței(26 de activități); 

 Desfășurarea a 9 proiecte de parteneriat educaţional cu instituții publice județene; 
 Desfășurarea de activitãţi extracurriculare desfãşurate la nivelul claselor, în școală și  

în afara școlii; 



 Asigurarea accesului copiilor cu CES la toate resursele de reabilitare/recuperare  
psihointelectuală, medicală şi socială, la alte servicii de intervenţie specifice, necesare şi disponibile în 
comunitate sau în unităţi specializate, inclusiv în cele de învăţământ special;  

 Acordarea elevilor Școlii Profesionaleă Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia  a  
beneficiilor programelor sociale inițiate și susținute de Guvernul României, precum: „Lapte şi corn”, 
Rechizite școlare gratuite,  Burse sociale, “Bani de liceu”, transport elevi;  

 Bugetul  pentru anul 2019 al unității de învățământ, adoptat de Consiliul de  
Administraţie în data de 09.11.2018, înregistrează cheltuieli totale de 831 mii lei, cu următoarea 
destinație: alocații pentru transportul la și de la locul de muncă – 25 mii lei, bunuri și servicii – 551 mii 
lei, ajutoare sociale în numerar – 230 mii lei și acordarea de burse sociale – 25 mii lei;   

Conducerea Școlii Profesionaleă Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia a fost asigurată  
de  director, Prof. Neagu Ioana Mădălina.  

 

c 2.   Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița 

 
Obiectivele specifice 

 Îmbunătăţirea  serviciilor de asistenţă educaţională, logopedie şi orientare şcolară şi profesională 
oferite de CJRAE Ialomiţa prin structurile sale;  

 Formarea profesională continuă a specialiştilor CJRAE Ialomiţa, în acord cu cerinţele de pregătire 
metodică şi ştiinţifică moderne; 

 Colaborarea cu toţi factorii educaţionali implicaţi în dezvoltarea personalităţii elevilor/ tinerilor în 
scopul integrării optime a acestora în viaţa şcolară, socială şi profesională; 

 Dezvoltarea bazei didactico-materiale a CJRAE Ialomiţa şi a cabinetelor din subordine; 
 Intensificarea colaborării cu instituţii şi factori interesaţi din comunitate, pentru realizarea 

obiectivelor activităţii specifice a CJRAE Ialomiţa;. 
 Reducerea absenteismului, a riscului de abandon școlar, diminuarea fenomenului de violenţă, 

creşterea siguranţei elevilor în mediul şcolar;  
 Consilierea şi orientarea copiilor/elevilor în vederea dezvoltării dimensiunilor atitudinale şi 

valorice ale personalităţii lor, cultivarea încrederii în sine şi în ceilalţi, valorizarea relaţiilor 
interpersonale, implicarea în luarea deciziilor; 

 Consilierea elevilor și a părinților privind alegerea traseului adaptat intereselor și capacităților 
individuale (activități organizate cu părinții/ reprezentanții legali ai  elevilor din clasele terminale 
și cu cei ai copiilor care înregistrează multe absențe); 

 Asigurarea asistenței specializate în procesul de educație centrată pe copil pentru 
creştere/dezvoltare personală, socială şi profesională a elevilor, în furnizarea unui curriculum 
individualizat/adaptat nevoilor de instruire ale unor elevi/grupuri de elevi (elevii cu performanțe 
școlare, elevii cu C.E.S.) la toate nivelurile de școlarizare. 
 
Activități, acțiuni și rezultate  
 
 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița oferă servicii de  

asistență psihopedagogică prin cele 29 de Cabinete de Asistenţă Psihopedagogică Școlare și 
Interșcolare și servicii de terapii logopedice, furnizate prin cele 5 Centre Logopedice Interşcolare, care 
funcţionează în unităţile de învăţământ din judeţul  Ialomiţa (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); 

 Consilierea a 812 părinți, pe teme ca: dezvoltarea stimei de sine a copiilor, conflicte  
interpersonale, îmbunǎtǎţirea comunicării şi a relaţiilor cadru didactic - pǎrinte – copil, managementul și 
gestionarea emoțiilor, copilul hiperactiv, stabilirea regulilor în familie,  creșterea și educarea copilului, 
comunicarea cu copiii - limite și reguli, influența relațiilor intrafamiliale asupra comportamentului 
copilului etc.;  

 Consilierea a 582 de cadre didactice, temele frecvete referindu-se la managementul  
clasei de elevi, stiluri de comunicare, violenţa în rândul adolescenților și cauzele comportamentului 
agresiv,fenomenul Bullying - prevenţia acestuia, modalitați de intervenție și prevenire a abandonului 
școlar, relația cadru didactic-elevi-părinți, modalități de relaționare în grupul de elevi la școlarul mic 
șialtele; 

 Consilierea în grup a 692 de elevilor și consiliere individuală pentru 2.356 elevi,  
pentru teme precum: cunoaşterea şi gestionarea emoţiilor, orientarea şcolară şi profesională - 
planificarea carierei, comunicarea eficientǎ, strategii de învăţare eficientă, ce este bullying-ul și stop 
Bullying-ului în şcoala mea, relația copil – colegi, comunicarea eficientă în familie, internetul - avantaje 
și dezavantaje, ”Sunt puternic - Nu drogurilor!” și altele; 

 Activitatea de terapie logopedică s-a concretiza în examinarea a 1.666 de școlari și  
preșcolari, depistrea a 459 de cazuri, luați în corectare 477 și 314 corectați, prin  testarea  iniţială 
şi diagnosticarea preşcolarilor şi şcolarilor de la unităţile arondate, elaborarea  programelor de 
 terapie a dislaliei, desfăşurarea etapei terapiei  recuperatorii  cu caracter  general și a etapei  
terapiei recuperatorii cu caracter  specific, evaluarea  sumativă finală; 

 Consilierea a 254 de părinților privind terapia logopedică, pe teme precum:  
dezvoltarea mobilității corporale generale–gimnastică generală, educarea respirației corecte verbale şi 
nonverbale, dezvoltarea auzului fonematic al logopaţilor și a  mobilităţii fono-articulatoar, importanța 
educării limbajului copiilor, metode și tehnici de corectare a tulburărilor de limbaj;  

 Consilierea a 98 de cadre didactice privind terapia logopedică, temele frecvente  
fiind: influența tulburărilor de vorbire în dezvoltarea armonioasă a copilului, efectele tulburărilor de 
limbaj asupra personalităţii copilului, discutarea cazurilor individuale, analiza progreselor înregistrate, 
metode și tehnici în corectarea tulburărilor de limbaj ale preșcolarilor și școlarilor mici, importanța 
educării auzului fonematic;  

 Evaluarea nivelului dezvoltării psihosomatice a copiilor în vederea înscrierii la  
şcoală a cuprins 254 de copii,  pentru 234 s-a recomandat clasă pregătitoare, 19 au fost recomandați 
pentru grupă mare – învățământ preşcolar, în timp ce pentru 1 caz s-a recomandat amânarea școlarizării;  

 Activitatea Serviciului de Evaluare şi Orientare Școlară şi Profesională şi a 
Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională a însemnat evaluarea primirea certificatelor de orientare 
şcolară şi profesională pentru 410  copii,  recomandări de învăţământ la domiciliu pentru ca 19 copii;   

 Participarea la 11 programe de training/ formare și dezvoltare profesională; 
 Desfășurarea a 37 de programe şi proiecte educaționale;  
 Activităţile metodico-ştiinţifice s-auconcretizat în organizarea a 6activități metodice  

și a 2 dezbateri;  
 Realizarea a 6 studii, de sine stătător sau în parteneriat: 
 Realizarea a 10 programe prin parteneriate interne cu 12 parteneri;   
 Derularea activităților de marketing instituțional/educațional s-a concretizat în  

realizarea de afişe, pliante de informare, broșură de promovare a activităților din cadrul cabinetelor de 
asistență psihopedagogică și a cabinetelor logopedice interșcolare, prezentarea ofertei de programe 
desfășurate în cabinetele de asistență psihopedagogică și în cabinetele logopedice interșcolare, 
promovarea activităţilor de consiliere şi al altor activităţi extraşcolare: pe grupul Facebook Proșcoala 
părinților, pe site-ul proiectului „Educaţie interculturală” http://educatieinterulturalaslobozia.webnode.ro/;  

 Îmbunățățirea bazei didactico-materiale a CJRAE Ialomiţa şi a cabinetelor din  



subordine a constat în achiziționarea a 13 echipamente informatice pentru dotarea cabinetelor 
școlare/inerșcolare de asistență psihopedagogică, 10 licențe Microsoft Office, un program informatic 
pentru evidența copiilor/elevilor/tinerilor cu CES, necesar compartmentului Serviciul de Evaluare și 
Orientare Școlară și Profesională (SEOSP) și un program informatic pentru compartimentul Contabilitate;  

 Execuția bugetară pe anul 2019  a înregistrat la venituri prevederi în sumă  de 233.000  
lei, din care 196.000 lei pentru secțiunea de funcționare și 37.000 lei pentru secțiunea de dezvoltare, și 
213.839 lei plăți efectuate, din care 184.062 lei pentru cheltuieli de funcționare și 29.777 lei  cheltuieli de 
capital. 

Conducerea  Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița a fost  
asigurată de director, prof. Bănescu Mariana Camelia.  

 
d) Instituții publice din domeniul sănătății  

Domeniul sănătății a fost prezentat în Raport la subcapiolele: 
 C 1. Creșterea capacității administrative de implementare a procedurilor de contractare și  

implementare a proiectelor finanțate din fondurile nerambursabile europene și naționale și din fondurile 
locale pentru realizarea programului  anual de investiții publice;  
 C 3. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de sănătate 
 E 1. Formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice locale şi  

exercitarea atribuțiilor de ordonator principal de credite . 
În consecință la acest subcapitol vor fi abordate alte aspecte care evidențiază activitatea Spitalului 

Județean de Urgență Slobozia, instituție reprezentativă pentru domeniul sănătății în județul Ialomița, prin 
gradul de competență medicală, structura  complexă de specialități, cu servicii de urgență, clinice și 
paraclinice, preventive, curative  și  de recuperare oferite pacienților, dotarea cu aparatură  modernă și cel 
mai mare număr de angajați. 

 

d1.   Spitalul Județean de Urgență Slobozia 

 
   Cadrul juridic care reglementează atribuțiile președintelui și ale Consiliului Județean  

Ialomița în acest domeniu este dat de:  
 Codul administrativ, în următoarele prevederi:  

 - art. 173, alin. 1 lit. d (”atribuții privind gestionrea serviciilor publice de interes județean”), 
coroborat cu art. 173, alin. 5, lit.c); 

- art. 191, alin.1, lit.e (”atribuţii privind serviciile publice de interes județean”),  coroborat cu 
art.191, alin. 6, lit. b ); 

 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi  
completările ulterioare;  

 Legea nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;  
 Ordonanţa de Urgenţă nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii  

şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
Obiectivele specifice 

 Implicarea directă și nemijlocită a Consiliului Județean Ialomițași a președintelui său în acţiunile 
de reformare a sistemului sanitar, în baza cadrului legal existent;  



 Implementare unor proiecte cu finanțare europeană și națională nerambursabilă, precum și fonduri 
din bugetul județului Ialomița petru modermizarea infrastruturii de sănătate; 

 Intervenții bugetare pentru acoperirea necesarului de dotări independente;  
 Inițierea unui dialog deschis, direct și eficient cu reprezentanții autorităților centrale din domeniu; 
 Respectarea dreptului la libera alegere și a egalității de șanse în domeniul sănătății;  
 Așezarea pacientului în centrul actului medical;  
 Asigurarea și îmbunătățirii stării de sănătate a cetățenuilor în teritoriu și a unei  largi accesibilități 

la servicii de urgență, ambulatorii  și spitalicesti; 
 Furnizarea serviciilor medicale preventive, curative, de recuperare şi/sau paleative la un nivel 

superior de garantare a calității și siguranței actului medical;  
 Sprijinirea Spitalului Județean de Urgenţă Slobozia pentru perfecționarea managementului 

resurselor umane, în condițiile în care, prin cele 1.012 de posturi din organigramă, aprobate de 
Consiliul Județean Ialomița, instituția a devenit cel mai mare angajator din județul Ialomița;  

 Sprijinirea organizării unor manifestări regionale sau județene cu caracter medical;  
 
Activități, acțiuni și rezultate  
 Intervenția activă a Consiliului Județean Ialomița pentru reglementarea, prin  

hotărârile adopate, a unor aspecte importante din activitatea Spitalului Județean de Urgenţă Slobozia, 
precum:  

 aprobarea  modificării și completării structurii organizatorice (HCJI nr. 6/  
31.01.2019,  HCJI 7/31.01.2019, HCJI nr. 124/30.10.2019 );  

 aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a rectificărilor acestuia pe 
anul 2019 (HCJI nr. 43/24.04.2019, HCJI nr. 81/28.06.2019, HCJI nr. 103/10.09, HCJI nr. 
130/30.10.2019, HCJI nr. 164/17.12.2019);  

 Emiterea de către președintele Consiliului Județean Ialomița a 10 decizii privind  
aprobarea componenței Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea 
organizării și desfășurării concursului pentru: medic, specialitatea obstretică-ginecologie (DP nr. 78/2019, 
DP nr. 472/2019), medic specialist gastroenterologie (DP nr. 92/2019), medic primar diabet și boli 
metabolice (DP nr. 113/2019), medic specialist nefrologie (DP nr. 1148/2019), medic specialist medicină 
internă (DP nr. 309/2019), medic specialist neurolog (DP nr. 356/2019), medic specialist oncologie (DP 
nr. 372/2019), medic specialist medicina de urgență (DP nr. 409/2019, (DP nr. 570/2019);  

 Promovarea, contractarea și gestionarea implementării celor 7 proiecte de  
modernizare a infrastructurii de sănătate, în valoare totală de 160.779.389,61 lei;  

 Finalizarea a două proiecte: ”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”, depuse împreună cu Ministerul Sănătății, 
în calitate de lider, în care județul Ialomița și spitalele din Slobozia, Urziceni, Fetești și Țăndărei, precum 
și județul Prahova, împreună cu  spitalele din Ploiești, Câmpina și Sinaia au avut calitatea de parteneri;  

 Contribuția bugetului județului Ialomița la acoperirea cofinanțării și a cheltuielilor  
neeligibile pentru cele 7 proiecte este de 20.153.607,67 de lei, sumă eșalonată pe anii implementării 
proiectelor;  

 Intervențiile bugetare pentru acoperirea necesarului de dotări independente în anul  
2019 au însumat 5.698,84 mii lei, din care 4.596,00 mii lei de la Ministerul Sănătății și 1.102, 84 mii lei 
de la Consiliul Județean Ialomița pentru ceșterea calității actului medical; 

 Subvențiile primite au permis achiziționarea, recepţionarea şi punerea în funcțiune  
a unei game variate de echipamente medicale, moderne, de ultimă generașie și de înaltă performanţă, 
pentru majoritatea secțiilor spitalicești și funcționale, 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;  

 Asigurarea funcționării  Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia cu 510 paturi  
pentru spitalizare continuă și 30 paturi pentru spitalizare de zi, distribuite  în 10  secții  și  17  
compartimente, în majoritatea  lor clinice,  

 Ca noutăți în sfera serviciilor oferite pacienților sunt de evidențiat: înființarea  
liniei  de gardă la Ortopedie și Traumatologie, înfințarea Cabinetului de terapia durerii, modernizarea 
echipamentelor medicale a permis realizarea unei operații în premieră la Compartimentul ortopedic și 
Traumatologie;   

 Rezolvarea cu prioritate a unor probleme de management, în special  
organizatorice, specifice Spitalului Județean de Urgență Slobozia prin: menținerea exclusivă în 
atribuțiile și responsabilitățile președintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa a coordonării activității 
instituției medicale, activitatea reprezentanţilor autorității deliberative în Consiliul de administraţie al 
SJUS, participarea preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa la şedinţele Consiliului de Administrație al 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, pentru cunoașterea directă a activității și problemelor specifice 
acestei unități medicale, în vederea găsirii soluțiilor viabile de  îmbunătățire a calității actului medical 
oferit cetățenilor;  

 Reducerea deficitului  de medici și personal sanitar și auxiliar, prin organizarea  
concursurilor de ocupare a posturilor vacante și angajarea a ___ medici ( ___) și ___ personal sanitar și 
auxiliar;  

 Situația personalului din Spitalul Județean de Urgență Slobozia la 31.12.2019,  
arată că din 1.018 posturi aprobte, erau ocpate 819 , menținîndu-se un  grad de ocupare a posturilor de  
80,45 %, deși s-a organizat un număr important de concursuri de ocupare a posturilor vacante; 

 Majorarea salariilor pentru tot personalul, conform Legii nr.153/2017, cu  
modificările și completările ulterioare;   

 Acordarea de stimulente financiare unor medici pentru atragerea lor în  activitatea  
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia;  

 Reîncadrarea Spitalului Județean de Urgență Slobozia din categoria a V-a, în  
categoria III- a, acreditat cu rezerve, prin ordin al Președintelui Autorității Naționale de Management al 
Calității în Sănătate, fapt ce confirmă. saltul calitativ semnificativ pe care spitalul l-a făcut într-o perioadă 
scurtă după  începerea procesului de modernizare a lui;  

 Inițierea unui dialog deschis, direct și eficient cu reprezentanții autorităților  
centrale  prin vizitele ministrului Sănătății Sorina Pintea și a secretarilor de stat Adrian Gadea și Dan 
Octavian Alexandrescu la diferite evenimente de la spitalele din Slobozia și din județ;  

 Sărbătorirea a 50 de ani de la înființarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia,  
printr-un program divers de manifestări, care a cuprins: Ziua Asistentului.  Ziua Medicului, ceremonia 
oficială, prilej cu care președintele Consiliului Județean Ialomița a oferit o Diplomă de Excelență 
instituției, semn de prețuire a cadrelor medicale pentru devotamentul de care dau dovadă în fiecare zi în 
tratarea pacienților din Ialomița; 

 Participarea la susținerea Campaniei de promovare a vaccinării – “Copilăria, cel  
mai frumos cadou”, inițiată în anul 2019 de Ministerul Sănătății, împreună cu UNICEF România şi 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii,  cu scopul de a informa părinții și publicul larg despre importanța și 
beneficiile vaccinării;  

 Instituție finanţată integral din venituri proprii Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Slobozia a realizat, în anul 2019, încasări de 114.535.629 lei, ceea ce reprezintă 94,91% din prevederile 
bugetare definitive de 120.673.000 lei, din care:pentru secţiunea de funcţionare: 107.273.231 lei (93,64% 
din total încasări) și  7.262.398  lei (6,36% din total încasări) pentru secţiunea de dezvoltare;  

 Plăţile instituţiei finanţate integral din venituri proprii au fost de 114.184.155 lei  



( 90,61% faţă de creditele bugetare definitive la un nivel de 126.019.000  lei), din care pentru secţiunea de 
funcţionare: 106.563.023 lei (93,33% din total plăţi) și pentru secţiunea de dezvoltare: 7.621.132 lei 
(6,67% din total plăţi). 

Managementul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia a fost asigurat de Mariana Iancu.  

 
e) Instituții publice din domeniul evidența persoanelor  

 

    e 1    Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ialomița 

 
   Cadrul juridic care reglementează atribuțiile președintelui și ale Consiliului Județean  

Ialomița în acest domeniu este dat de:  
 Codul administrativ, în următoarele prevederi:  

 - art. 173, alin. 1 lit. d (”atribuții privind gestionrea serviciilor publice de interes județean”), 
coroborat cu art. 173, alin. 5, lit.k); 
 - art. 191, alin.1, lit. d (”atribuții privind relația cu alte aurorități ale administrației publice 
locale20, coroborat cu alin.5.lit.a); 

- art. 191, alin.1, lit.e (”atribuţii privind serviciile publice de interes județean”),  coroborat cu 
art.191, alin. 6, lit. b ); 

 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi  
completările ulterioare;  

 Legea nr. 50/ 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;  
 O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate  

ale cetățenilor români, cu modificările și completările ulterioare;  
 

   Obiectivele specifice   
 
 Îndeplinirea cu responsabilitate a atribuțiilor stabilite de prevederile legale aplicabile 

domeniului de activitate 
 Cooperarea cu serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor și unitățile 

administrativ-teritoriale din județ precum și cu celelalte unități teritoriale din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne, pe probleme de interes comun;  

 Coordonarea și controlul metodologic a serviciilor publice comunitare locale de evidență a 
persoanelor;  

 Organizarea și desfășurarea convocărilor trimestriale cu serviciile publice comunitare 
locale de evidență a persoanelor din județ; 

 Participarea la implementarea proiectului ”Sistemul Informatic Integrat de Emitere a 
Actelor de Stare Civilă (SIIEASC)” al cărui beneficiar este Ministerul Afacerilor Interne; 

 Transcrierea în registrele de stare civilă române a certificatelor/extraselor/ extraselor 
multilingve de stare civilă ale cetăţenilor români procurate din străinătate;   

 Actualizarea, utilizarea și valorificarea Registrului Național de Evidență a Persoanelor; 
 
Activități, acțiuni și rezultate  
 
  La o populație înregistrată de 285.693 de locuitori, sistemul județean de  

evidență a persoanelor cuprinde:  



 Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Slobozia, 100.638 persoane din 19 localităţi arondate; 
 Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Urziceni, 84.740 persoane din 

26 localităţi arondate; 
 Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Feteşti, 50.937 persoane din 6 

localităţi arondate; 
 Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Ţăndărei, 33.807  persoane 

din 8 localităţi arondate; 
 Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Căzăneşti    15 571  persoane 

din 7  localităţi arondate. 
 Concretizarea coordonării și controlului metodologic în 70 acțiuni la serviciile  

publice comunitare locale de evidență a persoanelor și unitățile administrativ-teritoriale din județ pe 
componenta de stare civilă și 20 de acțiuni în domeniul activității de evidență a persoanelor, pe baza 
tematicii prestabilite și a Graficului de control anual avizat de Secretarul General al Județului Ialomița și 
aprobat de Președintele Consiliului Județean Ialomița;  

 Finalizarea operațiunii de inventariere a registrelor de stare civilă, respectiv a  
actelor de stare civilă întocmite (naștere, căsătorie și deces), la nivelul fiecărei localități din județ pentru 
perioada 1921-2018, ca parte a proiectului ”Sistemul Informatic Integrat de Emitere a Actelor de Stare 
Civilă (SIIEASC)” ;   

 Organizarea întâlnirii metodologice anuale la Centrul Cultural ”Ionel Perlea",  
unde au participat funcționarii din cadrul  Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița, 
funcționarii cu atribuții de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidență a 
persoanelor și  unităților administrativ- teritoriale din județ, iar ca invitați, domnul Gae Ionel – 
vicepreședinte al Consiliului Județean Ialomița și domnul Ursea Nicolae – Cătălin –comisar șef de poliție 
– Șef structură din cadrul Biroului pentru Imigrări al județului Ialomița; 

 Transcrierea în registrele de stare civilă române a certificatelor/extraselor/ 
extraselor multilingve de stare civilă ale cetăţenilor români procurate din străinătate a ănsemnat analizarea 
a 1.244 de cereri înregistrate și primite de la Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidență a 
Persoanelor și unitățile administrativ – teritoriale din județ, emiterea avizului prealabil pentru 1.185 de 
cereri, din care 1.071 pentru certificate/extrase/extrase multilingve de naştere, 83 pentru 
certificate/extrase/extrase multilingve căsătorie şi 31 pentru certificate/ extrase/extrase multilingve deces,  
în timp ce 59 de dosare au fost restituite pentru faptul că nu au îndeplinit condiţiile prevăzute de lege;  

  Efectuarea a 1826 verificări în Registrul Național de Evidență a Persoanelor  
pentru soluționarea cererilor de transcriere;  

 Analizarea a 7 dosare  privind înregistrarea tardivă a nașteri, pentru care s-au emis  
avizele conforme necesare înregistrării nașterii, în timp ce un dosar a fost restituit pentru completare cu 
documentele prevăzute de legislația în domeniu;  

 Primirea a 86 de cereri privind rectificarea unor acte de stare civilă,  emiterea a 63 
de avize favorabile, restituirea a 23 dosare, incomplete sau fără a fi însoţite de acte doveditoare; 

 Verificare și analizarea a 22 de cereri pentru schimbarea numelui pe cale  
administrativă și transmiterea de propuneri motivat Preşedintelui  Consiliului Judeţean Ialomița pentru a 
emite dispoziții în acest sens; 

  Alocarea a 71 de numere din Registrul unic al  certificatelor de divorţ pe cale  
administrativă prin acordul părţilor,  înainte de eliberarea certificatului de divorț, la solicitarea 
funcționarilor cu atribuții de stare civilă;   

 Înscrierea, de îndată, pe marginea  exemplarului II al actelor de căsătorie, a  140  
de menţiuni privind desfacerea căsătoriei pe cale notarială și transmiterea de comunicări către serviciile 
publice comunitare locale de evidență a persoanelor/ unităților administrativ teritoriale pentru înscrierea 
menţiunilr la exemplarul I  al actelor de căsătorie;  



 Verificarea a 21 de dosare cuprinzând modificări intervenite în statutul civil al  
unor cetățeni români aflați în străinătate; 

  Încheierea a 37 procese-verbale de predare- primire a registrelor de stare civilă,  
exemplarul II, de la oficiile de stare civilă din primării şi servicii publice comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor; 

  Efectuaarea a 58 de verificări în registrele de stare civilă, exemplarul II, aflate în  
arhiva instituției, la solicitarea ofiţerilor de stare civilă delegaţi din județ, cu privire la furnizarea unor 
date din cuprinsul actelor de stare civilă;   

 Eliberarea a 254 de extrase de pe actele de stare civilă, exemplarul II, la cererea   
motivată a instituțiilor abilitate de lege;  

 După efectuarea menţiunilor pe marginea actelor de stare civilă din exemplarul I  
al registrelor de stare civilă, funcționarii cu atribuții de stare civilă au transmis 14.366 menţiuni pentru 
operare în registrele de stare civilă exemplarul II aflate în păstrarea Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Ialomiţa, din care au fost operate 8.295 astfel de menţiuni;   

  Întocmirea a 7.295 de  acte de stare civilă în anul raportat, la nivelul judeţului  
Ialomiţa,  din care 2.250 acte de naştere, 1.610 acte de căsătorie şi 3.435 acte de deces (de 3 ori mai multe 
față de  anul 2018 !); 

 Eliberarea, pe parcursul anului 2019, de către serviciile publice comunitare locale  
de evidență a persoanelor și unitățile administrativ teritoriale din județ,  la solicitarea persoanelor 
îndreptățite, a 15.619 certificate de stare civilă,  din care 8.166 certificate de naştere, 2.846 certificate de 
căsătorie şi 4.607 certificate de deces;  

 Relația instituțională cu Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea  
Bazelor de Date s-a axat pe următoarele coordonate: 

 întocmirea și transmiterea situaţiiore statistice şi analizelore lunare, trimestriale,  
semestriale și anuale, referitoare la volumul activităţii de stare civilă;  

 transmiterea situațiilor privind identificarea structurii de implementare a Strategiei  
Guvernului României de incluziune a cetățenilor români de etnie rromă; 

 întocmirea și transmiterea analizei privind rezultatele activităților de punere în legalitat,  
pe fiecare lună a anului  2019, cu acte de stare civilă și identitate a cetățenilor de etnie rromă;  

 preluarea listelor de coduri numerice, precalculate pe anul 2020, în vederea distribuirii  
primăriilor şi serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor din judeţ, potrivit legii;  
 Aprovizionarea cu materialele necesare bunei desfășurări a activității de stare civilă la  

nivelul Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor și al unităților administrativ -  
teritoriale din județ. 
 Primirea a 11 petiții și a 79 persoane fizice în audiență și rezolvarea solicitărilor în  

concordanță cu legea;  
 Efectuarea a 20 de acțiuni de coordonare și control metodologic pe linie de evidență a  

persoanelor la serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor din județ: Slobozia, 
Urziceni, Feteşti, Ţăndărei și Căzănești, pe baza graficului anual de control metodologic și a Planului de 
Control Tematic Metodologic;  
 Întocmirea de note de constatare și rapoarte cuprinzând principalele concluzii rezultate în  

urma activităților de coordonare și control metodologic pe linie de evidență a persoanelor, precum și 
măsurile dispuse pentru neconformitățile constatate, respectiv termenele stabilite în vederea remedierii 
acestora; 
 Verificarea a 27.867de cereri depuse în vederea  eliberării cărţilor de identitate,  cărţii de  

identitate provizorii şi cereri pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea 
reşedinţei;  
 Luarea în evidență, în anul raportat, a 3.185 de personae, din care: 2.794 persoane la  



naștere, 21 la dobândirea cetățeniei române, 149 persoane la schimbarea domiciliului din străinătate în 
România și 221 în alte cazuri;  
 Transmiterea, prin Serviciile publice  comunitare locale de evidență a persoanelor, a  

5.272  de invitaţii persoanelor arce nu au solicitat eliberarea actului de identitate în termenul prevăzut de 
lege,  din care s-au prezentat 1.341 de personae;  
 În anul 2019, la nivelul serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor  

din județul Ialomița, au fost eliberate  27.878 acte de identitate, din care 26.783 cărţi de identitate şi 1.095 
cărţi de identitate provizorii;   
 Ca urmare a expirării termenului de valabilitate, au fost eliberate 14.978 cărţi de  

identitate, 5.723 la schimbarea domiciliului, 3.137 pentru prima dată persoanelor cu vârsta cuprinsă între 
14 şi 18 ani, 97 pentru prima dată persoanelor cu vârsta peste 18 ani,  3.022 în locul actelor pierdute, 467 
prin procură specială și 975  în locul celor deteriorate/distruse;  
 Menţiunea privind stabilirea reşedinţei a fost aplicată pentru un număr de  2.716  

persoane, din care pentru 2.261 persoane în altă localitate decât cea de domiciliu şi 455  în aceeași 
localitate cu cea a domiciliului;  
 Compartimentului de Evidență a Persoanelor, s-au înregistrat și actualizat  în Registrul  

Naţional de Evidenţă a Persoanelor un număr de 234 comunicări referitoare la datele privind persoana 
fizică din care 2 comunicări de naştere, 9 comunicări de deces şi 223 comunicări privind dobândirea 
statutului de cetăţean român cu domiciliul în străinătate;  
 Actele de identitate ale cetățenilor români recuperate de Consulatele sau Ambasadele  

României din străinătate pentru 203 persoane, transmise 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. 
 În colaborare cu Inspectoratul de Poliție Ialomița - Serviciul Județean de Ordine Publică  

și serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor din județ, s-au desfășurat activități pentru 
punerea în legalitate a 2.070 persoane care dețin acte de identitate cu termenul de valabilitate expirat ori 
nu au solicitat eliberarea primului act de identitate până la data de 13.12.2018;  
 Urmare cererilor formulate de instituţii publice, persoane juridice sau fizice, având ca  

obiect furnizarea de date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 
679/2016 privind  protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 
și libera circulație a acestor date, s-au efectuat 3.810 verificări în Registrul Naţional de Evidenţă a 
Persoanelor, din care: 3.634 petru unităţi din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și 176 pentru alte 
ministere;  
 În vederea punerii în legalitate cu acte de stare civilă și acte de identitate a persoanelor  

instituționalizate precum și prevenirea abandonului nou-născuților în maternități, au fost efectuate 8 de 
acțiuni de îndrumare și control la unitățile sanitare și de protecție socială din județul Ialomița, în 
colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița; 
 Organizarea trimestrială a convocărilor metodologice pe linie de evidență a persoanelor  

cu reprezentanții serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor din județ; 
 Participarea directorului executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor  

Ialomița, în luna decembrie 2019, la convocarea metodologică anuală pe linie de evidență a persoanelor, 
organizată de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date;  
 Organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut  

pentru 6 funcţionarii publici care îndeplinesc criteriile de promovare;  
 Participarea la programe de perfecţionare a 7 funcţionari publici, în limitele sumelor  

alocate cu această destinaţie;  
 Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pe anul 2019 a fost de 1.571.000 lei, execuția  

acestuia, la 31.12.2019, înregistând 1.374.332 lei, din care , pentru cheltuieli de personal 877.786 lei,  
pentru bunuri şi servicii 315.683 lei și cheltuieli de capital 179.863 lei;  



 
Conduceea Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa a fost asigurată de Nicolae Chiriță.  

 

 

 

 

 
f. Instituții publice din domeniul ordine public 

Îndeplinirea atribuțiilor Consiliului Județean Ialomița și a președintelui acestuia în domeniul 
ordinii publice se realizează prin 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 Ialomiţa 

 
   Cadrul juridic care reglementează atribuțiile președintelui și ale Consiliului Județean Ialomița în 
acest domeniu este dat de:  

 Codul administrativ, în următoarele prevederi:  
 - art. 173, alin. 1 lit. d (”atribuții privind gestionrea serviciilor publice de interes județean”), 
coroborat cu art. 173, alin. 5, lit.k); 

- art. 191, alin.1, lit.e (”atribuţii privind serviciile publice de interes județean”),  coroborat cu 
art.191, alin. 6, lit. b ); 

 Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu  

modficiările și completările ulterioare; 
 Hotărârea de Guvern nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de  

organizare și funcționare al Autorității Teritoriale de Ordine Publică, cu modficiările și completările 
ulterioare; 

 
Obiectivele specifice   
 
 Reprezentarea și promovarea intereselor comunității în scopul asigurării unui climat de 

siguranță și securitate publică;  
 Validarea nominală în plenul Consiliului Județean Ialomița a consilierilor județeni și ai 

reprezentanților societății civile desemnați să facă parte din Autoritatea Teritorială de 
Ordine Publică Ialomița;  

 Organizarea de consultări cu membrii comunităților locale și cu organizațiile 
neguvernamentale cu privire la prioritățile siguranței persoanei și ordinii publice; 



 Întocmirea Planului Strategic Anual al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Ialomița, 
pe baza concluziilor desprinse în urma consultărilor publice și a analizei situației operative 
la nivelul județului;  

 Dezvoltarea încrederii comunităţilor locale în instituţiile din domeniul ordinii şi siguranţei 
publice;  
 

Activități, acțiuni și rezultate  
 
 Operarea unor modificări în componența Autorității Teritoriale de Ordine Publică  

Ialomița, ca urmare a  încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier 
judeţean al domnului Crunțeanu Daniel-Eugeniu, fundamentată pe notificarea acestuia nr. 3034/2019-
B/11.02.2019 și pe hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 17/28.02.2019;  

 Desemnarea, în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică  
Ialomiţa, a consilierului județean Trifan Luminița (HCJI 22/28.02. 2019) și validarea membrilor 
desemnaţi ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa și validarea noii componențe a Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa (HCJI 23/28. 02.2019); 

 Convocarea, în data de 27.11.2019, a unei ședinței ATOP Ialomița de către  
consilierii județeni Bănescu Viorel Vivari, Ianc Ion Octavian, Nunu Ion, Rădulescu Ciprian Viorel, Chidu 
Tudorița si Trifan Luminița;  

 Alegerea, în această ședință, a consilierului județean Rădulescu Ciprian Viorel în  
funcția de președinte al ATOP Ialomița;  

 Prezentarea și aprobarea  Planului  Strategic al Autorității Teritoriale de Ordine  
Publică Ialomița pentru anul 2019, care cuprinde principalele  obiective ce trebuie îndeplinite de această 
structură partenerială;   

 Menținerea acelorași comisiile de lucru ale A.T.O.P. Ialomiţa: 
 Comisia de coordonare, situații de urgență şi pentru petiţii;  
 Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanță minimali; 
 Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanță şi drepturile omului, 

fiecare având în componență câte 5 membri;  
 Activitatea Autorității Teritoriale de Ordine Publică Ialomița a fost orientată, în  

principal, spre promovarea şi îndeplinirea atribuțiilor sale de creștere a gradului de siguranță şi securitate 
publică, conformarea cu așteptările cetățenilor, în sensul creșterii responsabilității, corectidunii, 
operativității și transparenței structurilor din acest domeniu, care să aducă încrederea comunitățiilor 
locale;  

 
g. Societăți comerciale cu capital integral al județului Ialomița  

Din aplicarea normelor legale în materie, invocate mai jos, Judeţul Ialomiţa îndeplinește,  
ca acţionar unic, atribuţiile adunării generale a acţionarilor la S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa.  
 

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

Cadrul juridic care reglementează atribuțiile președintelui și ale Consiliului Județean  
Ialomița în acest domeniu este dat de:  

 Codul administrativ, în următoarele prevederi:  
- art. 92 (”Participarea cu capital sau cu bunuri”), potrivit căruia  

„consiliile judeţene pot hotărî asupra participării cu împrumuturi, capital sau cu bunuri, după caz, în 
numele şi în interesul colectivităţilor locale la nivelul cărora sunt alese, la înfiinţarea, funcţionarea şi 



dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau 
judeţean, în condiţiile legii”; 

- art. 173, alin. 1 lit. d (”atribuții privind gestionarea serviciilor publice de interes  
județean”), coroborat cu art. 173, alin. 5, lit.l); 

- art. 191, alin.1, lit.e (”atribuţii privind serviciile publice de interes județean”),   
coroborat cu art.191, alin. 6, lit. b ); 

 Legea nr. 31/1990  privind societățile comerciale, cu modificările și  
completările ulterioare; 

 OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu  
modificările și completările ulterioare;  

 Actului constitutiv al societăți comerciale;  
 

Obiectivele specifice   
 Păstrarea obiectului principal de activitate prin realizarea de lucrări de construcţii în 

domeniul drumurilor judeţene, municipale, orășenești şi comunale;  
 Realizarea de lucrări de modernizare, reparare şi întreţinere a infrastructurii rutiere;  
 Executarea şi comercializarea produselor specifice societăţii;  
 Diversificarea obiectului de activitate, care să atragă clienți noi și să crească veniturile și 

rezultatele financiare ale societății;   
 Aplicarea unui management performant, care să asigure pătrunderea  cu succes a S.C. 

Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa pe o piață concurențială specifică domeniului;  
 Prospectarea pieții și creșterea capacității de vânzare a mixturilor asfaltice;  
 Aplicarea principiului de management că nivelul cheltuielilor aprobate reprezintă limita 

maximă ce nu poate fi depășită decât în cazuri temeinic justificate, cu aprobarea 
Consiliului Județean Ialomița, dacă sunt realizate veniturile prevăzute , proporțional cu 
nivelul de realizare a acestora.  

 
Activități, acțiuni și rezultate  

 
 Intervenția Consiliului Județean Ialomița pentru reglementarea, prin hotărârile  

adoptate, a unor aspecte importante din activitatea S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa, precum:  
 aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, cu venituri totale de 24.838 mii  

lei și cheltuieli totale de 24.538 mii lei (HCJI nr. 44/24.04.2019);  
 numirea consilierului județean Oancea Stela,  consilier judeţean, ca reprezentant al  

Județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor a  SC Drumuri și Poduri SA Ialomiţa (HCJI nr. 
21/28.02.2019); 

 reînnoirea mandatului de administrator al domnului Cană Gheorghe în Consiliul de  
Administrație al S.C. Drumuri și Poduri S.A., pe o perioadă de 4 ani și declanșarea procedurii de selecție 
pentru numirea a doi membri în Consiliul de administrație (HCJI nr. 120/11.10.2019); 

 numirea consilierilor județeni Oancea Stela și Matache Anton ca reprezentanți ai  
județului Ialomița în Adunarea Generală a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA Ialomiţa, cu un 
mandat valabil până cel târziu la data de 01.08.2020 sau data la care încetează de drept calitatea de 
consilier județean (HCJI nr. 160/27.11.2019) 

 Desfășurarea Adunărilor Generale a Acționarilor și a ședințelor Consiliului de  
Administrație, pentru dezbaterea probemelor de funcționare și organizare a societății; 

 Executarea de lucrări specifice domeniului de activitate: asfaltare, terasamente și  
stabilizare terasamente, betonare, întreținerea drumurilor; 

 Continuarea fabricării și comercializării mixturilor asfaltice, realizându-se  
86.661,18 tone, de peste 3 ori mai mult decât în anul precedent; 



 Intrarea pe piața concurențială a domeniului, participarea la proceduri de achiziție  
publică de lucrări și încheierea de contracte în perioada 2018-2019 cu o valoare totală de 40.459 mii lei, 
din care valoarea aferentă anului 2019 a fost de de 20.165 mii lei, după cum urmează: 
 

Nr. 
crt. 

Beneficiar 
Lucrarea 
efectuată 

Nr. contract 

Valoarea 
contractului 
(fără TVA), 

mii lei 

Valoarea 
2019 

(fără TVA), 
mii lei 

1. Consiliul 
Județean Brăila 

Modernizare DJ 
211B, Victoria-
Mihai Bravu; 

193/19.07.208 8.344 4.724 

2. Consiliul 
Județean 
Ialomița 

DJ 203E Căzăneşti 
-Cocora, 

20807/2019-
L/24.09.2019 

4.099 4.099 

3. UAT Vădeni, 
județul Brăila 

Modernizare străzi 
Comuna Vădeni 

5.587/06.09.2019 10.556 1419 

4. UAT Fetești Reparații drumuri 
municipale cu 
plombe cu rosco 

303/11.10.2019 40.5 40.5 

5. UAT Fetești Emulsie 304/11.10.2019 15 15 
6. UAT Fetești Criblură 305/11.10.2019 3 3 
7. Consiliul 

Județean 
Ialomița 

Modernizare DJ 
213A Mărculeşti - 
Bucu; 

17.822/2018-
R/01.10.2018 

5918 4502 

8. UAT Stelnica Reparații drumuri 
comunale cu 
lombe cu rosco 

31/13.09.2019 124 124 

9. UAT Căzănești Reabilitare sistem 
rutier 

23/18.07.2018 3070 1524 

10. UAT Slobozia Asfaltare străzi 
Cartier Tineret 

68.659/22.08.2019 4293 656 

11. UAT 
Tichilești, 
județul Brăila 

Asfaltare drumuri 
comunale 

28/16.07.2018 2650 1773 

12 CJI Ialomiţa Servicii de 
deszăpezire 

21794/2018-
A/20.11.2018 

546 485 

13 UAT Stelnica DC8-Covoras-
Şanţuri betonate 

32/13.09.2019 303 303 

14 CIJ Ialomiţa Întreţinere drumuri 
judeţene 

14017/2019-
R/24.06.2019 

493 493 

 Total x x 40.459 20.165 
 Contractele semnate au termene diferite de finalizare, care au asigurat continuitate  

și predictibilitate în activitatea societății, atât pentru anul 2019, cât și pentru prima jumătate a anului 
2020;  

 Finalizarea obiectivului de investiții ”Modernizare DJ 213A Mărculeşti - Bucu”,  
fiind încheiat procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 28.993/19.12.2019, garanția  
lucrărilor fiind de 60 de luni;  

 Încheierea a două contracte de deszăpezire pentru perioada noiembrie 2019-  
martie 2020, în valoare de 1786 mii lei:  



 Principalii indicatori economico-financiari realizați în anul 2019 sunt: 
Nr. 
crt. 

Specificație indicatori U.M. Prevăzut Realizat % 

1. Cifra de afaceri Mii lei 24.838 32.251 130% 
2. Venituri totale Mii lei 24.838 32.522 131% 
3. Cheltuieli totale Mii lei 24.538 32.402 132% 
4. Profitul brut Mii lei 300 120  40% 
6. Număr mediu salariați Persoane 75 72  96% 

 
 Datele statistice arată preocuparea structurilor de management  ale S.C. Drumuri  

şi Poduri S.A. Ialomiţa pentru reechilibrarea economico-financiară și îndeplinirea indicatorilor tehnico-
economici ai societății;  

 Reconsiderarea relației cu presa locală, printr-o comunicare permanentă, onestă și  
transparentă;   

 Participarea directorului general al S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa la o parte  
din acțiunile publice ale Consiliului Județean Ialomița: ședințe de plen, conferințe de presă, dezbateri, 
întâlniri de lucru, vizite de documentare etc.; 

Funcția de director general al S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa a fost îndeplinită, în anul 
raportat, de ing. Cristi Adrian Stan.  

 
   h) Societăți comerciale cu participarea la capital a județului Ialomița 

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. 

SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA are sediul în Slobozia, șos. Slobozia- Călărași km. 3 și 
este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J21/240/2018, CIF: RO 39328420;  
 
  h1. S.C.Infrastructură Drumuri și Poduri S.A.  

   Cadrul juridic care reglementează atribuțiile președintelui și ale Consiliului Județean  
Ialomița în acest domeniu este dat de:  

 Codul administrativ, în următoarele prevederi:  

- art.75,alin.1, lit.e (”principiul cooperării”); 

- art 85, alin.1 (”raporturile de cooperare dintre autoritățile administrației publice locale”); 

- art 89, alin.3 (”Formele de asociere a unităților administrative-teritoriale”); 

- art. 92 (”Participarea cu capital sau cu bunuri”); 
- art. 173, alin. 1 lit. e (”atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern  

și extern”), coroborat cu art. 173, alin7, lit.c); 
 Legea nr. 31/1990  privind societățile comerciale, cu modificările și completările  

ulterioare, 
 OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu  

modificările și completările ulterioare;  
 Actului constitutiv al societăți comerciale;  

 
Obiectivele specifice   



 
 Contractarea de lucrări conform obiectului principal de activitate;   
 Prospectarea pieții pentru achiziționare de mașini, utilaje și echipamente tehnologice;  
 Întocmirea de  documentații în vederea participării la proceduri de achiziție publică de 

lucrări și servicii;  
 Pregătirea mașinilor, utilajelor și echipamentelor tehnologice aflate în dotare pentru 

derularea în bune condiții a lucrărilor contractate;  
 Selecția/recrutarea/pregătirea și instruirea personalui pentru derularea în bune condiții a 

lucrărilor contracate; 

 

Activități, acțiuni și rezultate  

 
 Intervenția Consiliului Județean Ialomița pentru reglementarea, prin hotărârile  

adoptate, a unor aspecte importante din activitatea S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A., 
precum: 

 aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019( HCJI nr. 45/  
24.04.2019), la un nivel al veniturilor totale de 5.068 mii lei și al cheltuielilor de 5.015 mii lei și 
aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli la un nivel al veniturilor totale de 5.321 mii lei și 
al cheltuielilor de 5.266 mii lei (HCJI nr. 131/30.10.2019); 

 instituirea normei imperative potrivit căreia nivelul cheltuielilor aprobate  
reprezintă limita maximă ce nu poate fi depășită decât în cazuri temeinic justificate, cu aprobarea 
Consiliului Județean Ialomița, dacă sunt realizate veniturile prevăzute, proporțional cu nivelul de realizare 
a acestora;  

 declanșarea procedurii de selecție pentru numirea unui membru în  
Consiliul de administrație al S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A.( HCJI nr. 119/ 11.10.2019); 

 Solicitarea de cereri de ofertă pentru utilajele/mașinile și echipamentele  
tehnologice aflate pe Lista de investiții 2019 și necesare desfășurării activității societății;  

 Analiza ofertelor primite pentru utilajele mașini, utilaje și echipamente  
tehnologice aflate pe Lista de investiții și negociera ofertlor pentru mașini, utilaje și echipamente 
tehnologice; 

 Achiziționarea următoarelor mașini, utilaje și echipamente tehnologice: VW  
Transporter T5 4X4 2010, Autovehicul DB UNIMOG și 13 echipamente (Cositoare acostament față, 
Cositoare acostament spate, Foarfecă vegetație, Bazin pentru depozitare și distribuție, Lamă frontală 
deszăpezire, Sărăriță multifuncțională, Freză deszăpezire zone troienite, Perie mecanică frontală cu 
instalație de umectare, Turbofreză deszăpezire, Plug frontal tip V), Pompă pentru decolmatat canale, 
Tocătoare pentru vegetație, Remorcă platformă, Autospecială DB 815 4X4 cu Lamă frontală deszăpezire 
și Sărăriță multifuncțională, Autoutilitară FORD TRANZIT echipată cu nacelă, Motofierăstrău elagaj 
HVA – 2 buc.,  Motocoasă 545 RXR, Stație lucru cu monitor și licențe, Autogreder, Unimog U500, 
Încărcător frontal, Cap tocare hidraulic UT-125 Agrimaster, Buldoexcavator Komatsu WB 93-R, 
Mercedes-Benz 313 CDI;  

 Întocmire documentației în vederea participării la licitația organizată/invitația  
lansată de Consiliul Județean Ialomița în vederea obținerii contractului de lucrări de întreținere și reparații 
drumuri județene și a contractului pentru deszăpezire și combatere a poleiului pe drumurile județene Lot 1 
Urziceni;  

 Pregătirea mașinilor, utilajelor și echipamentelor tehnologice aflate în dotare  
pentru derularea în bune condiții a lucrărilor contractate;  



 Încheierea de contracte de lucrări și derularea acestora, după cum urmează: 
 Contractul de lucrări de întreținere și reparații drumuri județene nr.  

14017/2019-R din 24.06.2019-în colaborare cu SC Drumuri și Poduri SA-montare indicatoare rutiere în 
valoare de 562.870,74 lei, finalizat și încasat; 

 Contract de servicii nr. 20223/2019-X din 17.09.2019 având ca obiect  
prestarea activităților de toaletare și degajare a vegetației din zona de siguranță a drumului județean DJ 
102H, în valoare de 134.397,41 lei, finalizat și încasat; 

 Acord-cadru de servicii de deszăpezire și combatere a poleiului pe  
drumurile județene Lot 1 Urziceni în perioada 2019-2023 în valoare totală de 5.769.649,40 lei; 

 Contract subsecvent de servicii de deszăpezire și combatere a poleiului pe  
drumurile județene Lot 1 Urziceni nr. 26089/2019/P din 21.11.2019 în valoare de 1.442.412,35 lei, în 
derulare; 

 Selecția/recrutarea/pregătirea și instruirea personalului pentru derularea în bune  
condiții a lucrărilor contractate; 

 Numărul de personal la finele anului raportat era de 18 salariați;  
 Elaborarea și întocmirea documentației pentru rectificarea bugetului de venituri și  

cheltuieli pentru anul 2019; 
 Conform Balanței de verificare, la 31.12.2019, veniturile realizate de societate  

Au fost în sumă de 730.047,87 lei, cheltuielile de 1.049.803,84 lei, activitatea societății încheindu-se cu o 
pierdere în sumă de 319.755,97 lei.  

 La data de 31.12.2019, societatea înregistra datorii la furnizorii de mașini și  
echipamente tehnologice de 663.386,04 lei și față de bugetul de stat de 32.243 lei (reprezentând CAS, 
CASS, impozit pe venit de natura salariilor), precum și creanțe de încasat în sumă de 262.493,21 lei;  

 Societatea a fost coordonată după cum urmează: 
 Începând cu data de 25.10.2018 și până la data de 12.08.2019 de către Stoian  

Remus-Daniel, în calitate de Director General; 
 Începând cu data de 12.08.2019 până în prezent de către Anton Dobre Daniel,  

în calitate de Director General Provizoriu.  
 
  V. Îndeplinirea atribuțiilor privind relația cu alte autorități ale administrației publice locale și 
centrale și a altor atribuții date în competența consiliului județean sau președintelui  
 

   Cadrul juridic care reglementează atribuțiile președintelui și ale Consiliului Județean  
Ialomița în acest domeniu este dat de:  

 Codul administrativ, în următoarele prevederi:  
-  art. 75, alin.1 ,lit.e (”principiul cooperării;”); 
- art. 85 (”Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale”);  
- art 86, alin.1, lit.d(”Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România”), alin.2 și 3; 
- art. 107, alin. 1 (”Consiliul judeţean este autoritatea administraţiei publice locale pentru  

coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor 
publice de interes judeţean”); 

-  art. 170 (”Rolul şi componenţa consiliului judeţean”); 
 - art. 173, alin. 1 lit. e (”atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern”), 
coroborat cu art. 173, alin. 7); 

- art. 191, alin.1, lit.d (”atribuţii privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei publice 
locale;”); 
 
 

OBIECTIVE SPECIFICE 



 
 Respectarea normei juridice potrivit căreia raporturile dintre  Consiliul Județean și 

autoritățile administrației publice locale din comune, orașe și municipii se fundamentează 
pe principiile autonomiei, legalității, responsabilității, cooperării și solidarității în 
rezolvarea problemelor de interes public județean; 

 Promovarea de activități și acțiuni publice de cooperare cu autorități, servicii și  
instituții publice, asociații și fundații în plan județean și local, care să contribuie la 
dezvoltarea capacității  administrative;  

 Perfecționarea colaborării regionale parteneriale, în scopul coordonării activităţilor de 
elaborare şi monitorizare a politicile de dezvoltare regională;  

 Creșterea implicării Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România în promovarea 
intereselor autorităților administrației publice județene;  

 Îmbunătățirea procesului de consultare a consiliilor județene în procesul de elaborare a 
actelor normative de interes pentru comunitățile locale;  

 Colaborarea cu autoritățile administrației publice centrale pentru realizarea politicilor 
publice și a strategiilor de dezvoltare economico-socială; 

 Aplicarea principiilor şi mecanismelor europene îm buna guvernanţă locală, pentru 
dezvoltarea armonioasă şi durabilă a tuturor comunităților, pe principiile coeziunii 
economice, sociale şi teritoriale;  

 Implicarea autorităților regionale şi locale în procesul decizional european, asigurându-se 
că punctele de vedere și nevoile autorităților locale și regionale sunt cunoscute și 
respectate;  

 Implementarea „Înțelegerii de cooperare dintre Județul Ialomița, din România și Raionul 
Nisporeni, din Republica Moldova“, cu acțiuni  de cooperare în domeniile administrației 
publice locale, economic, educație, cultură, tineret, turism, sport, sănătate și asistență 
socială;  

 Diversificarea modalităților de cooperare internațională. 
 

Activitățile, acțiunile și rezultatele îndeplinirii atribuțiilor pe principalele direcții de colaborare 
ale Consiliului Judeţean Ialomiţa în anul 2019 sunt prezentate în continuarea Raportului. 

 
V 1.Promovarea colaborării în plan local, cu autorități, serivicii și instituții publice, asociații 

și fundații de nvel local și județean 
 Colaborarea cu primarii unităților administrative-teritoriale din județ, prin: 
 Funcționarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița constituită de 63  

de unități administrativ-teritoriale, din cele 66 existente în județul Ialomița, care s-a dovedit a fi cea mai 
importantă acțiune și construcție  administrativă de cooperare județeană;  

 Implementarea  Programului Județean de Dezvoltare Locală Ialomița, susținut  
financiar de Consiliului Județea Ialomița, în 28 de localități, care a urmărit realizarea de investiții publice 
de interes local și dezvoltarea comunităţilor membre;  

 Desfășurarea de conferințe finale la încheierea proiectelor, acțiuni publice la  
care au participat reprezentanții Consiliului Județean Ialomița și ai ADI Ialomița, primarul, viceprimarul, 
administratorul public, consilieri locali și cetățeni  din localitate, precum și  mass-media locale;  

 Organizarea de întîlniri de lucru și consultări  pe teme precum: repartizarea  
sumelor defalcate din bgetul de stat pentru bugetele locale, posibilitatea înfiinţarii de reţele de gaze 
naturale în localitățile județului, inițierea proiectului ”Prospecțiuni Geofizice Tridimensionale Urziceni 
Sud 3D”; 

 Dezbaterea publică a proiectului bugetului judeţului Ialomiţa pe anul 2019, 
fundamentat în concordanţă cu prevederile Legii bugetului de stat nr. 50/2019; 



 Întâlniri cu primarii în vizitele organizate pentru documentara în teren a  
implementării proiectelor cu finanțare erupeană și națională nerambursabilă care privesc infrastructura 
rutieră județeană și traverează localitățile județului;  

 Implicarea primăriilor locale în organizarea unor manifestări cultural județene:  
Salonul Anual de Carte, manifestări desfășurate în bibliotecile publice din județ, funcționarea serviciului 
de bibliotecă BIBLIONET în 51 de biblioteci publice din județ, manifestările culturale ”Istorie, tradiție și 
credință“,”Când eram pe Ialomița“, ”Rapsozii la ei acasă“ ,”„Zărzărică, zărzărea“,  Festivalul-concurs 
național de interpretare a muzicii ușoare românești „Trofeul tinereții“ – Amara, Festivalul național de 
folclor „Doina Bărăganului“, Sărbătoarea colindului „Sub zare de soare“,Festivalul Internațional de 
Folclor „Floare de pe Bărăgan“, Festivalul-concurs de tradiție culinară ialomițeană „La Casa Tudorii“;  

 Colaborare pentru susținerea activităților bibliotecarilor și referenților culturali din  
muncipii, orașe și comune;  

 Partipiarea la sărbătorile tradiționale ale unităților adminisstrativ-teritoriale; 
 Includerea și premierea,  în cadrul proiectului ”10 pentru Ialomița”, la domeniul  

administrație publică a următoarele personalități din  administrație: Valere Dinu (Giurgeni), Ion 
Drăgușin (Bucu), Tudor Grigore (Axintele), Valeriu Mihai (Movila), Grigore Popa (Gârbovi), Nuți 
Roșu (Făcăeni), Constantin Sava (Urziceni);  

 
 colaborarea cu  Instituția Prefectului – Județul Ialomița, prin:  
 Participarea prefectului/subprefectului la ședințele de plen și la acțiuni publice  

organizate de Consiliul Județean Ialomița;  
 Exercitarea controlului de legalitate asupra actelor de autoritate adoptate de  

 Consiliul Județean Ialomița;  
 Participarea la ședința de bilanț 2018 a Instituției Prefectului- Județul Ialomița, în  

care s-a evaluat modul de îndeplinire a atribuţiilor şi responsabilităților cu care este investită de lege 
această instituție;   

 Între Instituția Prefectului – Județul Ialomița și Consiliul Județean Ialomița au  
existat în anul raportat - dar și în ceilalți ani!- relații de colaboare bazate pe respectul legii și respect între 
noi, pe întreținerea unui dialog permanent, deschis și cinstit, care să lămurească eventualele aspect 
litigioase și să nu creeze stări de tensiune și conflict instituțional! 

 Participarea la videoconferințe și la activitățile unor comisii organizate la nuvelul  
 Instituției Prefectului – Județul Ialomița: Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, 

Comisia de dialog social, Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de șanse între femei şi bărbaţi, 
Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, Comisia judeţeană 
privind incluziunea social, Grupul de lucru mixt pentru problemele romilor, Comisia de atribuire 
denumiri, Comisia județeană de analiză a propunerilor pentru proiecte de steme; 

 Colaborarea interinstituțională cu cele mai mai multe dintre autoritățile, serviciile  
și instituțiile publice de rang județean, în rezolvarea problemelor care solicitau o abordare și acțiune 
comună, concertată și soluții punctuale, operative;  

 Colaborarea cu serviciile publice deconcentrate în teritoriu ale ministerelor şi ale  
celorlalte organe ale administraţiei publice centrale,  pe probleme de: finanţe publice, agricultură, plăţi şi 
intervenţie pentru agricultură, dezvoltare rurală, asistenţa sanitară veterinară, cadastru şi publicitate 
imobiliară, silvicultură, ocuparea forţei de muncă, asigurări de sănătate, pensii şi prestaţii sociale, 
protecţia mediului, gospodărirea apelor, disciplina în construcţii, statistică, liniştea şi ordinea publică, 
educaţie, cultură şi patrimoniu naţional, protecţia consumatorilor, protecţia muncii, sport şi altele, prin 
transmiterea de rapoarte şi informări, furnizarea de date necesare fundamentării documentelor 
administratve ale ConsiliuluiJudețean Ialomița și altele; 

  Participarea la activități de bilanț sau acțiuni punctuale organizate de serviciile  



publice deconcentrate din județ; 
 Participarea la sărbători oficiale: Ziua națională a României, Ziua Unirii, Ziua  

Imnului Național”, Ziua drapelului național al Romniei,Ziua Eroilor, Ziua de 22 Decembrie;  
 Includerea și premierea,  în cadrul proiectului ”10 pentru Ialomița”, la domeniul  

administrație publică, a prefectului Județului Ialomița, Gigi Petre;   
 

 Colaborarea cu Episcopia Sloboziei și Călărașilor, sub binecuvântarea  
Preasfințitului Părinte Episcop Vincențiu, precum și cu protopopiatele și parohii din județul Ialomița, 
prin:  

 Participarea Preasfințitului Părinte Episcop Vincențiu și a altor  reprezentanți  
ai Episcopiei Sloboziei și Călărașilor la acțiuni publice semnificative organizate de Consiliul Județean 
Ialomița;  

 Acordarea titlului de ”Personalitatea Județului Ialomița”, Preasfințitului  
Părinte Episcop Vincențiu, în gala proiectului ”10 pentru Ialomița”, binemeritată recunoaștere pentru 
implicarea activă  în viața comunității județene și locale; 

 Organizarea în parteneriat cu Episcopia Sloboziei și Călărașilor a concursurilor  
interjudețene de pictură religioasă și a expoziției ”Pâinea noastră cea de toate zilele”; 

 Multiple colaborări cu Corala " Sfântul Mare Mucenic Mina " a Protopopiatului  
Sloboziei, dirijor preotul prof. Cătălin Stanciu, la realizarea de concerte și spectacole festive de o aleasă 
ținută artisitică, inclusiv la concertul de aniversare a 10 ani de la înființarea Coralei;   

 Organizarea de spectacole în sala de festivități ”Europa” a Consiliului Județean  
Ialomița de căre grupurile de cateheză de pe lângă parohiile din județ; 

 Susținerea financiară a 37  unități de  cult din județ în vederea efectuării  unor  
lucrări de construcţii, reparații,  instalaţii, pictură; 

  Premierea Arhimandritului Gheorghe Rafail Mîț în gala proiectului ”10 pentru  
Ialomița”, domeniul Devotament pentru comunitate; 

 Onorarea președintelui Consiliului Județean Ialomița cu  Ordinul Crucea  
Sloboziei în grad de Cruce Aniversară, din partea Episcopiei Sloboziei și Călărașilor. 
 

 Colaborarea cu alte entități publice și private: 
 Colaborarea cu Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița și Camera  

de Comerț Industrie și Agricultură Ialomița pentru furnizarea de date necesare fundamentării 
documentelor administratve ale ConsiliuluiJudețean Ialomița; 

 Participarea la ”Topul firmelor din județul Ialomița”, prilej de recunoaștere  
publică a competitivității economice și performanței muncii obținute de agenții economici, care s-au 
adaptat rigorilor concurențiale acerbe din economia de piață, au învățat regulile moderne de management 
și antreprenoriat pentru afacerile propuse în domenii foarte diverse de activitate și au reușit să creeze la 
nivel județean un nucleu eficient și stabil în reușite; 

 Președintele Consiliului Județean Ialomița a reafirmat disponibilitatea autorității  
pe care o conduce de a colabora permanent cu agenții economici locali și reprezentantul legitim al 
acestora, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Ialomița, pentru a găsi împreună soluții viabile și 
coerente de cooperare, menite să identifice nevoile reale din teritoriu, să unească eforturile și unitatea de 
acțiune și să determine modalitățile practice de valorificare a potențialului din fiecare comunitate 
ialomițeană;  

 Sprijinjrea financiară a Societății Naționale de Cruce Roșie din România –  
Filiala Ialomița pentru susținerea activităților de caritate și solidaritate ale acesteia; 

 Acordarea de sprijin finaciar pentru organizații nonguvernamentale din județul  
Ialomița care desfășoară activități și acțiuni de interes public major, prin programul ”Parteneriat pentru 
coeziune”; 



 Colaborarea cu  Asociaţia pentru copii cu autism Ialomiţa, Centrul Ema,  
Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa pentru organizarea 
unui marș cu ocazia Zilei Internationale de Constientizare a Autismului;   

 Susținerea în premieră, de către președintele Consiliului Județean Ialomița a unei  
audiențe publice online, cu scopul de a reduce barierele administrative prin interacțiunea directă cu 
cetățenii. 
 
  V 2. Promovarea colaborării în plan regional 
  V2.1.  Consiliul pentru Dezvoltare Regională SUD Muntenia 
 Consiliul pentru Dezvoltare Regională SUD Muntenia este un organism regional  

deliberativ, fără personalitate juridică, care este constituit şi funcţionează pe principii parteneriale la 
nivelul Regiunii de Dezvoltare SUD Muntenia, în scopul coordonării activităţilor de elaborare şi 
monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională;  
 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;   
 Desfășurarea a 4 ședinte ale Consiliului pentru Dezvoltare Regională SUD Muntenia, în  

care s-au adoptat 20 de hotărâri (20.03.2019/ 5 hotărâri, 25.04.2019 /4 hotărâri, 26.09.2019/6 hotărâri, 
20.12.2019/5 hotărâri); 
 Hotărârile adoptate au reglementat:  

 Stadiul implementării Programului Operațional Regional POR 2014 – 2020 și al   
și realocarea unor sume între prioritățile de investiții;  

 Aprobarea participării Agenției  pentru Dezvoltare Regională SUD Muntenia la  
implementarea unor proiecte europene;  

 Aprobarea contribuției proprii a Agenției  pentru Dezvoltare Regională SUD 
Muntenia la implementarea unor proiecte europene;  

 Reactualizarea listei de proiecte prioritareîn Regiunea de Dezvoltare SUD  
Muntenia;  

 Ativități specifice Agenției  pentru Dezvoltare Regională SUD Muntenia: rapoarte  
de activitate pe anul 2018 și pe 9 luni din anul 2019, rezultatele exercițiului finaciar 2018, rectificări ale 
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, 
normative de cheltuieli, actualizarea devizelor și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 
”Construire sediu ADR SUD Muntenia – corp B”, aprobarea comisiei de cenzori, a contractului colectiv 
de muncă și a modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare; 
 Participrea președintelui Consiliului Județean Ialomița, în calitate de președinte al  

Consiliului pentru Dezvoltare Regională SUD Muntenia la ședințele Comitetului de Monitorizare a 
Programului Operațional Regional 2014 - 2020 (CMPOR), unde au fost prezentate: informări și raportul 
anual de Implementare a Programului Operațional Regional 2014-2020 pentru anul 2018, stadiul 
implementării POR 2014 - 2020 pe axe prioritare și tipuri de instrumente teritoriale din cadrul POR, 
informare privind următoarea perioadă de programare 2021-2027 și altele; 
 Evidețiem colaboarea foarte bună cu Agenția  pentru Dezvoltare Regională SUD  

Muntenia,  instituţie neguvernamentală, non profit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care are 
responsabilitatea şi autoritatea elaborării strategiei şi implementării politicilor de dezvoltare regională;  
 Semnarea, în anul 2019, cu participarea domnului Liviu Gabriel MUȘAT, director al  

 Agenției  pentru Dezvoltare Regională SUD Muntenia, a 4 contracte de finanțare europeană și 
națională nerambursabilă pentru realizarea unor importante obiective de investiții: ”Reabilitarea 
monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey” (22.02.2019), ”Modernizarea, extinderea și 
dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”( 21.03.2019), 
,”Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului Istoric Orașul de Floci” din comuna Giurgeni, 



județul Ialomița (05.04.2019), ”Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia”(10.12.2019); 
 Consiliul Județean Ialomița a aprobat, prin hotărârea nr. 46/24.04.2019, cuantumul  

contribuției sale la Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, pentru anul 2019, în sumă de 
432.568,50 lei. 
 
  V2.2.  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Situații de Urgență 
SUD Muntenia 

 Județul Ialomița este membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  
”Situații de Urgență SUD Muntenia” și a fost partener în implementarea unor proiecte regionale 
desstinate achiziționării de echipamente specifice pentru  îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii 
sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţ;   

 activă juridic în anul 2019, asociația a rămas inactivă în ceea privește realizarea  
obiectului de activitate;   

 Consiliul Județean Ialomița a aprobat prin hotărârea nr. 46/24.04.2019  cuantumul  
cotizaţiei Judeţului Ialomiţa la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Situaţii de Urgenţă Sud 
Muntenia”, pentru anul 2019, în sumă de 12.000,00 lei. 

 
  V 2.3. Sprijinirea organizării unor evenimente regionale. 
 
 Conferinţa  Regională “Zilele Medicale Ialomițene” este un eveniment semnificativ în  

acest domeniu, organizat de Colegiul Medicilor Ialomiţa, în parteneriat cu Colegiul Medicilor Călăraşi, 
Asociațiile Medicilor de Familie din Ialomița și Călărași; 
 Ediţia a VIII-a a Conferinţei Regionale “Zile Medicale Ialomițene” s-a desfășurat în  

perioada 30 mai – 01 iunie 2019,  în oraşul Amara şi a reunit medici de elită din judeţele Ialomiţa şi 
Călăraşi şi din Centrele Universitare Bucureşti şi Constanţa;  
 Conferința Regională a adus informații noi, de un înalt nivel științific, din domeniile:  

medicină de familie, cardiologie, oncologie, chirurgie laparoscopica, anatomie patologică, pediatrie, 
A.T.I., somnologie, diabet zaharat si boli de nutriţie, medicină internă, obstetrică ginecologie, neurologie, 
nefrologie, pneumologie, psihiatrie, neonatologie şi endocrinologie; 
 În alocuțiunea susținută, președitele Consiliului Județean Ialomița a informat participanţii  

la Conferinţa Regională despre implicarea directă şi susţinută a autorității pe care o conduce în acţiunile 
de reformare a sistemului sanitar judeţean, prin implementarea de proiecte cu finanţare europeană şi 
naţională pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, dar şi prin alocări din bugetul judeţului Ialomiţa 
aunor fonduri importante, care să asigure modernizarea bazei materiale a acestei instituţii, precum şi 
îmbunătăţirea actului medical oferit cetăţenilor;  
 Au fost prezenţi la eveniment: Dan Octavian Alexandrescu –Secretar de Stat în  

Ministerul Sănătăţii, preşedinţii celor două Colegii ale Medicilor din Ialomiţa şi Călăraşi, preşedinţii 
Asociaţiilor Medicilor de Familie din Ialomiţa şi Călăraşi, reprezentanţi ai Casei de Asigurări de Sănătate 
și ai Direcţiei de Sănătate Publică, managerii spitalelor din Judeţul Ialomiţa, medici de diferite specialități 
şi alţi invitați;. 
 Evenimentul deja tradițional, de succes și de netăgăduit prestigiu, ”Ziua Porumbului”, 

s-a desfășurat în data de 02.09.2019, pe terenurile firmei ”Elsit” din Ciochina, aparținând lui Nicolae 
Sitaru, unul dintre cei mai cunoscuți fermieri ai Bărăganului;  
 Remarcabil și la această ediție impactul pe care evenimentul îl are asupra evoluției 

unei  
ramuri de bază a economiei românești – agricultura, cu toate domeniile din anomonte și din aval de ea;  
 A fost cea de-a zecea ediție, fiind  prezente zece firme producătoare, cu cei mai  

performanți hibrizi; 
 Au  onorat evenimentul: ministrul Agriculturii  Petre Daea , președintele Comisiei de  



Agricultură din Camera Deputaților, deputatul Alexandru Stănescu, Daniel-Eugeniu Crunțeanu, secretar 
de stat în Ministerul Agriculturii și peste 1.500 de persoane, fermieri, cercetători, traderi de cereale, 
utilaje agricole, distribuitori de inputuri sau pur și simplu agricultori dornici să se pună la curent cu 
noutățile din lumea porumbului;  
 De remarcat oferta romanească prezentată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare  

Agricolă Fundulea, cu doi hibrizi care au dat 13.274 kg/ha producție fizică (F734) și 13.163 kg/ha 
(FELIX).;  
 ”Ziua Porumbului” a dovedit că performanța agricolă, deși este influențată de mulți 

factori, poate fi obținută cu cu știință, pricepere și pasiune, pentru ca pământul să răsplătească eforturile 
depuse cu bucuria recoltelor bogate! 
 
 V 3. Promovarea colaborării în plan național 

Prezentarea colaborării Consiliului Județean Ialomița în plan național urmărește trei direcții: prin 
Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, promovarea colaborării cu autoritățile centrale și 
sprijinirea evenimentelor cu caracter național 
 V3.1.Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România 

 Consiliul Județean Ialomița este membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor  
Judeţene din România (UNCJR), care reunește, pe baza liberului consimțământ, consiliile judeţene din 
România:  

 Obiectivele UNCJR sunt generoase și importante pentru sistemul autorităților  
administrației publice județene, în condițiile în care urmăresc: 

 creşterea gradului de implicare şi participare a autorităţilor administraţiei publice  
locale în procesul decizional şi reprezentarea acestora la nivel naţional; 

 îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor prin creşterea  
transparenţei şi celerităţii în prestarea acestora; 

 dezvoltarea economico-socială armonioasă, durabilă şi sustenabilă a unităţilor 
 administrativ-teritoriale în domeniile de competenţă; 

 asigurarea unui dialog coerent şi eficient cu autorităţile administraţiei publice  
centrale, cu celelalte structuri asociative ale administraţiei publice locale existente în România, ONG-uri, 
instituţii publice etc.; 

  întărirea capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice locale şi  
sprijinirea procesului de descentralizare; 

 participarea activă la îmbunătăţirea cadrului legislativ prin elaborarea şi  
transmiterea către autorităţile publice cu drept de inţiativă legislativă a unor proiecte de acte normative 
noi, cu incidenţă în domeniul administraţiei publice sau formularea de propuneri de 
modificare/completare a legislaţiei existente; 

 Anul 2019 s-a caracterizat printr-o prezență insignifiantă și sporadică a Uniunii  
Naţionale a Consiliilor Judeţene din România în spațiul public, deși problemele membrilor săi erau de 
importanță majoră pentru funcționarea optimă a autorităților deliberative și executive locale;  

 În ziua de 24 ianuarie 2019, au avut loc lucrările Adunării Generale a Uniunii  
Naționale a Consiliilor Județene din România, desfășurate la Casa Armatei dun Municipiul Foșani, 
județul Vrancea. Președintele UNCJR, Marian Oprișan a supus spre aprobare ordinea de zi care a cuprins: 
ședința comună a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România și a Uniunii Consiliilor Raionale 
din Republica Moldova, dezbateri bilaterale pe tema domeniilor prioritare de interes ale administrațiilor 
publice din România și Republica Mopldova, aprobarea bugetului și programului de activități ale Uniunii 
Naționale a Consiliilor Județene di România pe anul 2019, prezentarea Raportului de activitate al 
Președintelui UNCJR pe anul 2018, probleme diverse.  

 Desfășurându-se în contextul aniversării a 160 de ani de la Unirea Principatelor  



Române, participanții la Adunarea Generală a UNCJR au luat parte la acțiunile de celebrare a 
evenimentului de la 24 ianuarie 1859 desfășurate în muncipiul Focșani;  

 Rămâne vizibilă activitatea 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;  

 În anul 2019, Consiliul Judeţean Ialomiţa a transmis 22 de  propuneri şi puncte de  
vedere pentru actele normative propuse de autoritățile administrației publice centrale, fundamentate pe 
experiența practică a aplicării legii;  

 Consiliul Județean Ialomița și-a îndeplinit obligația susținerii financiare a Uniunii  
Naționale a Consiliilor Județene din România, aprobând prin hotărârea nr. 46/24.04.2019 cuantumul 
cotizaţiei pentru anul 2019, în sumă de 47.582,54 lei. 
 
 V3.2. Promovarea colaborării cu autoritățile centrale  

  Primirea în județul Ialomița, în vizite de lucu tematice, a premierului României,  
Viorica Dăncilă, vicepremierului Daniel Suciu, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, a  miniștrilor Petre Daea, Ministrul Agriculturii, Alexandru Răzvan Cuc, Ministrul 
Transporturilor, Valer-Daniel Breaz, Ministrul Culturii şi Identităţii Naţionale, Sorina Pintea – Ministrul 
Sănătăţii, Roxana Mânzatu, ministrul Fondurilor Europene și a   Secretarilor de Stat Alexandu Potor,  
Raed Arafat, Dan Octavian Alexandrescu și Daniel Eugeniu Crunțeanu;  

 Colaborarea cu înalți funcționari guvernamentali: Victor Negrescu – prorector  
SNSPA, fost ministru delegat al Ministrului Afacerilor Europene, fost Membru al Parlamentului 
European, Narcis Neaga, Director General în cadrul CNADNR, Aurelian Tunaru, Director 
compartiment exploatare în cadrul S.C. DISTRIGAZ SUD REŢELE S.A. pentru realizarea unor proiecte 
de dezvoltare a județului Ialomița. 
 
            V 3.3. Sprijinirea evenimentelor cu caracter național 

 Simpozionul Național ”Școala și viața”, ediţia a XXX-a, s-a desfășurat la  
Slobozia, în ziua de 18.10.2019, în organizarea Casei Corpului Didactic Ialomița și a Inspectoratului 
Școlar Ialomița, în colaborare cu Consiliul Județean Ialomița;  

 Manifestare cultural-științifică și didactică anuală de prestigiu a învățământului  
 ialomițean, simpozionul a avut ca temă principală „Școala și viața” – 30 de ani de educație și 

formare și la ea au trimis lucrări 61 de cadre didactice din întreaga țară;  
 A fost editat volumul ” 30 de ani de educație și formare”, structurat pe cinci teme: 

 Predarea-învățarea-evaluarea de manuale de competențe; 
 Managementul organizațional al unităților de învățămânr preuniversitar; 
 Jurnal de reflecție- experiențe în formarea adulților;  
 30 de ani de educație și formare,  
 Traducătoriide cărți bisericești și importanța lor în cultură și eduație;  

 Încheierea simpozionului s-a realizat prin microspectacolul Corului ”Voces” al  
Liceului de Arte ”Ionel Perlea” din Slobozia. 
 

   VI. Promovarea colaborării internaționale  
Coordonatele colaborării internaţionale realizată de Consiliul Județean Ialomița  se pot sintetiza 

astfel: 
 Colaborarea europeană s-a concentrat pe următoarele  relații:  

 cu Comitetul Regiunilor Europene ( CoR), organism complementar celor trei  
instituții comunitare europene (Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană și Parlamentul 
European), alcătuit dintr-un număr egal (353) de membri titulari și membri supleanți din Statele Membre 
ale Uniunii Europene;  



 Relevant pentru importanța Comitetul Regiunilor Europene este faptul că  
peste 70% din legislația UE are impact direct asupra nivelului local sau regional.;  

 Adunarea Generală a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din Romania l-a  
desemnat pe președintele Consiliului Județean Ialomița între cei  șase membri titulari care s-o reprezinte 
la Comitetul Regiunilor Europene, cu un mandat de cinci ani. 

 Președintele Consiliului Județean Ialomița a participat la ședințe de plen și  
ședințe pe comisii, foruri de exprimare directă 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 și altele; 

 Sesiunile plenare din anul 2019 au adoptat o serie de avize specifice activității  
CoR și au dezbătut subiecte de interes regional și local cum ar fi:  schimbările climatice,  legătura dintre 
instituțiile europene și autoritățile locale; dezvoltarea armonioasă şi durabilă a tuturor teritoriilor, pe 
principiile coeziunii economice, sociale şi teritoriale, viitorul Politicii de Coeziune și noul Cadru 
Financiar, încurajarea procesului de descentralizare și cooperarea dintre autoritățile regionale şi locale din 
statele membre.  

 Participarea la activitățile CoR aduce un plus de experiență în promovarea  
principiilor şi mecanismelor bunei guvernanţe, care pot  fi preluate și implementate  în managementul 
public județean;    

 primirea delegațiilor din Europa participante la Festivalul Internaționale de  
Folclor “Floare de pe Bărăgan”, 6 ansambluri folclorice din Bulgaria – 2 grupuri din Razgrad, respectiv 
Silistra; Macedonia, Muntenegru, Turcia, Polonia; 
 
 Primirea vizitei delegației Provinciei Jiangxi, din China, în programul vizitei fiind  

cuprinse: discuții despre oportunitățile de colaborare dintre provincia din estul Chinei și județul Ialomița, 
mai ales în ceea ce privește agricultura și comerțul, vizitarea Muzeului Nașional al Agriculturii Slobozia 
și a S.C. Agro Serv Măriuța SRL Drăgoești, manager Nicușor Șerban, complex zootehnic care propune 
cel mai mare grajd din UE, cu sisteme automatizate de producție și cea mai eficientă fermă de vaci de 
lapte din România.  
 

VII.  Concluzii din retrospectiva anului 2019 
 ”Raportul președintelui Consiliului Județean Ialomița privind modul de  

îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor Consiliului Județean Ialomița în anul 2019” este un 
document public relevant, prin care se dovedește că Ialomița, dincolo de caracterul său recunoscut de 
ținut preponderent agrar, are și alte elemente care dezvăluie un potenţial creator remarcabil, precum și un 
patrimoniu natural și cultural-istoric, cu valori de vârf, trainice, unice și incontestabile;  

 Consiliul Județean Ialomița a făcut și în anul raportat eforturi constante, într-o  
strategie coerentă de comunicare și relaționare publică, de a aduce la cunoștința cetățenilor potențialul 
județului, programele, proiectele, activitățile și acțiunile desfășurate în limita atribuțiilor, copmpetențelor 
și responasbilităților cu care este investit, dar, mai ales, a rezultatelor înregistrate, pentru a să fi cunoscute, 
recunoscute și înțelese din perspectiva dezvoltării durabile și coeziunii teritoriale; 

 Menținerea și în anul 2019 a principalelor obiective strategice multianuale: 
 Creșterea capacității administrative  de implementare a procedurilor de  

contractare și implementare a proiectelor finanțate din fondurile nerambursabile europene și naționale și 
din fondurile locale pentru realizarea programului anual de investiții publice; 

 Modernizarea infrastructurii rutiere județene; 
 Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de sănătate;     
 Modernizarea și îmbunătățirea infrastructurii sistemului județean al  



asistenței sociale și    de protecția copilului;  
 Sprijinirea modernizării infrastucturii din instituțiile de cultură 

subordonate și realizarea  unor acțiuni publice de impact, relevante și de calitate; 
 Promovarea și dezvoltarea parteneriatelor și a culturii parteneriale,  

care dau coerență activității practice a Consiliului Județean Ialomița de alocare a resurselor și de 
eficientizare a managementului public;  

 Rezultatele obținute în anul 2019 confirmă previzionarea realistă a întregului  
sistem de obiective prioritare propuse, în raport cu nevoile identificate la nivel județean, importanța 
fundamentării bugetului pe programe/ proiecte și orientarea lui spre rezultate și mai puțin după costuri 
istorice și a aplicării principiului administrării eficiente  și în condiții de eficacitate a resurselor 
disponibile; 

 Consiliul Județean Ialomița tratează cu atenție și responsabilitate domeniul  
modernizării infrastructurii rutiere judeţene, deoarece este o componentă fundamentală și prioritară a 
atribuțiilor, responsabilităților și activităților sale, existând voința fermă de a rezolva problemele, nu 
puține și nici ușoare din acest domeniu prioritar, prin implementarea de proiecte cu finanțare europeană și 
națională nerambursabilă;  

 Acoperirea resurselor necesare implementării proiectelor de investiții la un nivel  
de 92,5 % din fonduri europene și naționale nerambursabile devine un argument de netăgăduit al 
importanței implicării autorității  deliberative și executive în accesarea acestor fonduri; 

 Semnarea contractelor de finanțare, derularea operativă și în deplină legalitate a 
procedurilor de achiziție publică, semnarea contratelor de lucrări și demararea în ritm alert a execuției 
acestora, dau certitudinea că obiectivul celor 225,318 km de drumuri județene  reabiltate și modernizate 
va fi îndeplinit, iar cetățenii din cele 25 de unități administrativ-teritoriale traversate vor fi beneficiarii 
celui mai amplu proiect din acest domeniu desfășurat în județul Ialomița;  

 Complexitatea proiectului strategic multiannual de reabilitare și modernizare a 
infrastructurii rutiere judeţene este refelectată și de faptul că el acoperă aproape trei sferturi din suprafața 
județului și asigură interconectivitatea regională cu județul Călărași și cea interegională cu județele Buzău 
și Ilfov, precum și accesul la autostrăzile A2 (București – Constanța) și A3 
( București – Ploiești);  

 Alocarea fondurilor pe principalele obiective prioritare reflectă concordanța dintre  
dintre idee și faptă, în condițiile în care 64,6% din finanțările obținute au fost destinate infrastructurii 
rutiere, 20,2% infrastructurii de sănătate, 9,7% proiectelor sociale, 4,6% proiectelor din cultură, 0,5% 
creșterii capacității administrative și 0,4% pentru infrastructura de pescuit; 

 Implicarea directă și nemijlocit a ConsiliuluiJudețean Ialomița în acţiunile de  
reformare a sistemului sanitar, în baza cadrului legal existent, a însemnat susținerea investițiilor de la 
Spitalul Județean de Urgență Slobozia,  prin cele 7 proiecte, în valoare totală de 160.779.389,61 lei, care 
asigură modernizarea infrastucturii de sănătate, furnizarea serviciilor medicale la un nivel superior de 
garantare a calității și siguranței actului medical, îmbunătățirea stării de sănătate a cetățenuilor în teritoriu; 

 Investirea constantă în creșterea actului medical, atât prin modernizarea  
infrastructurii medicale, cât și prin dotarea cu aparatură de ultimă generație urmărește ca sistemul de 
sănătate din Ialomița să fie unul performant; 

 Administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale în  
condiții de gestionare eficientă a importantelor resurse financiare alocate, sunt  îndeplinite în conformitate 
cu Planului anual de dezvoltare a serviciilor sociale aprobat de Consiliul Judeţean Ialomița, urmărindu-se 
modernizarea bazei material, dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale specializate;  

 Implementarea politicilor culturale se realizează prin cele cinci instituții publice de cultură  
aflate în subordinea autorității, care au ajuns la un apreciat prestigiu profesional, dovedit de realizarea 
unor acțiuni publice de impact, relevante și de calitate în plan județean, național și internațional; 

 Cele 3 proiecte cu finanțare europeană și națională nerambursabilă din cultură –  



” Restaurare și conservare Biserica 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”, care însumează 36.520.313,17 lei, reprezintă cea mai mare investiție din istoria culturii 
ialomițene;  

 Inițierea proiectului „10 pentru Ialomița”, care a propus 10 domenii de activitate:  
administrație publică, agricultură, cultură, devotament pentru comunitate, educație, mediul de afaceri, 
promovarea tradiției populare, sănătate, societatea civilă și sport, precum și decernarea trofeului 
”Personalitatea Județului Ialomița a adus un impresionant interes public și a reconfirmat 
potențialul de excelență și performanță multianuală nu numai al celor nominalizați, ci și al județului 
Ialomița;  

 Continuarea proiectului ”Veteranii, eroii fără vârstă”, cu suplimentarea  
cuantumului premiului la 1.500 de lei/net/persoană s-a dovedit o emoționantă pagină de venerare și 
celebrare a trecutului glorios, ca pildă stimulatoare pentru generațiile viitoare;  

 Educația a fost și rămâne o prioritate strategică, de interes public major, iar Consiliul  
Județean Ialomița a susținut-o organizatoric şi financiar prin proiecte și acțiuni educative de interes public 
judeţean și naţional, bucurându-se de un real succes, proiectul  multianual „Premii de excelență pentru 
olimpicii ialomițeni din învățământul preuniversitar de stat  în anul școlar 2018 – 2019”, de  
motivare a elevilor și cadrelor didactice pentru performanță și excelență în educație; 

 Inițierea noului proiect de  acordare a unui stimulent financiar pentru nou  
născuți și aprobarea lui de Consiliul Județean Ialomița au contribuit la sprijinirea măsurilor urgent 
necesare ameliorării situației din județ din punct de vedere al evoluției fenomeniului demografic;   

 Dezvoltarea capacităţii administrative a Consiliului Județean Ialomița de a lucra în  
parteneriat, ca principiu și bună practică generalizat la nivel european și formalizarea juridică a 
parteneriatelor operaționale au asigurat creșterea culturii parteneriale și au generat și stimulat cooperarea 
și încredere între parteneri;  

 Exercitarea de către Consiliul Județean Ialomița a atribuţiilor privind sprijinirea  
dezvoltării durabile a unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa s-a realzat prin modalități 
diverse și concrete de acțiune prevăzute de lege;  

 O privire retrospectivă a asupra acestui capitol este de natură să  întărească și mai  
mult convingerea că dincolo de  norma imperativă care nu instituie relații de subordonare între autoritatea 
publică județeană și autoritățile publice locale, există numeroase pârghii parteneriale de colaborare și 
coordonare  în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean și de respectare a principiilor 
autonomiei locale, legalității, cooperării, solidarității, egalității de tratament și responsabilității;  

 Este remarcabil succesul Programului Județean de Dezvoltare Locală Ialomița din  
anul 2019, unitățile administrativ-teritoriale membre dovedind că au depășit starea prudențială de la 
începutul lansării acestuia, prin numărul, varietatea domeniilor și sumele proiectelor implementate, cu 
investiții publice necesare  comunităților;  

 Concentrarea pe dezvoltarea resursei umane din aparatul de specialitate al  
Consiliului Județean Ialomița a însemnat selecția riguroasă a personalului, implicarea acestuia în 
atragerea finanțărilor europene și naționale și în  implementarea proiectelor europene, cooptarea în 
echipele de implementare a unui număr sporit de funcționari publci din aparatul de specialitate;  

 Acoperirea numărului de personal în anul 2019 a atins o cotă istorică: 114  
posturi ocupate, cel mai mare număr de personal din istoria de 27 de ani a Consiliului Județean 
Ialomița!  

 Anul 2019 a însemnat o creștere evidentă a profesionalizării aparatului de  
specialitate al Consiliului Județean Ialomița concretizată în asigurarea de servicii accesibile, moderne şi la 
standarde de performanţă pentru cetăţeni, creşterea şi diversificarea numărului şi tipului serviciilor și a 
performanţei profesionale, simplificarea procedurile administrative, perfecţionarea procedurilor de lucru, 
eficientizarea activităţii şi  funcţionalităţii autorităţii publice şi generalizarea practicilor de succes, 
compatibile cu normele europene;  



 Structura de personal din anul 2019 dă posibilitatea de a aprecia că, practic, s-a  
realizat o schimbare de generații în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Ialomița! 

 Adoptarea de politici publice locale realiste au asigurat îndeplinirea scopurilor şi  
priorităţilor de dezvoltare a instituțiilor și serviciilor publice de interes județean în concordanță cu nevoile 
și cerințele comunităților din teritoriu, creșterea responsabilităţii în asigurarea și respectarea standardele 
de calitate şi/sau de cost stabilite pentru serviciile publice prestate, facilitarea  accesului la serviciile 
publice și prestarea acestora pentru toţi beneficiarii, cu  aplicarea unor reguli, cerinţe şi criterii identice;   

 Promovarea și diversificarea activităților și acțiunilor publice de cooperare în plan  
județean, național și internațional au contribuit la sporirea cooperării și solidarității în rezolvarea 
problemelor de interes public, la dezvoltarea capacității  administrative și la o bună guvernanţă locală;  

 Datele incluse în ”Raportul președintelui Consiliului Județean Ialomița privind  
modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor Consiliului Județean Ialomița în anul 2019” sunt 
mai mult decât concludente pentru a încheia cu următoarea concluzie: anul 2019 a fost cel mai bun  nu 
numai din actualul mandat al Consiliului Județean Ialomița, ci și din istoria postdecembristă a 
județului Ialomița! 

 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. 

 Doresc să reiterez și cu acest prilej, că am tratat Raportul pe anul 2019 rațional, cu  
realism, obiectivitate și onestitate, prin documente administrative certe, care să dea veridicitate și 
credibilitate acestui demers și să poată fi soluții și rezolvări viabile pentru activitatea viitoare;   

 Rămânem deschiși și  receptivi la orice critici făcute cu bună credință, la sugestiile  
și propunerile constructive, dorind profesionalizarea managementului public și atingerea  performanţelor 
administrative de satisfacere a interesului general comparabile cu sistemele administraţiilor europene.  
 

În încheiere, doresc să afirm cu tărie că nu am orgoliul asumării individualiste a  activității 
prezentată în ”Raportul președintelui Consiliului Județean Ialomița privind modul de îndeplinire a 
atribuțiilor proprii și a hotărârilor Consiliului Județean Ialomița în anul 2019”! 

Tot ceea ce s-a realizat, documentat prin acte administrative certe, este rodul muncii unei echipe, 
a unui amplu angrenaj organizatoric și funcțional – deliberativ, operativ și executiv, care constituie 
autoritatea administrației publice județene pe care o reprezentăm.  

Îndeplinesc o datorie de onoare de a le aduce tuturor binemeritate mulțumiri, pentru că au 
trudit în exercițiul public cu onestitate și dăruire și au înțeles comandamentele managementului public 
performant! Cu fiecare an am lucrat împreună din ce în ce mai bine și am 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! 

Au fost ”aproape de oameni” și au oferit cetățenilor județului Ialomița o administrație modernă, 
eficientă și transparentă, consilierii județeni, conducerea operativă și executivă a Consiliului Județean 
Ialomița, funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al autorității și din 
instituțiile subordonate, autoritățile administrației publice locale, județene, regionale și naționale, 
serviciile publice deconcentrate, reprezentanții organizațiilor nonguvernamentale și ai mass-media locale. 

 Împreună am creat premisele relansării dezvoltării durabile a județului Ialomița, iar roadele 
muncii noastre se vor regăsi  în binele și prosperitatea oamenilor din toate comunitățile ialomițene! 
 
                                                      VICTOR MORARU 
                                                                    PREȘEDINTE 


