CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

cji@cicnet.ro

Prezentare generală
Acest raport anual cumulează rapoartele de activitate pe anul 2020 ale compartimentelor funcţionale ale aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Ialomița, evidenţiind cu precădere obiectivele de activitate specifice, modul de atingere a acestor obiective, respectiv
aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomița și a dispoziţiilor emise de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomița.

Misiune și responsabilități
Misiunea Consiliului Judeţean Ialomița este de a fi în slujba nevoilor comunității locale, furnizând servicii la un înalt standard de calitate în
context național și internațional, respectând valori precum: respect față de lege și cetățean, performanță, disciplină, integritate, onestitate, spirit de
echipă, capacitate de inovare, egalitate de șanse și responsabilitate socială.
Consiliul Județean Ialomița este autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivelul judeţului Ialomița pentru coordonarea activităţii
consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. Potrivit prevederilor art. 173, alin.
(1)din OUGnr. 57/2019, Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:
a) atribuţii privind înființarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor
publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean; b) atribuţii privind dezvoltarea economicosocială a judeţului;
c) atribuţii privind administrarea domeniului public și privat al județului;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de interes județean;
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţionalăpe plan intern și extern;
f) alte atribuţii prevăzute de lege
În exercitarea atribuţiilor menționate mai sus,consiliul judeţean:
a)alege din rândul consilierilor județeni 2 vicepreședinți, la propunerea președintelui sau a consilierilor județeni;
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b)hotărăște înființarea sau reorganizarea de instituții, servicii publice, societăți și regii autonome, în condițiile legii;
c)aprobă, în condițiile legii, la propunerea președintelui consiliului județean, regulamentul de orgnizare și funcționare a consiliului județean,
organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al consiliului județean, precum și ale
nstituțiilor publice de interes județean și societăților autonome de interes județean;
d)exercită, înnumele județului, toate drepturileși obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile
legii.

ORGANIZAREA, FUNCȚIONAREA ȘI COORDONAREA APARATULUI DE
SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN IALOMIȚA
PROMOVAREA ȘI ADOPTAREA ACTELOR ADMINISTRATIVE
Ca autoritate deliberativă, în anul 2020, Consiliul Județean Ialomița s-a întrunit în 10 ședințe ordinare lunare și 7 ședințe extraordinare și 5 de
îndată, care au fost organizate, pregătite și desfășurate conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative,
precum și conform Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Ialomița. Situația statistică a activității de reglementare de
la nivelul Consiliului Județean Ialomița, în anul 2020 se prezintă astfel:
Nr.
crt.

Specificaţii

2020

Page 3 of 127

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

1
a)
b)
c)
2
a)
b)
c)
d)
3
a)
b)
c)
4
5
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
6
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Şedinţe ale Consiliului Judeţean Ialomiţa
Şedinţe ordinare
Şedinţe extraordinare
Ședințe convocate de îndată
Hotărâri adoptate de Consiliul Judeţean Ialomiţa
propuse
adoptate
amânate
respinse
Hotărâri supuse vizei de legalitate
cu viză de legalitate
fără viză de legalitate
atacate în contencios administrativ
Numărul de hotărâri adoptate, cu caracter normativ
Structura tematică a hotărârilor adoptate
Organizarea şi funcţionarea Consiliului Judeţean Ialomiţa
Organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Ialomiţa
Buget - finanţe
Propuneri realizări proiecte
Administrarea patrimoniului
Asocieri, cooperări, parteneriate
Documentaţii urbanistice şi tehnice
Instituţii publice subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa
Alte hotărâri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa
Dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa
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22
10
7
5
219
222
219
3
0
219
219
0
0
4
219
26
9
47
46
17
8
16
22
28
485
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a)
b)

cu caracter general
cu caracter individual

Nr. Specificații
crt.

1.
2.
3.
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Număr de ședințe
Număr de
proiecte
dezbătute
Număr de
amendamente
propuse/ adoptate

270
215

Comisia
juridică, de
disciplină,
drepturi,
obligaţii şi
incompatibilităţi

Comisia
economicofinanciară
şi
agricultură

Comisia de
urbanism,
amenajarea
teritoriului,
dezvoltare
regională,
protecţia
mediului şi
turism

Comisia
pentru muncă,
sănătate,
asistenţă
socială şi
familie

17

Comisia
pentru
învăţământ,
cultură,
culte,
tineret,
colaborarea
cu
societatea
civilă şi
relaţii
externe
15

14

13

14

113

160

48

98

81

-

4/2

-

-

-
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4.

Număr de avize
acordate, total
4.1. favorabile
4.2. nefavorabile
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113

160

48

98

81

113
-

160
-

48
-

98
-

81
-

DIRECȚIA COORDONARE ȘI ORGANIZARE

Potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița aprobat prin
Hotărârea nr.60/24.07.2017 obiectivele specifice ale Direcției Coordonare Organizare sunt:
➢ elaborarea şi definitivarea proiectelor de hotărâre ale Consiliului Judeţean Ialomiţa şi dispoziţii ale Preşedintelui acestuia, conform normelor
de tehnică legislativă;
➢ realizarea măsurilor 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 aflate 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
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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 2020 s-a realizat cu următoarea structură organizatorică și
funcționlă:
Nr. crt. Structura organizatorică
1.
1.1.

Direcției Coordonare Organizare
Director executiv și director executiv adj.

Număr de posturi, din care:
Aprobate Ocupate Vacante
26
23
3
2
2
-

2.
2.1.
2.2
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.

Serviciul Juridic, Coordonare, Organizare
Șef Serviciu
Compartimentul Juridic
Compartimentul Coordonare, Organizare
Compartimentul Parteneriate instituționale și colaborare cu societatea civilă
Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni
Compartimentul pentru Informaţii şi Relaţii Publice
Compartimentul Mass – Media

14
1
7
3
3
10
7
3

12
1
6
3
2
9
7
2

2
1
1
1
1

elaborarea şi definitivarea celor 219 proiecte de hotărâri supuse dezbaterii și aprobării Consiliului Judeţean Ialomiţa şi a celor 485
dispoziţii ale preşedintelui acestuia, conform normelor de tehnică legislativă și asigurarea documentelor administrative de fundamentare;
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participarea la desfășurarea etapelor procedurale necesare desfășurării celor 22 de ședințe de
plen și 73 de 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 4
amendamente și răspunsuri la solicitările membrilor comisiilor, preluarea rapoartelor de avizare și a prezenței consilierilor județeni la
ședințele comisiilor;
elaborarea documentelor legale pentru constituirea Consiliului Județean Ialomița în mandatul 2020-2024 și asigurarea suportului
tehnic pentru validarea supleanților în vederea completării componenței acestuia;
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.cjialomita.ro,
publicare în mass-media
locală, desfășurarea de conferințe de presă cu două zile înainte de ședința de plen (ianuarie-iulie);
verificarea prezenţei consilierilor judeţeni în funcţie, constatarea cvorumului întrunit pentru desfășurarea legală a ședinței,
prezentarea persoanelor invitate la ședință, consemnarea votului înregistrat la adoptarea hotărârilor, asigurarea buletinelor de vot și a urnei
pentru cazurile de exercitare a votului secret;
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.cjialomita.ro a următoarelor materiale documentare și informative: 219 hotărâri adoptate de plenul
Consiliului Județean Ialomița, precum și anexele acestora, 485 de dispoziții emise de președintele Consiliului Județean Ialomița,
21
de 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, 11 situații privind contractele de lucrări și prestări servicii,
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peste 120 de anunțuri privind licitațiile și atribuirea de contracte de achiziție publică, concursuri de management, alte anunțuri de interes
public, 41 de anunțuri privind organizare de concursuri rezultatele acestora, primirea prin intermediul poștei electronice a 7742 de mesaje și
expedierea a 4.237 de mesaje;
realizarea și operaționalizarea site-ului www.cjialomita.ro, implementarea modulului „Monitor Oficial Local” în care au fost
publicate actele administrative și proiecte ale acestora;
reprezentarea Județului Ialomița și a Consiliului Județean Ialomița, prin Compartimentul juridic, în 28 de dosare aflate pe rolul
instanţelor de judecată, în timp ce pentru 6 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 2020 au fost înregistrate 7 de dosare, din care au rămas pe rolul instanţelor 6 dosare, majoritatea lor vizând recuperarea
debitelor rezultate din derularea contractelor de concesiune/închiriere, contracte de lucrări etc.;
înregistrarea pe rolul instanțelor de judecată, la 31.12.2020, a 34 de dosare/litigii, din care 1 este din anul 2013, 3 din anul 2014, 2
din anul 2015, 3 din anul 2016, 2 din anul 2017, 7 din anul 2018, 10 din anul 2019 și 6 din 2020;
analizarea şi acordarea a 504 vize pentru legalitate, din care 355 de contracte şi 149 de acte adiţionale; actele adiționale au fost
întocmite în cadrul compartimentului juridic pe baza referatelor justificative înaintate de celelalte direcții;
întocmirea următoarelor proiecte de acte administrative: 219 poiecte de hotărâre, 485 de proiecte dispoziţii;
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;
participarea funcționarilor din cadrul direcției ca membri în echipele de implementare ale proiectelor cu finanțări nerambursabile și
îndeplinirea atribuțiilor specifice;
asigurarea evidenţei declaraţiilor de avere ale președintelui, vicepreședinților și consilierilor judeţeni şi urmărirea aplicării
procedurilor legale în materie;
participarea la gestionarea următoarelor programe de interes județean: Târgul Național de Turism al României, proiectul intitulat
generic ”Veteranii, eroii fără vîrstă”, proiectul multianual „Premii de excelență pentru olimpicii ialomițeni din învățământul preuniversitar
de stat în anul școlar 2019 – 2020”, proiectul de acordare a unui stimulent financiar pentru nou născuți, programul ”Parteneriate pentru
coeziune” privind finanțarea din fonduri publice alocate din bugetul județului Ialomița a cererilor depuse în cadrul programelor sportive de
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utilitate publică, pentru anul 2020, programul de furnizare a produselor lactate, de panificație și fructe în școli;
finanțarea în cadrul Programului privind finanțarea din fonduri publice alocate din bugetul județului Ialomița a cererilor depuse în
cadrul programelor sportive de utilitate publică, pentru anul 2020 a 5 contracte cu suma de 1,425,098.07 lei;

premierea în cadrul proiectului intitulat generic ”Veteranii, eroii fără vîrstă” a 37 de veterani din al doilea război mondial cu premii
în valoare de 1.500 lei/net;
premierea a 378 de elevi (din care 136 la probe individuale și 149 elevi la probe pe echipe) și a 125 de profesori îndrumători din 25
de școli din județ care au obținut rezultate la olimpiadele școlare;
analiza și avizarea a 3 asocieri cu: Inspectoratul Școlar Județean Ialomița în vederea realizării în comun a proiectului „Olimpiada de
Agricultură – cultura plantelor și agricultură – creșterea animalelor” faza națională, poreict nerealizat din cauza anulării olimpiadelor școlare,
cu Municipiul Fetești, Municipiul Urziceni şi Orașul Țăndărei în vederea finanțării în comun a dotării spitalelor din subordinea consiliilor
locale cu echipamente medicale necesare creșterii capacității de intervenție în prevenirea și combaterea infecției cu noul Coronavirus
„COVID -19”, proiect finalizat și cu Clubul Sportiv Olimpia Slobozia în vederea finanțării în comun a sistemului de comunicații radio, în
benzile de unde scurte şi ultrascurte, în scopul utilizării pentru activitățile specifice de radioamatorism şi pentru comunicaţii de interes public,
în situaţii de urgenţă, proiect finalizat.
urmărirea realizării activităților aprobate în anul 2019 pentru 2020 în cazul a două asocieri cu unități școlare: respectiv Colegiul
Național ”Mihai Viteazul” Slobozia în vederea realizării în comun a proiectului Concurs Național de Creație Literară/Eseuri ”Mihai
Eminescu”, ediția a XI-a, și Colegiul Național ”Grigore Moisil” Urziceni în vederea realizării în comun a proiectului Concurs Național de
Matematică și Informatică ”Grigore Moisil”, ediția a XII-a;
din cauza pandemiei generate de Covid-19, a stării de urgență și ulterior a stărilor de alertă pe teritoriul României având drept
consecință măsuri de interzicere a a adunărilor publice și de păstrare a distanțării sociale în anul 2020 nu s-au derulat acțiunile „10 pentru
Ialomița”, „Ziua Națională a României”, „Programul pentru finanțări nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități
nonprofit de interes general pentru anul 2020”, de asemenea, premiile de excelență pentru olimpicii ialomițeni din învățământul preuniversitar de
stat au fost acordate fără a se mai organiza ceremoniile tradiționale de premiere;
realizarea de materiale de prezentare și promovare a județului Ialomița și a Consiliului Județean Ialomița:”, buletinul informativ
”Ialomița ta” (ianuarie-iulie), afișe, pliante, calendare, semne de carte, diplome de excelență și diplome personalizate, bannere, roll up-uri,
flyere, insigne și plachete aniversare;
furnizarea la cererea a 10 persoane fizice și a 27 de persoane juridice (prepronderent massPage 10 of 127
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ia) a 37 de informaţii de interes public, în conformitate cu Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu
modificările și completările ulterioare;
aplicarea prevederilor OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările
ulterioare și înregistrarea a 83 de petiţii, din care 46 de petiții au fost soluționate direct, 24 petiții prin intermediul altor instituții, iar 13 petiții
au fost clasate, potrivit prevederilor legale (lipsă date identificare sau conținut identic) ;
primirea în audiență a 10 cetățeni 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;
asigurarea suportului tehnic ATOP organism care a desfășurat în anul 2020 o ședință;
alocarea a 22.813 de numere de înregistrare, prin registratura generală, care au fost prelucrate și distribuite pe circuitul informațional
al instituției;
soluționarea a 45 de cereri privind informații din arhiva instituției, selecționarea unui număr de 911 dosare din perioadele 19721994, respectiv 1996-2014, preluarea de la direcțiile de specialitate în depozitul de arhivă a peste 500 de unităţi arhivistice.
Concluzionând, deși anul 2020 a fost nespecific din cauza pandemiei, activitatea Direcției Coordonare Organizare s-a desfășurat în
parametrii stabiliți la începutul anului cu unele excepții privind organizarea unor evenimente și activități cu aglomerări de public interzise de
către autoritățile publice centrale.
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COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN
✓ Compartimentul de audit public intern este o structura functionala de specialitate din cadrul Consiliului Județean Ialomita, subordonata
direct președintelui autorității, care raportează acestuia si urmareste asigurarea bunei gestiuni a fondurilor publice si/sau a patrimoniului
public;
✓ Scopul raportului este de a prezenta activitatea de audit intern desfăşurată atât la nivelul structurii
de audit public intern din cadrul Consiliului Judetean Ialomita, cât si nivelul structurilor de audit
public intern din cadrul entităților aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acesteia.
✓ 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 Perlea”
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;
✓ Planul anual de audit public intern pentru anul 2020 a fost aprobat de către ordonatorul principal de credite la data de 15. 11. 2019, coreland
activitatile planificate cu planul multianual si urmarind respectarea periodicitatii activitatilor auditabile, structura standard si ponderea
timpului alocat realizarii misiunilor planificate ( 20 misiuni de asigurare );
✓ Au fost realizate 20 misiuni de asigurare, din care 10 misiuni privind sistemul bugetar, 10 misiuni privind sistemul de luare a deciziilor
la intocmirea rapoartelor de audit, în care s-au consemnat constatările, punctele slabe identificate în sistem, eventualele iregularităţi sau prejudicii,
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 17 recomandări:
✓ 17 recomandări implementate, din care 15 recomandări implementate în termenul stabilit și 2 recomandareri implementate după termenul
stabilit,
✓ Nu au fost misiuni de evaluare planificate și nici misiuni de consiliere sau audit ad-hoc;
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✓ A fost elaborat raportul anual al activităţii de audit public intern, avizat de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa şi transmis Unităţii
Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern din cadrul Ministerului Finanţelor Publice și Curții de Conturi a României;

COMPARTIMENT CORP CONTROL

Activitatea compartimentului Corp Control, s-a desfășurat în anul 2020 la nivelul Consiliului Județean Ialomița, în baza prevederilor
Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 122/30.10.2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și funcțiilor publice din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, emise în temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ.
Compartimentului Corp Control, prin atribuțiile postului, a asigurat îndeplinirea obiectivelor generale ale instituției urmărind și
controlând îndeplinirea actelor normative și administrative, în acest sens întocmind rapoarte de control intern, note și informări, urmarea
efectuării de acțiuni de control la nivelul instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Ialomița.
În baza dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița, a efectuat un control la SC Infrastructura Drumuri și Poduri SA., în
perioada 17.04.2020-21.05.2020, cu tematica „Verificarea părții de organizare a activității, respectiv coordonarea pe direcții clare și obiective
de realizat, analiza asupra veniturilor și cheltuielilor, structura acestora, legislația aplicabilă și alte aspecte considerate relevante în urma
verificărilor efectuate.”
De asemenea, în baza dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Ialomița, nr. 15191/2020-U, în perioada 20.07.2020-15.10.2020,
a efectuat un control tematic la nivelul Spitalului Județean de Urgență Slobozia, privind evoluția și stadiul cauzelor civile și penale aflate pe
rolul instanțelor judecătorești și a altor organe judiciare, pentru perioada Iunie 2016- Iulie 2020, precum și modul de ducere la îndeplinire a
măsurilor dispuse de Camera de Conturi Ialomița, în urma misiunilor de audit public efectuate în perioada menționată.
Ca urmare a controalelor efectuate, am stabilit măsuri de remediere a neconformităților, cu termene și comunicarea realizării, de aplicare
uniformă a actelor normative și Legilor specifice entității controlate, apreciind că, deși nu există un nivelaj legislativ între vechi și nou, s-a
reușit depășirea oricărui eveniment prejudiciabil, constatând că, deși nu există un nivelaj legislativ între vechi si nou, s-a reușit depășirea oricărui
eveniment prejudiciabil viitor.
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Am consultat legislația sub formă de studiu, ca măsură permanentă de perfecționare profesională, prin comportament analitic și sintetic
riguros. Am îndosariat și păstrat documentele ce vizează atribuțiile de serviciu desfășurate, în scopul asigurării accesibilității și arhivării
acestora. Toate aceste activități specifice compartimentului Corp Control, le-am desfășurat cu respectarea principiilor etice ale profesiei de
control.

DIRECȚIA ACHIZIȚII ȘI PATRIMONIU
În anul 2020, activitatea Direcția Achiziții și Patrimoniu, a urmărit prin – Serviciul Achiziții Publice și Compartiment Patrimoniul Public și Privat,
îndeplinirea atribuțiilor specifice ale acestei direcții 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
de această direcție .
SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE
Serviciul de Achiziții Publice și-a desfășurat activitatea prin punerea în practică a Planului Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2020,
precum și a planurilor de achiziții aferente proiectelor de investiții aflate în derulare de Consiliul Județean Ialomița.
S-au derulat proceduri de achiziții pentru următoarele proiecte:
Nr.
crt.

Proiecte in desfasurare

1

„Modernizare Dj 306 limita judetul Calarasi - Albesti - Andrasesti - Gheorghe Doja - Crunti intersectie cu Dj 102 H,Dj 102 H intersectie
cu Dj 306 - Reviga - Cocora - intersectie Dj 203 E, DJ 203E intersectie cu Dj 102 H - Cocora - Limita judet Buzau

2

”Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului istoric Orașul de Floci” , cod SMIS 117124
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Restaurare și conservare Biserica de Lemn Sf Nicolae ”

3
4

Reabilitarea, modernizarea si dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia Cod SMIS 126420
”Modernizarea, extinderea și dotarea Unitații de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” - COD SMIS
119070

5
6

”Construirea blocului operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” jud. Ialomița

7

”Modernizarea si dotarea incintei cladirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia”

8

”Modernizare drum judetean DJ 201: Tronson I DN2 Cosereni-Axintele-Orezu km 0+000-km 35+400”

9

”Modernizare DJ 201 Buesti-Ivanesti-Ion Ghica-Ciulnita-Cosambesti-Marculesti km 57+000-km 84+000”

10

Reabilitarea monumentului istoric si de arhitectura Conacul Bolomey

11

Strategia de dezvoltare a judetului Ialomita 2021-2027 SIPOCA
Pe perioda anului 2020 au fost efectuate :
-

ACHIZIȚII DIRECTE (online+off-line) = 478 în valoare de 4.948.930,24 lei fără TVA – Furnizare produse – 225 ; Servicii – 250 ;
Lucrări – 3
PROCEDURI SIMPLIFICATE – 23 în valoare de 38.866.761,04 lei fără TVA
LICITAȚIE DESCHISĂ– 2 în valoare de 161.573.822,99 lei fără TVA

Au fost încheiate :
-

9 contracte subsecvente la acorduri –cadru în valoare de 17.998.266,16 lei fără TVA
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143 contracte în valoare de 98.615.094,11 lei fără TVA

Au fost achiziționate conform PAAP- urilor aprobate pentru :
1. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Barbu Catargiu” următoarele :
- 2 motopompe de mare putere + remorcă
- izoletă + filtrele aferente
- patru nebulizatoare dezinfecție
- server + licențe
- materiale și servicii aferente funcționării
2. Centrul Militar Județean Ialomița următoarele :
- 10 sisteme informatice PC + 10 licențe
- Autoturism Dacia Duster
- materiale și servicii aferente funcționării
COMPARTIMENTUL PATRIMONIUL PUBLIC și PRIVAT
Activitate pe parcursul anului 2020 a Compartimentul Patrimoniu Public și Privat a fost următoarea :
1. Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii pe anul 2020, efectuat în perioada 01.10.2020 20.11.2020;
2. Evaluarea bunurilor scoase din uz de către comisia de evaluare a bunurilor scoase din funcțiune și organizarea de către comisia de casare și
declasare a bunurilor prin numărarea, prezentarea eventual a oportunității de valorificare și în final darea acestora pentru distrugere;
3. Întocmirea documentelor pentru un număr de 12 convenții privind utilizarea temporară a spațiilor Sălilor aparținând Centrului Cultural
”Ionel Perlea” Slobozia;
4. Asigurarea corespondenței și a consultanței cu reprezentanți ai unităților administrativ teritoriale cu privire la bunurile mobile și imobile
achiziționate/atestate în domeniul public al acestora;
5. Efectuarea demersurilor necesare privind intabularea dreptului de proprietate al județului asupra bunurilor :
- Complex de Servicii pentru Protecția Copilului Urziceni,
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-

Centrul pentru persoane vărstnice
Centrul de protecție temporară pentru tinerii care nu mai sunt instituționalizați Fierbinți -Târg) cât și
Actualizarea informațiilor tehnice ale Centrului de Plasament nr. 3 Slobozia
Schimbarea denumirii construcției din ”Cămin spital bolnavi cronici somatici” în ”Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia.
Înscris dreptul de proprietate publică în carte funciară pentru Casa Memorială ”Ionel Perlea” Ograda; Vila Bogdan din Țăndărei; vila
Gabriela din Fetești și Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte ”Kalina și Maria” ;
- S-a intabulat dreptul de proprietate publică asupra Căsuța de tip familial ”Vlăduț” din cartierul Bora în favoarea județului Ialomița.
- Intabularea dreptului de proprietate pentru trei drumuri județene: DJ 201 A – (6 C.F.) , DJ 201 B – (4 C.F.) DJ 101 B – (7 C.F.).
6. Colaborarea cu colegii din serviciile Direcției de Investiții și Lucrări Publice privind solicitările acestora de eliberare de către O.C.P.I.
Ialomița a unor extrase de cărți funciare și planuri de amplasament;
7. Transmiterea către Direcția Buget Finanțe a datelor privind durata de funcționare și codul de clasificare pentru mijloace fixe, licențe și
programe informatice achiziționate pe parcursul anului 2020 (formulate 24 de răspunsuri);
8. Verificarea respectării destinației bunurilor concesionate, arendate și închiriate în perioada 13-17.07.2020 prezentând rezultatul verificărilor
în baza a 23 de procese verbale încheiate;
9. Înmatricularea a 2 autoturisme și a autocarului; urmărirea valabilității polițelor de asigurare și a I.T.P.-ului, plată rovignete;
10. Întreprinderea tuturor demersurilor necesare achiziționării de imprimate: atestate de producător și carnetele de comercializare produse din
sectorul agricol (adrese de solicitare a necesarului către U.A.T-urile din județ, centralizarea răspunsurilor, referat de aprobare a necesarului
de tipizate, nota justificativă, încheiere contract de furnizare);
11. Întocmirea de documentații pentru organizarea licitațiilor privind aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior din zona de siguranță a
drumurilor județene și încheierea a 3 contracte de vânzare –cumpărare masa lemnoasă în valoare de 119.067,00;
12. Inițierea de proceduri pentru concesionarea ”Parcului solar fotovoltaic Ialomița I” prin transmiterea în 4 rânduri de anunțuri publicitare
pentru care nu s-a înregistrat nici o ofertă și de asemenea 2 anunțuri publicitare pentru concesionarea prin licitație a unor bunuri aparținând
domeniului public al județului Ialomița pentru realizarea obiectivului de investiții ”Proiect de dezvoltare regională Alexeni” pentru care nu
au fost primite oferte;
13. Punerea în aplicare după adoptarea a 16 hotărâri de consiliu județean care au produs efecte asupra activității patrimoniului public și privat;
14. Păstrarea și arhivarea dosarelor cu documentația aferentă procedurilor de atribuire a contractelor de concesiune, arendare, închiriere cât și
a celorlalte documente încheiate pe parcursul anului 2020 de întreg compartimentul;
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15. Colaborarea cu Serviciul Achiziții Publice pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor direcției;
16. Participarea personalului din cadrul compartimentului Patrimoniu Public și Privat în cadrul Comisiei de constatare și evaluare a pagubelor
produse culturilor agricole ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobată prin
Ordinul comun al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și al Ministerului Afacerilor Interne nr. 97/63/2020 și Ordinul Prefectului
nr. 223/28.04.2020, începând cu data 29.04.2020.
Compartimentul
Personal, Deservire, Protocol,Administrație și Protecția Muncii
Personalul contractual ce compune acest compartiment și-a desfășurat activitate conform fiselor de post și sarcinilor trasate de șefii ierarhici,
activitățile principale fiind :
- Executarea lucrarilor de intretinere, reparatii curente sau capitale a cladirii Consiliului judetean si instalatiilor aferente, precum si a
celorlalte mijloace fixe din patrimoniul acestuia;
- Asigura gospodarirea energiei electrice, carburantilor, a apei si a altor materiale de birou;
- Urmarirea activitatii de exploatare, intretinere si reparatii a autoturismelor Consiliului judetean;
- Respectarea normelor de paza si stingere a incendiilor in incinta sediului Consiliului judetean;
- Gestionarea, depozitarea si conservarea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar;
- Activități de intretinere privind buna functionare a instalatiilor (centrala termica, centrala telefonica, aparatele de climatizare, dozatoarele
de apa, etc.) ;
- Asigurarea activităților de protocol aferente ședințelor de Consiliu Județean și a altor evenimente.
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DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI SERVICII PUBLICE
Serviciul Investiții și Servicii Publice
Activități specifice Compartimentului Investiții Publice:
Obiective de investiții finanțate prin
Programul Național de Dezvoltare Locală
1. „Modernizare DJ 201: Tronson I DN2 Coșereni - Axintele - Orezu, km 0+000 – km 35+400,,:
LOT1 ”Modernizare drum județean DJ 201: tronson 1 DN2 Coșereni-Axintele Orezu, km 0+000 - km 35+400, Sector 1 km 0+000km 20+000”
LOT2 ”Modernizare drum județean DJ 201: tronson 1 DN2 Coșereni-Axintele Orezu, km 0+000 - km 35+400 - Sector 2 km 20+000km 35+400”
Contract de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală Etapa II, nr.3288/24.11.2017, finanțare nerambursabilă –
81.196.829,04 lei cu TVA;
• S-a prelungit prin act adițional perioada de valabilitate a contractului de finanțare în luna decembrie 2020 pentru o perioadă de 2 ani,
respectiv până la data de 31.12.2022.
• Demarare procedura de achizitie a contractelor de executie lucrari pentru obiectivele mai sus mentionate și parcurgerea etapelor de
evaluare a ofertelor tehnice si financiare, depuse de catre operatorii economici interesati ( 17 ofertanti).
• Parcurgerea etapelor in vederea obtinerii avizelor favorabile de la ANAP.
• Revizuire caiete de sarcini pentru achizitia serviciilor de dirigentie.
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Demarare procedura de achizitie a contractelor de dirigentie și parcurgerea etapelor de evaluare a ofertelor tehnice si financiare, depuse
de catre operatorii economici interesati.

2. „Modernizare DJ 201, Buești - Ivănești - Ion Ghica - Ciulnița - Cosâmbești - Mărculești, km 57+000 – km 84+000”:
LOT3 „Modernizare DJ 201 Buesti-Ivanesti-Ciulnita –Ion Ghica - Cosambesti-Marculesti , Tronson 1 km 57+000 -72+620”
LOT4 „Modernizare DJ 201 Buesti-Ivanesti-Ciulnita –Ion Ghica - Cosambesti-Marculesti , Tronson 2 km 74+852 – km 84+000”
Contract de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală Etapa II, nr.2651/13.11.2017, finanțare nerambursabilă –
31.637.058,30 lei cu TVA.
• S-a prelungit prin act adițional perioada de valabilitate a contractului de finanțare în luna decembrie 2020 pentru o perioadă de 2 ani,
respectiv până la data de 31.12.2022.
• Demarare procedura de achizitie a contractelor de executie lucrari pentru obiectivele mai sus mentionate și parcurgerea etapelor de evaluare
a ofertelor tehnice si financiare, depuse de catre operatorii economici interesati ( 17 ofertanti).
• Parcurgerea etapelor in vederea obtinerii avizelor favorabile de la ANAP.
• Revizuire caiete de sarcini pentru achizitia serviciilor de dirigentie.
• Demarare procedura de achizitie a contractelor de dirigentie și parcurgerea etapelor de evaluare a ofertelor tehnice si financiare, depuse de
catre operatorii economici interesati.
3. „Modernizare drum județean DJ 203F DN2C (Grivița) - Smirna - Iazu - Scânteia - Valea Ciorii - DN 21A, km 0+000-km 25+350” :
Contract de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală Etapa II, nr.4214/12.12.2017. S-a prelungit prin act adițional
perioada de valabilitate a contractului de finanțare în luna decembrie 2020 pentru o perioadă de 2 ani, respectiv până la data de 31.12.2022.
Act adițional 1 înregistrat sub nr. 6098/14.11.2018, finanțare nerambursabilă – 46.577.928,05 lei cu TVA;
- Contribuția de la bugetul local – 1.313.497,77 lei cu TVA;
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- Valoarea totală a obiectivului de investiții – 47.749.795,26 lei cu TVA;
HCJ nr.31/21.02.2020 privind aprobarea devizului general actualizat, a devizelor pe 2 loturi și a indicatorilor tehnico-economici, faza
execuție lucrări,
HCJ nr. 32/21.02.2020 privind aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții.
Execuția lucrărilor la lotul 1 atribuită în baza procedurii de achiziție publică antreprenorului SC OYL HOLDING AG S.R.L. în valoare de
16.543.955,14 LEI fără TVA,
Execuția lucrărilor la lotul 2 atribuită în baza procedurii de achiziție publică antreprenorului Asocierea dintre SC Drumuri și Poduri SA și
SC ITARO SRL în valoare de 19.386.400,45 lei fără TVA,
A fost emis Ordinul administrativ de începere a lucrărilor la lotul 1 începând cu data de 23.01.2020,
A fost emis Ordinul administrativ de începere a lucrărilor la lotul 2 începând cu data de 23.01.2020,
Începând cu data de 09.01.2020 a fost emis Ordinul de începere a serviciilor de dirigenție de șantier la lotul 2, iar începând cu data de
18.02.2020 a fost emis Ordinul de începere a serviciilor de dirigenție de șantier la lotul 2 către prestatorul SC VENTURO INVESTMENT
SRL declarat câștigător în urma procedurii de achiziție publică.
La contractul cu SC OYL HOLDING AG S.R.L - lotul 1 au fost încheiate 2 acte adiționale în baza Dispozițiilor de șantier emise de către
proiectant, privind adaptarea proiectului tehnic la situația reală din teren fără a necesita obținerea unei noi autorizații de construire. Valoarea
contractului la Lotul 1 rezultată în urma celor 2 dispoziții de șantier este de: 16.557.102,86 lei fără TVA. Valoarea notelor de renunțare
(NR) în valoare de 365.495,07 lei fără TVA, iar valoarea notelor de comandă suplimntară (NCS) în valoare de 378.642,79 lei fără TVA.
Totodată durata de execuție s-a majorat cu 3 luni,
La Contractul cu Asocierea dintre SC Drumuri și Poduri SA și SC ITARO SRL lotul 2 a fost încheiat actul Adițional nr.1 în baza Dispoziției
de șantier emisă de către proiectant, privind adaptarea proiectului tehnic la situația reală din teren. Valoarea contractului la Lotul 2 rezultată
în urma Dispoziției de șantier este de:19.536.394,29 lei fără TVA. Valoarea notelor de renunțare (NR) în valoare de 461.213,46 lei fără
TVA, , iar valoarea notelor de comandă suplimntară (NCS) în valoare de 611.207,30 lei fără TVA. Totodată durata de execuție s-a majorat
cu 3 luni,
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Lucrări executate în anul 2020 la Lotul 1 – 81,97%,
Lucrări executate în anul 2020 la Lotul 2 – 74,43%

4. „Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102H, km 66+317 – km 78+862”:
În luna septembrie 2020 au fost finalizate lucrările pentru obiectivul ”Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102H, km 66+317 –
km 78+862”. Drumul județean DJ102H este un drum public ce aparține domeniului public al județului Ialomița și se încadrează în clasa tehnică
IV.
Tronsonul de drum județean supus lucrărilor de modernizare și reabilitare, cu lungime de 12,545 km, este amplasat în partea de nord a
județului Ialomița și străbate teritoriul administrativ al localităților Reviga (extravilan) și Miloșești (intravilan și extravilan) având lungimea
totală de 12,545 km. Acesta are punctul de început la km 66+317, la ieșirea din localitatea Reviga (intersecția cu DJ306), respectiv punctul de
sfârșit, la aproximativ 600 m după ieșirea din localitatea Miloșești la km 78+862, în apropierea intersectiei cu DN2C .
Obiectivul de investiții a fost finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL I), valoarea alocată de la bugetul de stat
prin contractul de finanțare nr.10481/9.06.2015 fiind de 4.500.000 lei.
• Lucrările de modernizare și reabilitare au fost executate în baza autorizației de construire nr.3/27.03.2019 emisă de către Consiliul Județean
Ialomița. Executantul lucrărilor a fost firma S.C. OYL COMPANY HOLDING AG SRL, în baza contractului de lucrări nr.13814/2019N/20.06.2019, iar durata de execuție a fost de 11 luni.
• În cadrul contractului au fost executate lucrări la structura rutieră, șanțuri de pământ, șanț pereat, drumuri laterale, podețe tubulare drumuri
laterale, podețe tubulare acces proprietăți, semnalizare și marcate rutieră. Fiind un drum de clasă tehnică IV, conform normativelor, partea
carosabilă a fost executată la 6,60 m, iar platforma la 8 m. De o parte și alta a platformei drumului, au fost executate rigole betonate în
localitatea Miloșești și din pământ în extravilan.
• Lucrările au fost executate în condiții de calitate, cu respectarea normelor și normativelor privind execuția construcțiilor și a proiectului
tehnic
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Lucrările au fost recepționate prin procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.19589/2020-G/10.09.2020. Valoarea finală a
lucrărilor executate este de 15.057.554, 34 lei, iar perioada de garanție este de 10 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.

5. „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”:
Contract de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală Etapa II, nr.1257/20.02.2018, finanțare nerambursabilă – 53.310.189,79
lei cu TVA
- Contribuția de la bugetul local – 23.818.676,84 lei cu TVA;
- Cheltuieli efectuate pana la 31.12.2020 - 279.867,30 lei cu TVA;
- Valoarea totală a obiectivului de investiții –77.408.733,93lei cu TVA;
• În urma demarari procedurii de achizitii pentru contractul de prestari servicii si lucrari s-a prezentat un singur ofertant, care a facut o
propunere financiara cu 24% mai mare decat suma aprobata prin HCJ pentru acest obiectiv de investitii. Din acest motiv s-au actualizat
principalii indicatori tehnico-economici
• S-a obtinut un nou Certificat de Urbanism Nr.23326/23.06.2020
• S-a aprobat pri HCJ nr.123/07.08.2020 actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizati, faza Studiu de Fezabilitate.
• S-a aprobat pri HCJ nr.124/07.08.2020 cofinantarea pentru acest obiectiv de investitii.
• S-a obtinut Autorizatia de Desfiintare demolare cladiri C13,C14 SI C16-Corpul F nr.13476/14.10.2020
• S-au pregătit documentații necesare demarării procedurii de achiziției a contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții;
• S-a prelungit prin act adițional perioada de valabilitate a contractului de finanțare în luna decembrie 2020 pentru o perioadă de 2 ani,
respectiv până la data de 31.12.2022.
6. „Modernizarea și dotarea Incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia”:
Contract de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală Etapa II, nr.1258/20.02.2018, finanțare nerambursabilă – 59.146.169,52
lei cu TVA
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Prin HCJ nr. 125/07.08.2020 au fost aprobați indicatorii tehnico economici actualizați faza DALI pentru obiectivul de investiții
„Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia” după cum urmează :
Valoarea totală a investiției – 76.619.295,72 lei cu TVA, din care Construcții Montaj (C+M) – 54.767.645,71 lei cu TVA
Durata de realizare a investiției – 40 luni
• Prin HCJ nr. 126/07.08.2020 a fost aprobată cofinanțarea pentru obiectivul finanțat prin PNDL „Modernizarea și dotarea incintei clădirii
Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, în sumă totală de 17.473.126,20 lei cu TVA din valoarea totală a investiției de 76.619.295,72
lei cu TVA compusă din:
240.549,10 lei cu TVA – cheltuieli efectuate până la data de 31.07.2020;
17.232.577,10 lei cu TVA – valoarea necesară pentru finalizarea investiției;
• A fost semnat Contractul de Proiectare și Execuție nr. 20.101/17.09.2020 cu SC CONSTRUCȚII ERBAȘU SA pentru obiectivul de
investiții „Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia”.
• A fost semnat Contractul de verificare tehnică de calitate a proiectării nr.22.960/26.10.2020 cu SC BIMART SOLUTIONS SRL – suntem
în litigiu, Documentația tehnică faza DTAC a fost predată cu executor judecătoresc fiind returnată cu aviz negativ.
• În data de 19.11.2020 a fost predată de către SC ERBAȘU documentația tehnică faza PAC care a fost recepționată în 03.12.2020.
• A fost semnat Contractul nr. 28.579/29.12.2020 pentru realizarea unei Expertize tehnice pentru clădirea SJU Slobozia, cu SC PROIECT
INTERCONSTRUCT U SRL. Expertiza tehnică a fost recepționată în 15.01.2021 și a fost transmisă proiectantului și verificatorului de
proiecte. A fost decontată contravaloarea serviciilor de executare expertiză tehnică în valoare de 35.700,00 lei, cu TVA.
• A fost semnat Actul adițional nr. 6372/03.12.2020 – MLPDA la Contractul de finanțare, prin care perioada de valabilitate a fost prelungită
pentru o prioadă de 2 ani, respectiv până la data de 31.12.2022
• A fost semnat Actul aditional nr 1 (nr. 28.584/29.12.2020) la Contractul de Proiectare și Execuție nr. 20.101/17.09.2020 cu SC
CONSTRUCȚII ERBAȘU SA pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență
Slobozia”.
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Obiective de investiții finanțate din Bugetul Local
1. ,,Realizare şi reabilitare de trotuare şi piste pentru biciclete pe drumurile judeţene care traversează intravilanul U.A.T-urilor din judeţul
Ialomiţa’’
•
•
•
•

Elaborare caiet de sarcini nr. 3999/2020-G/20.02.2020, în vederea achiziției contractului de prestări servicii pentru elaborare Studiu de
fezabilitate.
S-a încheiat contractul de prestari servicii – elaborare SF nr 13515/2020-B în data de 26.06.2020; Valoare contract – 130.000, 00 lei fara
TVA., 154.700,00 lei cu TVA.
S-a întocmit Proces -Verbal de receptie a documentatiei pentru obtinerea Certificatului de Urbanism;
S-a întocmit referat pentru obţinerea extraselor cartilor funciare, plan cadastral şi ortofotoplane;

2. „Modernizare drum județean Tronson Orezu (intersecție DJ 201B) – Piersica – Bordușelu ( ieșire localitate)”

•

•
•

Valoarea estimata a obiectivului de investiție conform Notei Conceptuale este de : 2.995.000, 00 lei cu TVA din care:
Elaborare Proiect Tehnic + DE+PAC + Asistenta tehnica – 854.000,00 lei cu TVA
Verificare Proiect Tehnic – 41.000,00 lei cu TVA
Taxe, avize, acorduri/studii, taxe şi cote CSC, ISC – 150.000,00 lei cu TVA
Lucrări de execuţie – 1.950.000,00 lei cu TVA
S-a elaborat caietul de saricini privind achiziţia contractului de Proiect Tehnic şi detalii de execuţie, Proiect pentru Autorizaţia de
Construire, Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiţii: “ Modernizare drum județean DJ201, Tronson Orezu
(intersecție DJ201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate), km35+400 - km 45+500 ”
S-a întocmit Notă de fundamentare pentru alocarea resurselor financiare pentru realizarea obiectivului de investiţie;
S-au întocmit şi transmis adrese către CNTEE Transelectrica S.A pentru clarificarea emiterii avizului impus prin certificatul de urbanism;
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S-a întocmit Referat de Necesitate pentru achiziţionarea unui Studiu de Coexistenţa în vederea obţinerii avizului favorabil de la CNTEE
Transelectrica S.A solicitat prin Certificatul de Urbanism;

3. „Modernizarea DJ 203E ,Cazanesti – Cocora , KM 0+000 – KM 12+800”:
• Drumul Județean DJ 203 E își are punctul de origine la intersecția cu DN2A (km 0+000), desfășurându-și amplasamentul prin localitatea
Căzănești, unde poartă denumirea de Strada Gării, iar punctul de sfârșit este la intrarea în localitatea Cocora, la intersecția cu DJ 102H (km
12+800), lungimea totală fiind de 12,80 km.
• În luna septembrie 2019 au fost începute lucrările de modernizare pentru acest obiectiv de investiții, în baza contractului de lucrări
nr.20807/2019-L din 24.09.2019 în valoare de 19.092.333,64 lei, încheiat cu Asocierea S.C. Drumuri și Poduri S.A. și ALL CONSTRUCT
SUD S.R.L. Sursa de finanțare este bugetul local.
• Lucrările prevăzute prin proiect au ca scop compensarea totală a uzurii fizice și morale și ridicarea caracteristicilor tehnice ale drumului și
părților anexe (scurgerea apelor, circulația pietonală, siguranța circulației) la nivelul impus de categoria de drum din care face parte, ținând
cont atât de condițiile prezente cât și de cele de perspectivă..
• Obiectivele specifice sunt creșterea gradului de siguranță a circulației, reducerea timpului de parcurgere, reducerea a poluării (praf, poluare
fonică), mărirea capacității portante a sistemului rutier.
• Conform graficului de execuție, lucrările vor fi finalizate la 30.07.2021.
• Până la această dată au fost realizate lucrări de frezare integrală a stratului de mixturi asfaltice, compactarea mecanică a pământului frezat,
săpătură mecanică și manuală pentru executarea casetelor, așternerea stratului de agregate naturale cilindrate cu funcție de filtrant și izolant,
asfaltare, semnalizare orizontală și verticală, podețe extravilan, drumuri laterale extravilan, scurgerea apelor.
• La sfârșitul anului 2020, stadiul fizic al lucrărilor executate a fost de 70%, în conformitate cu graficul de lucrări.

4. „Construirea și dotarea blocului alimentar și a spălătoriei cu Heliport pe terasă, aferente Spitalului Județean de Urgență Slobozia”
Valoarea estimată a obiectivului de investiții conform Notei Conceptuale este de 8.000.000,00 lei cu TVA
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Dupa aprobarea prin Hotararea Consiliului Local Slobozia nr.69/04.06.2020 a Planului Urbanistic Zonal pe baza documentatiilor elaborate
de catre SC Intergroup Engineering conform contract nr. 23645/2018/12.12.2018,respectiv: - Studiu Topografic,
Studiu
Geotehnic,Documentatie pentru obtinerea aviz DSP, - Aviz securitate la incendiu.
S-a constatat ca pozitia viitorului Bloc alimentar se suprapunea aproximativ 50 % cu pozitia heliportului cu amplasare la sol.
Prin adresa nr.693/17.07.2020 proiectantul propune suspendarea derularii contractului de prestari servicii nr. 23645/2018/12.12.2018 si
Consiliul Judetean Ialomita raspunde prin adresa nr.15526/2020-W/22.07.2020 ca este de acord cu suspendarea, în vederea alipirii celor două
obiective de investiții ce erau suprapuse din punct de vedere al amplasamentului în cadrul incintei Spitalului Județean de Urgență Slobozia. În acest
sens au fost adoptate :
- Hotarare nr. 139/31.08.2020 privind aprobarea Temei de proiectare aferentă obiectivului de investiții „Construirea și dotarea Blocului
alimentar și a spălătoriei cu Heliport pe terasă, aferente Spitalului Județean de Urgență Slobozia”
- Hotarare nr.138/31.08.2020 privind aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului de investiții ”Construirea și dotarea Blocului
alimentar și a spălătoriei cu Heliport pe terasă, aferente Spitalului Județean de Urgență Slobozia”
7. „Serviciul de recensământ al circulației rutiere pe drumurile aflate în administrarea județului Ialomița (Studiu)”
• S-a elaborat caietul de saricini în vederea achiziţiei contractului de prestări servicii pentru elaborarea studiului privind recensământul
circulației rutiere pe drumurile aflate în administrarea județului Ialomița;
• Valoarea estimată a studiului este 231.000,00 lei exclusiv TVA.
8. „Modernizare DJ212: Limită județ Brăila – Luciu – Mihail Kogălniceanu – intersecție DN2A, intersecție cu DJ201 – Lăcusteni –
Platonești – Movila – Fetești”
S-a demarat în anul 2020 proiectul nou de investiții și s-au parcurs următoarele etape:
• Întocmire: notă conceptuală, tema de proiectare, completare notă conceptuală, rapoarte pentru aprobare tema de proiectare, notă conceptuală
și completare notă conceptuală, prin HCJ;
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Pentru realizarea documentațiilor tehnico-economice s-a solicitat finanțare în cadrul Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020,
domeniul de investiţie: infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, prioritate nr.2, sau întocmit fișă de proiect a investiției și notă de fundamentare a costurilor și au fost transmise la ADR Sud Muntenia.

9. „ Modernizare DJ101B: Limită județ Ilfov – Rădulești”
S-a demarat în anul 2020 proiectul nou de investiții și s-au parcurs următoarele etape:
• Întocmire: notă conceptuală, tema de proiectare, raport pentru aprobare tema de proiectare, notă conceptuală prin HCJ;
10. „Introducere restricții de circulație pe podul peste râul Ialomița la Țăndărei pe DJ 212 și podul peste râul Ialomița la Bucu pe DJ213A”
•
•
•
•
•
•
•

S-a obținut avizul CNAIR-DRDP Constanța pentru amplasare table indicatoare de restricție pe DN 2A (Țăndărei, Chirana) și DN 3B
(Fetești) pentru protejarea podului, valabil 15.04.2020 – 31.03.2021.
S-a efectuat recepția finală a documentației tehnice „Introducere restricții de circulație pe podul peste râul Ialomița la Țăndărei pe DJ 212
și podul peste râul Ialomița la Bucu pe DJ213A”.
S-a întocmit necesarul de indicatoare de circulație pe baza documentației tehnice.
S-au solicitat oferte pentru indicatoarele de circulație necesare și serviciile de montaj.
S-a întocmit referat privind achiziționarea seviciilor de fabricare și montare indicatoare rutiere.
S-a redactat anunțul pentru presă privind instituirea restricțiilor în conformitate cu prevederile legale.
S-a efectuat recepția (în două etape) seviciilor de fabricare și montare indicatoare rutiere.

11. „Reabilitare pod peste râul Ialomița la Țăndărei pe DJ 212”
•
•

Elaborare Nota conceptuală, Tema de proiectare și rapoarte de aprobare prin HCJ.
Întocmit caiet de sarcini și referat de necesitate în vederea achiziției serviciilor de elaborare DALI, Studiu Topografic, Documentații
avize/acorduri.
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S-au solicitat și obținut extrasele de carte funciara.
A fost obținut Certificatul de urbanism.
Întocmit caiet de sarcini și referat de necesitate în vederea achiziției serviciilor de verificare tehnică documentație tehnico-economică faza
DALI.
S-a purtat corespondență cu proiectantul de la faza DALI și cu unitățile avizatoare.
S-au întocmit referate de plată și note justificative în vederea achitării contravalorilor taxelor pentru avize/acorduri.
S-au obținut o parte din avize/acorduri.

12. „Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ 213”
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborare Nota conceptuală, Tema de proiectare și rapoarte de aprobare prin HCJ.
Întocmit caiet de sarcini și referat de necesitate în vederea achiziției serviciilor de elaborare DALI, Studiu Topografic, Studiu geotehnic,
Documentații avize/acorduri.
S-au solicitat și obținut extrasele de carte funciara.
A fost obținut Certificatul de urbanism.
Întocmit caiet de sarcini și referat de necesitate în vederea achiziției serviciilor de verificare tehnică documentație tehnico-economică faza
DALI.
S-a purtat corespondență cu proiectantul și cu unitățile avizatoare.
S-au întocmit referate de plată și note justificative în vederea achitării contravalorilor taxelor pentru avize/acorduri.
S-au obținut o parte din avize/acorduri.

13. „Reabilitare pod peste râul Ialomița la Fierbinți pe DJ 101U”
•

Elaborare Nota conceptuală, Tema de proiectare și rapoarte de aprobare prin HCJ Ialomița.
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14. „Reabilitare pod peste râul Prahova la Adâncat pe DJ 101B”
•

Elaborare Nota conceptuală, Tema de proiectare și rapoarte de aprobare prin HCJ Ialomița.

15. „Reabilitare pod peste canal de irigații la Movilița pe DJ 302”
•

Elaborare Nota conceptuală, Tema de proiectare și aprobare prin HCJ Ialomița.

16. ,,Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102H, km 66+317 – km 78+862”:
•

•
•

•

În luna septembrie 2020 au fost finalizate lucrările pentru obiectivul ”Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102H, km 66+317 – km
78+862”. Drumul județean DJ102H este un drum public ce aparține domeniului public al județului Ialomița și se încadrează în clasa tehnică
IV. Tronsonul de drum județean supus lucrărilor de modernizare și reabilitare, cu lungime de 12,545 km, este amplasat în partea de nord
a județului Ialomița și străbate teritoriul administrativ al localităților Reviga (extravilan) și Miloșești (intravilan și extravilan) având
lungimea totală de 12,545 km. Acesta are punctul de început la km 66+317, la ieșirea din localitatea Reviga (intersecția cu DJ306), respectiv
punctul de sfârșit, la aproximativ 600 m după ieșirea din localitatea Miloșești la km 78+862, în apropierea intersectiei cu DN2C .
Obiectivul de investiții a fost finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL I), valoarea alocată de la bugetul de stat prin
contractul de finanțare nr.10481/9.06.2015 fiind de 4.500.000 lei.
Lucrările de modernizare și reabilitare au fost executate în baza autorizației de construire nr.3/27.03.2019 emisă de către Consiliul Județean
Ialomița. Executantul lucrărilor a fost firma S.C. OYL COMPANY HOLDING AG SRL, în baza contractului de lucrări nr.13814/2019N/20.06.2019, iar durata de execuție a fost de 11 luni.
În cadrul contractului au fost executate lucrări la structura rutieră, șanțuri de pământ, șanț pereat, drumuri laterale, podețe tubulare drumuri
laterale, podețe tubulare acces proprietăți, semnalizare și marcate rutieră.
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Fiind un drum de clasă tehnică IV, conform normativelor, partea carosabilă a fost executată la 6,60 m, iar platforma la 8 m. De o parte și
alta a platformei drumului, au fost executate rigole betonate în localitatea Miloșești și din pământ în extravilan.
Lucrările au fost executate în condiții de calitate, cu respectarea normelor și normativelor privind execuția construcțiilor și a proiectului
tehnic
Lucrările au fost recepționate prin procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.19589/2020-G/10.09.2020. Valoarea finală a
lucrărilor executate este de 15.057.554, 34 lei, iar perioada de garanție este de 10 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

Activități specifice Compartimentului Infrastructură Rutieră:
Au fost întocmite 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 bariere mobile pentru închiderea drumurilor județene în cazul vremii nefavorabile;
Conform Notelor de serviciu s-au analizat, evaluat și recepționat documentațiile tehnico-economice pentru lucrările și serviciile mai sus
menționate (după caz).
A fost redactată şi purtată corespondenţă (adrese, note justificative, referate) pentru obţinerea avizelor, stabilite prin certificatele de
urbanism de la instituţiile avizatoare în domeniu.
S-au încheiat următoarele contracte:
o Acord-cadru nr. 23094/2019-F/18.10.2019 pentru lucrări de întreținere și reparații drumuri județene pentru perioada 2019 – 2023 –
în derulare;
o Contract subsecvent nr. 8563/2020-K/29.04.2020 pentru lucrări de întreținere și reparații drumuri județene;
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o Acord-cadru nr. 26087/2019-N/21.11.2019 pentru servicii de deszăpezire și combatere a poleiului pentru perioada 2019 – 2023 –
Lotul I – Urziceni- în derulare ;
o Contract subsecvent nr. 22415/2020-A/19.10.2020 pentru servicii de deszăpezire și combatere a poleiului – Lotul I – Urziceni;
o Acord-cadru nr. 24286/2019-H/31.10.2019 pentru servicii de deszăpezire și combatere a poleiului pentru perioada 2019 – 2023 –
Lotul II – Slobozia - în derulare;
o Contract subsecvent nr. 22417/2020-C/19.10.2020 pentru servicii de deszăpezire și combatere a poleiului – Lotul II - Slobozia;
o Acord-cadru nr. 240246/2019-V/17.09.2019 pentru servicii de deszăpezire și combatere a poleiului pentru perioada 2019 – 2023 –
Lotul III – Fetești - în derulare;
o Contract subsecvent nr. 22418/2020-Q/19.10.2020 pentru servicii de deszăpezire și combatere a poleiului – Lotul III – Fetești;
Activități specifice Compartimentului Infrastructură Mediu:
Planul 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 pentru perioada 2019-2023:
• Documentul a fost elaborat de către Consiliul Județean Ialomița conform prevederilor art.21, alin (2), lit.a) din legea 104/2011 privind
calitatea aerului înconjurător și a prevederilor H.G. nr.257/2015.
• Planul a fost completat/revizuit conform observațiilor și recomandărilor formulate de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului
(Centrul de Evaluare a Calității Aerului), a datelor de trafic, datelor de fond regional primite de la A.P.M Ialomița, a informaţiilor primite
de la UAT-urile din judeţul Ialomiţa privind investiţiile aferente măsurilor/acţiunilor cuprinse în scenariile Planului pentru perioada 20192023.
• Procedura de avizare a PMCA s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Hotărârii nr.257/2015 pentru aprobarea metodologiei de
elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului.
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În baza referatului APM Ialomița nr.5049/06.07.2020 și a referatului de avizare al Agenției Naționale de Protecție a Mediului
nr.2/235/07.07.2020, Planul de Menținere a Calității Aerului în județul Ialomița a primit aviz favorabil.
Documentul a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.151/31.08.2020, urmând monitorizarea anuală a realizării
măsurilor din Plan.

Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor (PJGD) în județul Ialomița
•

În anul 2020 a fost finalizat Planul Județean de Gestionare a deșeurilor și parcursă procedura SEA. Planul Judeţean de Gestionare a
Deşeurilor (PJGD) reprezintă o cerinţă a legislaţiei naţionale şi europene, urmând a fi fiind elaborat in baza principiilor si obiectivelor
formulate prin Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor (PNGD), aprobat prin Hotărârea nr.242/20.12.2017. Conform art 39. alin 1) din
Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, în baza principiilor şi obiectivelor din PNGD şi a cadrului general din Ordinul Ministrului
Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 951/2007, Planurile judeţene de gestionare a deşeurilor se elaborează/realizează sau revizuiesc de către
Consiliul Judeţean, în colaborare cu Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului, în baza principiilor şi obiectivelor din Planul Naţional de
Gestionare a Deşeurilor.

•

Pentru elaborarea P.J.G.D. a fost încheiat contractul de prestări servicii nr.20435 din 19.09.2019 între Județul Ialomița și S.C. Green
Knowledge SRL, în valoare de 118.643 lei.
Scopul Planului este acela de a stabili cadrul pentru asigurarea unui sistem durabil de gestionare a deşeurilor, care să asigure îndeplinirea
obiectivelor şi ţintelor asumate la nivel național.
În anul 2020 a fost finalizată propunerea de plan și s-a derulat procedura SEA de către APM Ialomița.
Coordonatele în timp ale PJGD sunt următoarele:

•
•
•

- perioada elaborării: 2019 - 2020;
- anul de referință : 2019 (stabilit împreună cu APM Ialomița, fiind cel mai recent an pentru care au fost disponibile date validate privind
gestionarea deșeurilor municipale);
- datele utilizate pentru descrierea situației actuale:
date privind cantitățile de deșeuri pentru perioada de analiză: 2015 – 2019;
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date privind instalațiile de tratare a deșeurilor: 2019 – 2020;
- perioada pentru proiecțiile de generare: 2020 – 2040;
- perioada de planificare: 2020 – 2025.
• La stabilirea măsurilor și la estimarea noilor capacități de investiții s-a ținut seama de toate obiectivele și țintele naționale și europene
aplicabile până în anul 2040.
• Prima variantă a Planului, elaborată conform Metodologiei de realizare/revizuire a Planurilor Județene de Gestionare a Deșeurilor (PJGD)
aprobată prin ORDINUL nr. 140 din 14 februarie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 17 aprilie 2019, a
fost finalizată și transmisă în data de 26.03.2020, incluzând lista investițiilor necesare identificate și a fost transmisă spre avizare către APM
Ialomița.
• Procedura de evaluare strategică de mediu (SEA) pentru PJGD s-a desfășurat în conformitate cu prevederile HG nr. 1076/2004 privind
stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe (HG 1076) care transpune Directiva 2001/42/CE
(Directiva SEA).
• În urma analizei , APM a emis Decizia Etapei de încadrare nr.16/04.08.2020, înregistrată la Consiliul Județean Ialomița cu
nr.16770/2020/06.08.2020 privind Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Ialomița. In urma acestei decizii, s-a stabilit că
este necesară evaluarea de mediu, urmând ca P.J.G.D să fie supus procedurii de adoptare cu aviz de mediu.
• În data de 3.09.2020, a avut loc ședința Grupului de lucru privind aducerea la îndeplinire a prevederilor art.16-19 din etapa de definitivare
a proiectului de plan și de realizare a Raportului de Mediu (conform HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de
mediu pentru planuri și programe).
• Raportul de Mediu pentru PJGD a fost elaborat de către S.C.Green Knowledge SRL conform clauzelor contractuale și înaintat către APM
Ialomița prin adresa nr.19669/2020-O/11.09.2020, pentru continuarea procedurii de avizare.
• În urma analizei primei variante a PJGD de către experții JASPERS, Ministerul Fondurilor Europene a transmis Consiliului Județean
Ialomița recomandările/sugestiile pentru finalizarea PJGD în județul Ialomița (adresa 21784/12.10.2020).
• În urma acestei analize, a fost necesară revizuirea primei variante a Planului, cu datele aferente anului 2019 (date care nu erau disponibile
la momentul elaborării și predării Planului).
• Varianta revizuită, împreuna cu Raportul de Mediu, au fost transmise către APM în Ialomița în data de 22.12.2020.
• Proiectul de Plan și Raportul de Mediu elaborat au făcut obiectul disponibilizării către publicul larg (pentru 45 de zile), în cadrul procedurii
de evaluare strategică de mediu prin anunțurile titularului Planului publicate la sediul său, în 21 decembrie 2020, pe site-ul titularului, în
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presă (ziarul Ialomița nr.1085/23.12.2020, Jurnalul de Ialomița din 5.01.2021-publicație online, Tribuna Ialomiței din 12.01.2021). De
asemenea, anunțul a fost afișat la sediul APM Ialomița.
În perioada 23.12.2020-8.02.2021, publicul interesat a putut transmite observații asupra variantei de Plan și a Raportului de Mediu

Alte activități:
- Colectare de date privind situația implementării sistemului de alimentare cu apa și canalizare, pe raza UAT-urilor din județul Ialomița,
stadiile proiectelor, sursa de finanțare, sumele alocate, termenul de finalizare.
- Întocmirea și transmiterea de date/situații solicitate de instituțiile publice și răspunsuri la adrese/petiții;
- Corespondență cu Ministerul Apelor și Pădurilor, Ministerul Mediului, primăriile din județul Ialomița, Autoritatea Națională de
Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C), operatori economici licențiați în realizarea şi valorificarea deşeurilor
de ambalaje în numele producătorilor şi importatorilor, Asociaţii şi organizaţii care activează în domeniul mediului, instituții publice etc;
- Întocmirea și transmiterea datelor solicitate de către A.P.M. Ialomița;
- Transmitere de chestionare şi sondaje în siropul identificării propunerilor de politici publice în domeniul schimbărilor climatice pe direcţia
de acţiune adaptarea la schimbările climatice şi de reducere a efectelor poluării atmosferice.
- Întocmirea și transmiterea de date/situații solicitate de instituțiile publice și răspunsuri la adrese/petiții;
- Întocmirea unei baze de date privind gestionarea deșeurilor în județul
- Participare la conferințe/ dezbateri publice, instruiri:
- Dezbaterea publică cu factorii interesaţi în cadrul proiectului „Elaborarea Planurilor de management pentru ariile protejate ROSCI0310
Lacurile Fălticeni, ROSCI0389 Săraturile de la Gura Ialomiţei - Mihai Bravu, ROSP0051 Iezerul Călăraşi,
ROSPA0061 Lacul Techirghiol,
ROSPA0101 Stepa Saraiu Horea, ROSPA0111
Berteştii de Sus - Gura Ialomiţei", 2.09.2020
- Consultarea publică finala din cadrul procesului de elaborare a planului de management
integrat pentru siturile Natura20000ROSCI0290 Coridorul lalomitei, ROSPA0152,
Coridorul lalomitei şi Rezervaţia Naturală Pădurea Alexeni (30 octombrie)
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- Întâlnirea grupului actorilor interesaţi ai proiectului SHREC, dedicat revizuirii politicilor privind către o economie cu emisii scăzute de
C02. (20 noiembrie 2020)
- Simpozionul „Eficienta energetica si energii regenerabile in clădiri publice" 3
noiembrie 202
- Videoconferinte organizate de Ministerul Fondurilor Europene privind accesarea de fonduri nerambursabile prin POIM 2014-2020
pentru realizarea investitiilor cuprinse în PJGD.

Activități specifice Autorității Județene de Transport:

•
•
•
•
•
•
•

S-a acordat sprijin şi consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale, în domeniul de activitate specific transportului public local;
S-a prelungit Programul de transport public județean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.05.2013-01.06.2019 până la data
de 31.12.2021;
S-a întocmit Regulamentul pentru efectuarea transportului județean de persoane prin curse regulate, în județul Ialomița;
S-a întocmit Caietul de sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul Ialomița;
S-au încheiat 48 de Contracte de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane, prin curse regulate, pe traseele
județene;
S-au aprobat tarifele pentru biletele de călătorie e traseele județene cuprinse în programul de transport public judeșean de persoane, prin
curse regulate, pentru perioada 01.09.2020-31.12.2021;
S-au analizat propunerile autorităţilor administraţiei publice locale și ale operatorilor de transport rutier pentru întocmirea următorului
program judeţean de transport;
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S-a verificat şi controlat modul de realizare a serviciilor de transport public local de persoa-ne, prin curse regulate şi prin curse regulate
speciale; (controale în autogările din Slobozia, Fetești și Urziceni);
S-au organizat acţiuni de control în judeţ împreună cu reprezentanţii Poliţiei Rutiere Jude-ţene precum şi cu reprezentanţii Autorităţii Rutiere
Române - Agenţia Ialomiţa;

Activități specifice Unității Județene pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S-au eliberat 50 de Acorduri Prealabile de amplasare și execuție lucrări în zona drumurilor județene;
S-au eliberat 43 de Autorizații de amplasare și/sau acces în zona drumurilor județene pentru persoane fizice și juridice, solicitate prin
Certificatele de urbanism;
S-au întocmit 13 Contracte de utilizare permanentă a zonei drumurilor județene încheiate între persoane fizice sau juridice și Consiliul
Județean Ialomița;
S-a purtat corespondență cu diverse instituții care au solicitat informații referitoare la rețeaua de căi de comunicații din județul Ialomița;
Participare la predare/preluare amplasament la începerea/finalizarea lucrărilor de amplasare a obiectivelor la drumurile județene;
S-au urmărit contractele de utilizare permanentă a zonei drumurilor județene aflate în derulare;
S-au recepționat și studiat documentațiile necesare eliberării Acordurilor prealabile de amplasare și execuție lucrări în zona drumurilor
județene și Autorizațiilor de amplasare și/sau acces în zona drumurilor județene, de la persoanele fizice și juridice interesate;
S-au soluționat și s-au formulat răspunsuri la diferite petiții/solicitări din partea societăților comerciale, ziare, cetățeni;
S-au inițiat procedurile de elaborare a actelor adiționale la contracte de utilizare permanentă a zonei drumurilor județene aflate în derulare;
S-au inițiat procedurile de elaborare a actelor adiționale la contracte de utilizare permanentă a zonei drumurilor județene care urmează să
expire;
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S-au notificat utilizatorii drumurilor județene privind tarifele de utilizare a zonei drumurilor județene pentru anul 2021, stabilite prin H.C.J.
Ialomita nr. 202/18.12.2020, pentru contractele de utilizare permanentă a zonei drumurilor județene, încheiate în perioada 2011 – 2020;
S-a purtat corespondență cu utilizatorii care au avut întârzieri la plata tarifelor de utilizare a zonei drumurilor județene;
S-au întocmit 82 de Note de Serviciu la nivelul Direcției Investiții și Servicii Publice; acestea au fost înaintate pentru aprobare directorului
DISP și aduse la cunoștința persoanelor cărora le sunt adresate, pe bază de semnătură și prin distribuirea unui exmplar din nota respectivă.
La solicitarea Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), pentru actualizarea
permanentă a bazei de date, în vederea evaluării stării serviciilor, am inițiat culegerea unor informații de la Unitățile Administrativ
Teritoriale din județ, privind localitățile din mediul rural care dețin sisteme de alimentare cu apă și/sau de canalizare la data de 31.03.2020,
precum și cele la care urmează să se finalizeze investiții cu termene de punere în funcțiune în cursul anului 2020, indiferent de sursa de
finanțare.
Activități specifice Serviciului Management de Proiect:

1. A fost redactată şi purtată corespondenţă ( adrese, note justificative, referate) pentru obţinerea avizelor, stabilite prin certificatele de
urbanism de la instituţiile avizatoare în domeniu.
Au fost întocmite Note de Fundamentare pentru lista de investiții aferentă anului 2020 și Referate de necesitate pentru întocmirea planului
anual de achiziții publice pentru proiectele derulate de Serviciul de Management de proiect.
A fost redactată şi purtată corespondenţă specifice serviciului de management de proiect.
Au fost analizate, verificate și transmise cererile de rambursare/ plată aferente proiectelor cu finanțare europeană derulate de Consiliul
Județean Ialomița. Acestea au fost scanate și semnate electronic și transmise ulterior la organismele intermediare.
2. Proiectul cu titlul:”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”. În
data de 10.12.2019 s-a semnat Contractul de finanțare cu numărul 4993, proiectul fiind finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014
– 2020, Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale
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care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând
incluziunea social prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, cultural și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la
serviciile prestate de comunități, 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.
Durata de implementare a proiectului este de 43 luni, acesta finalizându-se la data de 10.06.2023.
Valoarea totală a contractului a fost de 17.490.007,08 lei. Contribuţia proprie este în valoare de 7.003.272,08 lei , din care valoare neeligibilă
6.789.257,08 lei și 214.015,00 lei (2%) , valoarea totală eligibilă fiind de 10.700.750,00 lei iar finanţarea nerambursabilă este în valoare de
10.486.735,00 lei (98%) din care 7.490.525,00 lei reprezentînd 70% fonduri FEDR și 2.996.210,00 lei reprezentând 28% fonduri BS.
În prezent, proiectul se află în implementare și s-au demarat următoarele achiziții:
1) Servicii de informare și publicitate – procedură finalizată prin încheierea contractului nr. 4160/M/21.02.2020 cu S.C. LEMINGS S.R.L.
Contractul se află în derulare pe toată perioada de implementare a proiectului.
2) Servicii de audit financiar extern – procedură finalizată prin încheierea contractului nr. 4665/2020-G/28.02.2020 cu S.C. CLASS
ENTERPRISES S.R.L. Contractul se află în derulare și se desfășoară pe toată perioada de implementare a proiectului.
3) Servicii de consultanță pentru managementul proiectului – procedură finalizată prin încheierea Contractului nr. 6727/2020-G/31.03.2020
cu S.C. ESSOR INNOVATION S.R.L. Contractul se află în derulare și se desfășoară pe toata perioada de implementare a proiectului.
4) Servicii de întocmire documentație tehnico-economică – faza Pth+DDE, asistență tehnică proiectant și lucrări de execuție – procedură
finalizată prin încheierea contractului nr. 16360/2020-M/03.08.2020 cu S.C. CONSTRUCȚII ERBAȘU S.A. Constractul se află în derulare
și se află pe toată perioada de implementare a proiectului.
5) Servicii de verificare tehnică a proiectării – procedură finalizată prin încheierea contractului nr. 19964/2020-S/16.09.2020 cu S.C.
DELEGATIO PROIECT S.R.L. Contractul se află în derulare pe toată perioada de implementare a proiectului.
6) Servicii asistență tehnică – dirigenție de șantier – procedură finalizată prin încheierea contractului nr. 25857/2020-O/26.11.2020 cu S.C.
FRAGNOMY SOLUTION S.R.L. Contractul se află în derulare pe toata perioada de implementare a proiectului.
De asemenea, urmează a fi demarată conform datelor stabilite prin planul de achiziție al proiectului, achiziția de audit energetic după execuția
lucrărilor.
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În cadrul activității de monitorizare a proiectului au fost emise 5 Notificări pentru modificarea unor secțiuni din Cererea de finanțare și 4
Rapoarte de progres în care a fost evidențiat stadiul implementării proiectului.
3. Pentru proiectul cu titlul: „Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor” s-a încheiat Contractul de
finanțare nr. 157/11.10.2018. Acest proiect este finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, 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.
Contractul s-a semnat în data de 11.10.2018 cu o durată de implementare a proiectului de 24 luni, proiectul finalizându-se la data de
11.10.2020.
Valoarea totală inițială a contractului a fost de 2.273.426,61 lei, iar după semnarea Actului Adițional nr.1 valoarea totală este de
2.717.909,86 lei. Contribuţia proprie este de 858.173,11 lei, reprezentând cheltuielile neeligibile. Valoarea totală eligibilă este de 1.859.736,73
lei fiind formata din fonduri FEPAM 75% 1.394.802,54 lei şi fonduri de la Bugetul de Stat 25% 464.934,19.
În decursul anului 2020 au fost demarate următoarele achiziții:
- Achiziția „Lucrări de executie a investiției de bază” a fost demarată în termenul prevăzut în Cererea de finanțare, procedura de achiziție
a fost anulată de 3 ori din cauza faptului că la niciuna dintre competiții nu au fost depuse oferte de către posibili ofertanți.
Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Ialomița a solicitat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale modificarea duratei de
execuție/implementare a operațiunilor co-finanțate din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime de la 24 de luni de la data semnării
contractului de finanțare, la minim 36 de luni de la data semnării contractului de finanțare, cu respectarea angajamentelor luate în raport cu Comisia
Europeană privind finalizarea perioadei de programare 2014-2020. Solicitarea a fost respinsă considerându-se un termen suficient pentru
execuția/implementarea proiectului. Acest lucru a condus la rezilierea a contractului de finanțare, din motive care nu au ținut de activitatea proprie a
Consiliului Județean Ialomița.
4. Pentru proiectul cu titlul: „Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de
Urgență Slobozia” a fost încheiat Contractul de finanțare nr. 4049/21.03.2019. Acest proiect este finanțat prin Programul Operațional Regional
Page 40 of 127

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

cji@cicnet.ro

(POR) 2014 – 2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale Prioritatea de investiții 8.1 Obiectivul Specific 8.2 –
Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență Operațiunea B – Unități de primiri urgențe.
Perioada de implementare a proiectului este de 88 luni, respectiv între data de 01.12.2015 și data de 31.03.2023, cuprinzând și perioada de
desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare.
În cursul anului 2020 a fost finalizată documentația tehnico-economică faza PT+DDE prin care a fost stabilită noua valoare a devizului
general al proiectului și a fost aprobat noul buget al proiectului.
A fost transmisă Solicitarea de Act Adițional la contractul de finanțare prin care să fie actualizată valoarea proiectului și prelungită perioada
de implementare a proiectului cu 15 luni.
Valoarea totală a proiectului este de 9.780.237,91 lei din care cheltuieli eligibile 6.823.775,62 lei, iar valoarea cheltuielilor neeligibile este
de 2.956.462,29 lei. Asistenţa financiară nerambursabilă în lei, inclusiv TVA este de 6.687.300,07 lei, contribuţia proprie în lei, inclusiv TVA este
de 3.092.937,84 lei din care: contribuţia de 2% a solicitantului la cheltuielile eligibile, inclusiv TVA : 136.475,55 lei iar contribuţia solicitantului
la cheltuielile neeligibile, inclusiv TVA : 2.956.462,29 lei.
În decursul anului 2020 au fost demarate, conform planului, următoarele achiziții:
- Servicii de verificare tehnică de calitate (verificare PT+DDE) – pentru care a fost încheiat contractul de prestări servicii nr.13910/2020-A
din 02.07. 2020 cu S.C. Centrul de formare profesionala a specialiştilor în construcţii SRL. Contractul este în curs de derulare și se desfășoară pe
toată durata de implementare a proiectului.
În cadrul proiectului urmează a fi demarate, conform planului, următoarele achiziții:
- Lucrări de execuție și dotări;
- Servicii de asistență - dirigenție de șantier;
- Elaborarea certificat de performanță energetică.
Pentru aceste achiziții sunt în curs de elaborare documentele necesare realizării procedurilor de achiziție publică.
În cadrul activității de monitorizare a proiectului au fost emise 5 Notificări pentru modificarea unor secțiuni din Cererea de finanțare, 4
Rapoarte de progres în care a fost evidențiat stadiul implementării proiectului și au fost depuse 4 Cereri de rambursare ale cheltuielilor realizate în
cadrul proiectului.
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5. Pentru proiectul cu titlul: „Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului Istoric Orașul de Floci” s-a încheiat Contractul de
finanțare nr. 3995/05.04.2019. Acest proiect este finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, Apel de proiecte dedicat
sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării în ce privește Aria prioritară 3 a SUERD “Promovarea culturii și a
turismului, a contactelor directe între oameni”.
Contractul de finanțare semnat în data de 05.04.2019 are o perioadă de implementare a proiectului de 86 luni formată din 38 de luni perioada
de implementare a proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare și 48 de luni perioada de implementare a proiectului după semnarea
Contractului de finanțare, respectiv între data 01.02.2016 și data de 31.03.2023.
Ca urmare a schimbărilor legislative reglementate prin OUG nr 114/2018 din 28.12.2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investițiilor publice și a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și a
includerii în devizul general al proiectului a cheltuielilor prevăzute de formatul standard al devizului general prevăzut în HG nr.907/2016 privind
etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri
publice s-a impus actualizarea Devizului General și a Devizelor pe obiect.
Conform Devizului general actualizat de către SC Devize & Info S.R.L. au rezultat următorii indicatori tehnico-economici, ce au fost
aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 12/28.01.2021.
Astfel, a fost necesară actualizarea atât a valorii totale a proiectului cât și a bugetului cererii de finanțare (cheltuieli eligibile și cheltuieli
neeligibile), având în vedere că fundamentarea bugetului cererii de finanțare s-a bazat pe devizul general al proiectului inițial.
Valoarea totală a proiectului rezultată în urma actualizării Devizului General aprobat la faza D.A.L.I a fost aprobată prin Hotărârea
Consiliului Județean Ialomița nr.
La momentul de față este în curs de semnare Actul Adițional nr. 1 la Contractul de Finanțare nr. 3995/05.04.2019.
Valoarea totală a proiectului rezultată în urma actualizării Devizului General aprobat prin HCJ - la faza D.A.L.I este de 13.818.121,00 lei
inclusiv TVA) .
Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 9.482.284,42 lei (inclusiv TVA)
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 8.059.941,77 (inclusiv TVA).
Valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul de stat de 1.232.696,96 lei (inclusiv TVA).
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Contribuţia proprie este în valoare de 4.525.482,27 lei (inclusiv TVA) din care contribuția de 2% a solicitantului la cheltuielile eligibile, inclusiv
TVA: 189.645,69 lei, iar contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile, inclusiv TVA: 4.335.836,58 lei.
În decursul anului 2020 au fost demarate următoarele achiziții:
1) Servicii de actualizare a devizului general- procedura s-a finalizat prin încheierea Contractului nr. 28557/2020-C din 29.12.2020 cu SC DEVIZE
& INFO S.R.L. Contractul a fost fanalizat.
2. Achiziția Serviciilor de proiectare și inginerie conform devizului general a fost demarată în termenul prevăzut în Cererea de finanțare, procedura
de achiziție a fost anulată de 4 ori până în prezent, din cauza faptului că la niciuna dintre competiții nu au fost depuse oferte de către posibili
ofertanți. Ca urmare a acestei stări de fapt, s-a stabilit comasarea în cadrul unei singure proceduri a achiziției serviciilor de proiectare și inginerie
și a achiziției lucrărilor de construcții procedura de achiziție fiind anulată de 2 ori până în prezent, din cauza faptului că la niciuna dintre competiții
nu au fost depuse oferte de către posibili ofertanți. Astfel, urmează a se relua, în luna martie a anului 2021, conform planului de achiziții procedura
pentru achiziția: Serviciilor de proiectare și inginerie conform deviz general și Lucrări Construcție.
De asemenea, urmează a fi demarate conform datelor stabilite prin planul de achiziție al proiectului următoarele achiziții:
1) Servicii de asistență tehnică-Dirigenție de șantier;
2) Servicii de verificare tehnică;
3) Servicii pentru digitizarea obiectivului de patrimoniu;
4) Achiziție dotări;
Au fost depuse la ADR Sud Muntenia, conform Graficului de rambursare, 7 Cereri de rambursare, acestea fiind decontate.
Totodată, în cadrul proiectului în cadrul proiectului s-au întocmit 7 Rapoarte de progres precum și 9 Notificări.
6. Pentru proiectul cu titlul: „Restaurare și conservare Biserica de Lemn "Sf. Nicolae” cod SMIS 116941, s-a încheiat Contractul de
finanțare nr. 4073/01.04.2019. Acest proiect este finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, Apel de proiecte dedicat
sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării în ce privește Aria prioritară 3 a SUERD “Promovarea culturii și a
turismului, a contactelor directe între oameni”.
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Contractul de finanțare semnat în data de 01.04.2019 are o perioadă de implementare a proiectului de 74 luni formată din 34 de luni perioada
de implementare a proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare și 40 de luni perioada de implementare a proiectului după semnarea
Contractului de finanțare, respectiv între data 01.06.2016 și data de 31.07.2022.
Valoarea totală a contractului este de 3.068.250,40 lei. Contribuţia proprie este în valoare de 1.066.198,06 lei , din care contribuția la
valoarea neeligibilă: 1.025.339,85,47 lei și 40.858,21,00 lei (2%) , valoarea totală eligibilă fiind de 2.042.910,55 lei iar finanţarea nerambursabilă
este în valoare de 2.002,052,54 lei (98%) din care 1.736.473,97 lei reprezentînd 85% fonduri FEDR și 265.578,37 lei reprezentând 13% fonduri
BS.
Achiziții încheiate în decursul anului 2020:
1. Achiziție servicii de dirigenție de șantier - Contract nr.13598/2020-C/29.06.2020 încheiat cu Fotache Adrian PFA în valoare de 29.900 lei
2. Achiziție de lucrări – Contract nr. 16521/2020-Q/04.08.2020 Incheiat cu SC Axa Reconst SRL in valoare de 2.039.397,64 lei
De asemenea, urmează a fi demarate conform datelor stabilite prin planul de achiziție al proiectului următoarele achiziții:
1. Servicii pentru digitizarea obiectivului de patrimoniu;
2. Achiziție dotări mobilier urban (POR 5.1 SUERD - Biserica de lemn);
Au fost depuse la ADR Sud Muntenia, conform Graficului de rambursare, 6 Cereri de rambursare, până în prezent fiind decontate 5 dintre
acestea.
Totodată, în cadrul proiectului s-au întocmit:
- 1 Act Aditional la Contractul de finanțare,
- 6 Rapoarte de progres
-7 Notificări.
Conform situațiilor de lucrări depuse de executantul lucrării, până la sfărșitul anului 2020 au fost executate lucrări în proporție de 35,26%
constând în lucrări de refacere a învelitorii de șindrila a acoperișului Bisericii, a fost realizată structura provizorie cu schele- eșafodaj temporar
pentru a se realiza gazarea la momentul oportun, organizare de șantier -împrejmuire , restaurare pictură boltă și restaurare icoane.
7. Pentru proiectul cu titlul: „Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey” s-a încheiat Contractul de finanțare
nr. 3827/22.02.2019. Acest proiect este finanțat prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, Apel de proiecte dedicat sprijinirii
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obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării în ce privește Aria prioritară 3 a SUERD “Promovarea culturii și a turismului, a
contactelor directe între oameni”.
Contractul de finanțare semnat în data de 22.02.2019 are o perioadă de implementare a proiectului de 84 luni formată din 33 de luni perioada
de implementare a proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare și 51 de luni perioada de implementare a proiectului după semnarea
Contractului de finanțare, respectiv între data 06.06.2016 și data de 31.05.2023.
Valoarea totală a proiectului este de 26.263.987,43 lei din care valoarea eligibilă 21.510.819,05 lei cu TVA iar valoarea neeligibilă este de
4.753.168.38 lei cu TVA. Contribuţia proprie este în valoare de 5.183.384,76 lei ( care este formată din contribuția proprie la cheltuielile eligibile
2%, în valoare de 430.216,38 lei, și valoarea neeligibilă 4.753.168,38 lei) iar finanţarea din fonduri nerambursabile este în valoare de 21.080.602,67
lei (98%) din care 18.284.196,19 lei reprezentând 85 % fonduri FEDR și 2.796.406,48 lei reprezentând 13% fonduri BS.
În decursul anului 2020 au fost demarate următoarele achiziții:
1) Servicii de asistență tehnică – dirigenție de șantier – procedură finalizată prin încheierea contractului nr. 26352/2020-G/04.12.2020 cu S.C.
TEHNOCONSULT PROIECT S.R.L. Contractul se află în derulare pe toată perioada de implementare a proiectului.
2) Achiziție lucrări – procedură în derulare. A fost lansată achiziția la data de 06.07.2020 iar în luna decembrie 2020, după finalizarea evaluării
ofertelor tehnico-financiare, achiziția se află în contestație la C.N.S.C.
De asemenea, urmează a fi demarate conform datelor stabilite prin planul de achiziție al proiectului următoarele achiziții:
1) Achiziție de servicii de digitizare;
2) Achiziție dotări.
În cadrul activității de monitorizare a proiectului au fost emise 3 Notificări pentru modificarea unor secțiuni din Cererea de finanțare, 4 Rapoarte
de progres în care a fost evidențiat stadiul implementării proiectului și 3 Cereri de rambursare a cheltuielilor în cadrul proiectului.
8. Proiectul cu titlul: „Modernizare DJ306 limită județul Călărași - Albești - Andrășești - Gheorghe Doja - Crunți - intersecție cu
DJ102H, DJ102H intersecție cu DJ306 - Reviga - Cocora - intersecție cu DJ203E, DJ203E intersecție cu DJ 102h - Cocora - limită județ
Buzău” a fost depus spre finanțare prin Programul Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea Infrastructurii Rutiere
De Importanță Regională Prioritatea De Investitii 6.1, în concordanță cu specificațiile SUERD.
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În luna august 2019 a fost semnat contractul de finanțare nr. 4723/27.08.2019, cu o durată inițială totală de implementare de 79 luni
(februarie 2016-august 2022), iar ulterior, în luna decembrie 2020 a fost inițiat Actul Adițional nr.1 la contractul de finanțare, prin care se solicită
prelungirea duratei de implementare la 90 de luni (februarie 2016 – iulie 2023), din care 48 de luni reprezintă perioada de implementare după
semnarea contractului de finanțare.
Valoarea totală a contractului este de 133.428.749,91 lei. Contribuţia proprie este în valoare de 3.045.868,95 lei , din care valoare neeligibilă
384.993,81 lei și 2.660.875,14 lei (2%) , valoarea totală eligibilă fiind de 133.043.756,10 lei iar finanţarea nerambursabilă este în valoare de
130.382.880,96 lei (98%) din care 113.087.192,68 lei reprezentînd 85% fonduri FEDR și 17.295.688,28 lei reprezentând 13% fonduri BS.
În decursul anului 2020 au fost demarate următoarele achiziții:
- elaborare Proiect Tehnic, detalii de execuție și asistență tehnică din partea proiectantului – procedură simplificată finalizată cu semnarea
contractului de prestări servicii nr. 6271/2020-S din 24.03.2020 cu SC AlphaConsult & Engineering Srl;
- managementul extern al proiectului – procedură simplificată finalizată cu semnarea contractului de prestări servicii nr. 16153/2020-S din
30.07.2020 cu Asocierea SC Wing Computer Group Srl (lider de parteneriat) și SC Evolva Trend Consultant Srl;
- verificare PT – achiziție directă finalizată cu semnarea contractului nr. 4666/2020-O din 28.02.2020 cu Sc Multimal Serv Srl;
- dirigentie de santier – a fost semnat Contractul 25112/2020-Y din 18.11.2020 cu Asocierea Sc AlphaConsult & Engineering Srl (lider de
parteneriat) și Sc Aduro Impex Srl;
Activitatea de Elaborare Proiect Tehnic și detalii de execuție a fost demarată în luna aprilie 2020, iar în luna septembrie 2020 s-a obținut
Autorizația de construire nr. 14/19981/2020-U. Ulterior, în luna octombrie 2020 a fost finalizat PT (verificat și de către verificatori atestați) și a
fost trimis către ADR Sud Muntenia spre verificare, obținându-se, în luna decembrie 2020, informarea privind finalizarea conformitătii proiectului
tehnic.
Tot în cursul anului 2020 au fost întocmite notificările (nr. 2,3,4,5 și 6) de actualizare secțiuni din cererea de finanțare, au fost solicitate la
decontare, prin cererile de rambursare nr. 2 și 3 cheltuielile efectuate în perioada noiembrie 2019 - noiembire 2020, și au fost realizate rapoartele
de progres al proiectului nr. 2,3,4 și 5, cuprinzând progresul proiectului din perioada noiembrie 2019 – noiembrie 2020.
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9. Pentru proiectul cu titlul: „Modernizarea drumurilor judeţene DJ 302 localităţile Drăgoești-Roșiori-Moviliţa-Dridu, DJ 101
localităţile Dridu-Fierbinţi-Târg –limita judeţ Ilfov, DJ 101 localităţile Dridu-Jilavele și DJ 402 limita Judeţ-Călărași Sinești (DN2)”
Proiectul se încadrează în Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – Axa proiritară 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 multinodale, care are ca obiectiv creșterea gradului de accesibilitate a zonuelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei
TEN- T, prin modernizarea drumurilor județene.
În data de 20.12.2017 s-a semnat contractul de finanțare nr. 949 iar în prezent, s-au semnat contractele aferente achizițiilor: ”Verificare
tehnică proiect prin verificatori de proiect atestați”, ”Servicii de informare și publicitate”, ”Servicii de consultanță în management de proiect”,
”Servicii de dirigenție de șantier”, ”Auditul financiar al proiectului”și ”Elaborare PT, Detalii de execuție și Asistență din partea proiectantului”.
În data de 28.03.2019 s-a semnat Actul Adițional nr. 1 la contractul de finanțare prin care s-au modificat o serie de aspecte necesare din
cadrul cererii de finanțare, respectiv:
Perioada de implementare inițială a proiectului a fost de 79 luni ( ianuarie 2015 – iulie 2021) iar prin Act Adițional 1 s-a prelungit cu 5 luni
rezultând 84 luni perioada de implementare în prezent (ianuarie 2015 – decembrie 2021).
În data de 17.07.2020 s-a semnat Actul Adițional nr. 2 la contractul de finanțare prin care s-a modificat titlul proiectului și valoarea totală
a contractului, după cum urmează:
− Valoarea totală a contractului este de 115.004.412,43 lei. Contribuţia proprie este în valoare de 13.028.637,28 lei, din care valoare
neeligibilă 10.947.499,00 lei și 2.081.138,28 lei (2%), valoarea totală eligibilă fiind de 104.056.913,43 lei iar finanţarea nerambursabilă
este în valoare de 101.975.775,15 lei (98%) din care 88.448.376,41 lei reprezentând 85% fonduri FEDR și 13.527.398,74 lei reprezentând
13% fonduri BS.
În anul 2020 s-au depus la OI (Organism Intermediar- ADR -Sud Muntenia următoarele documente în vederea implementării proiectului:
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•

Notificarea nr.11/03.09.2020, Notificarea nr.12/23.10.2020 și Notificarea nr.13/10.12.2020 prin care cererea de finanțare a fost actualizată
de fiecare dată în conformitate cu cerințele proiectului.
• Cererea de Rambursare nr. 7/26.02.2020; Cererea de Rambursare nr. 8/28.05.2020; Cererea de Rambursare nr. 9/20.08.2020 și Cererea de
Rambursare nr. 10/19.10.2020.
• Raport de progres nr. 9/23.03.2020; Raport de progres nr. 10/23.06.2020; Raport de progres nr. 11/24.09.2020 și Raport de progres nr.
12/21.12.2020.
În data de 16.07.2019 s-a emis ordinul de începere execuție lucrări iar în prezent proiectul se află în etapa de implementare executându-se
lucrări în proporție de 87,26% pe tronsoanele DJ 302, DJ 402 și DJ 101.
10. Proiectul cu titlul ”Împreună pentru Ialomița – Strategia de dezvoltare a județului Ialomița 2021-2027 și servicii publice accesibile
pentru cetățeni” a fost depus spre finanțare în luna ianuarie 2020 prin Programul Operațional Capacitate Administrativă - Componenta
CP13/2019. În urma evaluării proiectul a primit un punctaj de calificare , iar în luna mai 2020 s-a semnat contractul de finanțare nr. 485/18.05.2020,
având o durată de implementare de 28 de luni (mai 2020-septembrie 2022).
Valoarea totală a contractului este de 2.267.785,90 lei, această valoare fiind în totalitatea ei valoare eligibilă. Contribuţia proprie este în
valoare de 45.355,71 lei, reprezentând 2% contribuție proprie din valoarea eligibilă a proiectului, iar finanţarea nerambursabilă este în valoare de
2.222.430,19 lei (98%) din care 1.927.618,01 lei reprezentînd 85% fonduri FSE și 294.812,18 lei reprezentând 13% fonduri BS.
După semnarea contractului de finanțare au fost demarate următoarele achiziții:
- consumabile necesare managementului de proiect - achiziție directă finalizată cu semnarea contractului de furnizare nr. 12131/2020-M
din 11.06.2020 cu SC Trend New Communication Srl;
- informare promovare – achiziție directă finalizată cu semnarea contractului de prestări servicii nr. 15516/2020- S din 22.07.2020 cu SC
Dacris Impex Srl;
- organizare evenimente informare promovare și organizare vizita schimb de experiența într-un stat membru UE – achiziție directă finalizată
cu semnarea contractului de prestări servicii nr. 17190/2020 – E din 11.08.2020 cu SC Nosce Group Srl;
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- elaborare mecanism consultare publică și Strategia Dezvoltare Județul Ialomița 2021-2027 – procedură simplificată finalizată cu semnarea
contractului de prestări servicii nr. 24353/2020- W din 10.11.2020 cu SC CIVITTA Strategy & Consulting SA;
- echipamente IT necesare managementului de proiect și implementării activității proiectului (inclusiv licențe și antivirus) – procedură
simplificată împărțită în 3 loturi, finalizate cu semnarea contractelor de furnizare nr. 24886/2020-A din 16.11.2020 (lot 1) cu SC Sharolt Group Srl,
nr. 24887/2020-O din 16.11.2020 (lot 2) cu SC Creative Broadcast Solutions Srl și nr. 25725/2020-K din 25.11.2020 (lot 3) cu SC GBC Exim Srl.
În cadrul proiectului urmează a se demara, conform planului de achiziții din cererea de finanțare următoarele achiziții: achiziție pachet
mobilier, achiziție pachet servicii Analiză de business, achiziție pachet servicii dezvoltare soluție informatică, achiziție pachet servicii elaborare
plan cu privire la modul de atragere a utilizatorilor vizați la serviciile on-line, achiziție pachet servicii retro-digitalizare arhivă, achiziție pachet
organizare și livrare cursuri.
În cursul anului 2020 au fost solicitate la decontare, prin cererile de rambursare nr. 1 și 2 cheltuielile efectuate în perioada mai 2020 - decembrie
2020, și au fost realizate rapoartele de progres trimestriale și aferente cererilor de rambursare nr. 1,2,3 și 4, cuprinzând progresul proiectului din
perioada mai 2020 – decembrie 2020.
11. Pentru Proiectul:“Creşterea Eficienţei Energetice a Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia a fost depusă Cererea de
finanțare în data de 08.08.2020. Acest proiect este finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014- 2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei
către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice a gestionării inteligente a energiei şi a
utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructuri publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri
Publice- apelul de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE, SE, SM, având o durată de implementare de 80 de luni. Proiectul se află în etapa de
evaluare.
Valoarea proiectului este după cum urmează:
• Valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA aferent: 5.076.728,09 lei
• Valoarea totală eligibilă, inclusiv TVA aferent: 4.993.337,71 lei
• Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent: 83.390,38 lei
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•

Valoarea contribuţiei proprii, inclusiv TVA este de 99.866,76 lei reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului şi 83.390,38 lei
reprezentând contribuția la cheltuieli neeligibile.
• Asistență financiară nerambursabilă solicitată: 4.893.470,95 lei
În decursul anului 2020 au fost demarate următoarele achiziții:
Contract prestari servicii revizuire audit energetic aferente obiectivului “Creşterea Eficienţei Energetice a Școlii Profesionale Speciale „Ion
Teodorescu” Slobozia nr.7920/2020-E/21.04.2020 încheiat cu CERTICORP SRL in valoare de 5.250 lei.
Contract prestari servicii revizuire expertiză tehnică aferente obiectivului “Creşterea Eficienţei Energetice a Școlii Profesionale Speciale
„Ion Teodorescu” Slobozia nr.11585/2020-K/05.06.2020 încheiat cu SC EXPREOIECT SRL în valoare de 10.924,20 lei.
Contract prestari servicii revizuire documentație de avizare a lucrărilor de intervenții ( D.A.L.I ) aferente obiectivului “Creşterea Eficienţei
Energetice a Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia nr.13773/2020-S/30.06.2020 incheiat cu SC EXQUISITE DESING&
ARHITECTURE SRL în valoare de 18.500 lei.
Servicii de verificare DALI aferente obiectivului “Creşterea Eficienţei Energetice a Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Notă
de comandă nr.1/14.07.2020 cu SC Equerre Studio SRL in valoare de 14.280 lei .
Servicii de consultanță /asistență pentru intocmirea și depunerea Cererii de finanțare și a documentației aferente obiectivului Creşterea
Eficienţei Energetice a Școlii Profesionale Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia - contract nr.15745/2020-W/24.07.2020 cu SC ESSOR
INNOVATION SRL în valoare de 9.780 lei .
12. Pentru proiectul cu titlul: „Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare, nr. 3” s-a depus spre
finanțare din fonduri europene prin POR 2014-2020, Axa de finanţare 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon,
Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice, cererea de finanțare la data de
07.08.2020.
Durata de implementare a proiectului este de 76 luni.
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Valoarea totală a proiectului este de 4.562.041,00 lei din care valoarea eligibilă 4.558.471,00 lei cu TVA iar valoarea neeligibilă este
3.570,00 lei cu TVA. Contribuţia proprie este în valoare de 94.739,42 lei (care este formată din contribuția proprie la cheltuielile eligibile 2%, în
valoare de 91.169,42 lei, și valoarea neeligibilă 3,570,00 lei).
În decursul anului 2020 au fost demarate următoarele achiziții:
1) Servicii de Revizuire a Auditului energetic - a fost încheiat contractul nr. 7922/ 21.04.2020 cu S.C. Certicorp SRL. Contractul se derulează până la semnarea
Contractului de finanțare.
2) Revizuire documentație de Avizare a Lucrarilor de Intervenții (D.A.L.I.) - a fost încheiat Contractul nr. 13773/2020-P din 30.06.2020 cu SC Exquisite Design
& Architecture SRL. Contractul se derulează până la semnarea Contractului de finanțare.
3) Servicii de Revizuire expertiza tehnica - a fost încheiat Contractul nr.11581/ 2020- S din 05.06.2020 încheiat cu SC Exproiect SRL. Contractul se derulează
până la semnarea Contractului de finanțare.
4) Servicii de verificare prin verificatori de proiect atestați pentru Documentația de Avizare a Lucrarilor de Intervenții- realizată de SC Equerre Studio SRL.
Contractul se derulează până la semnarea Contractului de finanțare.
5) Servicii de consultanța /asistența pentru întocmirea și depunerea Cererii de finanțare si a
documentației aferente - a fost încheiat Contractul nr. 15672/2020- C din 23.07.2020 cu S.C. Eurofinance Proiect SRL. Contractul se derulează până la semnarea
Contractului de finanțare.

Proiectul se află în evaluare.
13. Pentru proiectul: „Creşterea eficienţei energetice a clădirii Centrului Cultural “Ionel Perlea”, Consiliul Judeţean Ialomiţa, a
identificat ca sursă de finanțare pentru acest obiectiv de investiții Programul Operaţional Regional 2014- 2020, Axa de finanţare 3 Sprijinirea
tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea
B - Clădiri Publice.
Cererea de finanțare a fost depusă în data de 07.08.2020, iar la acest moment proiectul se află în etapa de evaluare, nu a fost semnat
Contractul de finanțare.
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Valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA este de 13.896.034,36 lei, valoarea totală eligibilă, inclusiv TVA este de 13.885.324,36 lei.
Asistență financiară nerambursabilă solicitată este in valoare de 13.607.617,86 lei. Valoarea contribuţiei proprii totale este de 288.416,50 lei
incluzând valoarea contribuției proprii de 2% la cheltuielile eligibile de 277.706,50 lei și valoarea totală neeligibilă de 10.710 lei.
În decursul anului 2020 au fost demarate următoarele achiziții:
1) Servicii de Revizuire a Auditului energetic pentru obiectivul: ”Cresterea eficienței energetice a cladirii Centrului Cultural „Ionel Perlea” finalizată prin semnarea contractului nr.7919/2020-W/21.04.2020, încheiat cu Jipa C Claudiu Auditor energetic Gradul I. Contractul este în curs
de derulare și se derulează până la semnarea contractului de finanțare.
2) Revizuire documentație de Avizare a Lucrarilor de Intervenții (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiție cu titlul: ”Cresterea eficienței energetice
a cladirii Centrului Cultural „Ionel Perlea” - finalizată prin semnarea contractului 13774/2020-W/30.06.2020, încheiat cu SC Exquisite Design &
Architecture SRL. Contractul este în curs de derulare și se derulează până la semnarea contractului de finanțare.
3) Servicii de Revizuire expertiza tehnica aferenta obiectivului: ”Cresterea eficienței energetice a cladirii Centrului Cultural „Ionel Perlea” finalizată
prin încheierea Contractului nr.11324/2020-S/03.06.2020 cu SC Maslaev Consulting SRL. Contractul este în curs de derulare și se derulează până
la semnarea contractului de finanțare.
4) Servicii de verificare prin verificatori de proiect atestați pentru Documentația de Avizare a Lucrarilor de Intervenții pentru obiectivul ”Creșterea
eficienței energetice a clădirii Centrului Cultural „Ionel Perlea”. Activitatea s-a realizat cu S.C Equerre Studio SRL.
5) Servicii de consultanța /asistența pentru întocmirea și depunerea Cererii de finanțare și a documentației aferente: ”Creșterea eficienței energetice
a clădirii Centrului Cultural „Ionel Perlea” finalizată prin semnarea contractului nr. 15711/2020-G/24.07.2020 cu S.C SYNESIS PARTNERS SRL.
Contractul se derulează până la semnarea contractului de finanțare.
14. Pentru Proiectul: „Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Județean
Ialomița) a fost depusă Cererea de finanțare în data de 07.08.2020. Acest proiect este finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014- 2020,
Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice
a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructuri publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul
locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri Publice- apelul de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE, SE, SM, având o durată de implementare de 74
de luni. Proiectul se află în etapa de evaluare.
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Valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA aferent: 5.775.895,71 lei
- Valoarea totală eligibilă, inclusiv TVA aferent: 5.772.325,71 lei
- Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent: 3.570, 00 lei
- Valoarea contribuţiei proprii, inclusiv TVA este de : 119.016,52 lei din care 115.446,52 lei, reprezentând 2 % din valoarea totală eligibilă a
proiectului și 3.570,00 lei cheltuieli neeligibile.
- Asistență financiară nerambursabilă solicitată: 5.656.879,19 lei
În decursul anului 2020 au fost demarate următoarele achiziții:
a) Servicii de Revizuire a Auditului energetic- a fost încheiat contractul nr. 7923/2020-V/21.04.2020 cu Jipa C Claudiu Auditor energetic Gradul
I, în valoare de 3.980,00 lei. Contractul se derulează până la semnarea Contractului de Finanțare.
b) Revizuire documentație de Avizare a Lucrarilor de Intervenții (D.A.L.I.) - a fost încheiat Contractul nr. 13775/2020-K/30.06.2020 cu SC
Exquisite Design & Architecture SRL, în valoare totală 14.000,00 lei. Contractul se derulează până la semnarea Contractului de Finanțare.
c) Servicii de Revizuire expertiza tehnica - a fost încheiat Contractul nr. 11578/2020-W din 05.06.2020 încheiat cu Exproiect SRL – în valoare
totală de 10.924,20 lei. Contractul se derulează până la semnarea Contractului de Finanțare.
d) Servicii de verificare prin verificatori de proiect atestați pentru Documentația de Avizare a Lucrarilor de Intervenții - realizată de SC Equerre
Studio SRL, contravaloarea serviciilor de verificare fiind în sumă de 9.800,00 lei.
e) Servicii de consultanța /asistența pentru întocmirea și depunerea Cererii de finanțare si a
documentației aferente: a fost încheiat Contractul nr.15669/2020-S/23.07.2020 cu SC EUROFINANCE PROIECT SRL, în valoare de 9.000,00
lei. Contractul se derulează până la semnarea Contractului de Finanțare.
15. Proiectul: „Creșterea eficienței energetice a Sediului Muzeului Judetean Ialomita” . A fost depusă Cererea de finanțare în data de
07.08.2020. Acest proiect este finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014- 2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie
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cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei
din surse regenerabile în infrastructuri publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri Publice- apelul de
proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE, SE, SM, având o durată de implementare de 78 de luni. Proiectul se află în etapa de evaluare.
Valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA aferent: 5.349.675,70 lei
- Valoarea totală eligibilă, inclusiv TVA aferent: 5.343.725,70 lei
- Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent: 5.950, 00 lei
- Valoarea contribuţiei proprii, inclusiv TVA este de : 112.824,52 lei din care 106.874,52 lei, reprezentând 2 % din valoarea totală eligibilă a
proiectului și 5.950,00 lei cheltuieli neeligibile.
- Asistență financiară nerambursabilă solicitată: 5.236.851,18 lei
În decursul anului 2020 au fost demarate următoarele achiziții:
a) Servicii de Revizuire a Auditului energetic- a fost încheiat contractul nr. 7921/21.04.2020 cu Jipa C Claudiu Auditor energetic Gradul I, în
valoare de 4.845,00 lei. Contractul se derulează până la semnarea Contractului de Finanțare.
b) Revizuire documentație de Avizare a Lucrarilor de Intervenții (D.A.L.I.) - a fost încheiat Contractul nr. 13771/2020-G/30.06.2020 cu SC
Exquisite Design & Architecture SRL, în valoare totală 9.500,00 lei. Contractul se derulează până la semnarea Contractului de Finanțare.
c) Servicii de Revizuire expertiza tehnica - a fost încheiat Contractul nr. 11582/2020-U din 05.06.2020 încheiat cu Exproiect SRL – în valoare
totală de 10.924,20 lei. Contractul se derulează până la semnarea Contractului de Finanțare.
d) Servicii de verificare prin verificatori de proiect atestați pentru Documentația de Avizare a Lucrarilor de Intervenții - realizată de SC Equerre
Studio SRL, contravaloarea serviciilor de verificare fiind în sumă de 8.700,00 lei.
e) Servicii de consultanța /asistența pentru întocmirea și depunerea Cererii de finanțare si a
documentației aferente: - a fost încheiat Contractul nr.15712/2020-U/24.07.2020 cu SC SYNESIS PARTNERS SRL, în valoare de 13.923 lei.
Contractul se derulează până la semnarea Contractului de Finanțare.
16. Pentru domneniul de investiție: Infrastructură rutieră de interes județean inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de
legătură a fost depusă la ADR în data de 20.08.2020 fișa de proiect cu tilul : „Modernizare DJ213A: Limită judeţ Călărași – intersecţie cu
DJ201 (Mărculeşti); intersecţie cu DN2A (Bucu) – Scȃnteia – intersecție cu DN21”. În data de 09.12.2020 a fost semnat Acordul de Parteneriat
nr. 22553 având o durată de realizare a documentațiilor prevăzute în cadrul proiectului până la 31.12.2021. La acest moment proiectul se află în
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etapa de evaluare urmând a se semna Contractul de finanțare. Valoare totală a documentațiilor tehnico-economice este de 246.925,00 lei (inclusiv
TVA). Contribuția proprie este în valoare de 4.938,50 lei (inclusiv TVA), iar valoarea totală nerambursabilă este de 241.986,50 lei (inclusiv TVA).
17. Pentru domneniul de investiție: Infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic
a fost depusă la ADR în data de 20.08.2020 fișa de proiect cu tilul: „Consolidarea, amenajarea și reorganizarea Muzeului Național al
Agriculturii”. În data de 09.12.2020 a fost semnat Acordul de Parteneriat nr. 22553 având o durată de realizare a documentațiilor prevăzute în
cadrul proiectului până la 31.12.2021. La acest moment proiectul se află în etapa de evaluare urmând a se semna Contractul de finanțare. Valoare
totală a documentațiilor tehnico-economice este de 466.057,00 lei (inclusiv TVA). Contribuția proprie este în valoare de 9.321,15 lei (inclusiv
TVA) iar valoarea totală nerambursabilă este de 456.736,40 lei (inclusiv TVA).
18. S-au întocmit documentele necesare scoaterii la concurs a posturilor vacante din cadrul Serviciului Management de Proiect.
19. S-a participat la comisiile de consurs pentru recrutare în vederea ocupării funcțiilor publice vacante din cadrul Consiliului Județean
Ialomița.
20. S-a participat la cursuri de formare profesională.
21. S-a participat la comisia de evaluare și la comisia de contestații pentru evaluarea proiectelor depuse în cadrul Programului Județean de
Dezvoltare Locală Ialomița -2020. În cadrul acestui program au fost evaluate, în anul 2020, 24 de proiecte depuse de UAT-urile din județ.

DIRECȚIA BUGET FINANȚE
În calitatea sa de ordonator principal de credite, președintele Consiliului Județean Ialomița, prin intermediul Direcției Buget Finanțe, a
asigurat îndeplinirea atribuțiilor pe linie financiar contabilă prevăzute de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Legea nr. 82/1992 a
contabilității și Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și a celorlalte acte normative
specifice.
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Direcția Buget Finanțe ca structură a aparatului de specialitate a Consiliului Județean Ialomița, în concordanță cu misiunea instituției și
atribuțiunile specifice, a asigurat în principal 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, precum și
gestiunea resurselor umane.
Potrivit organigramei și statului de funcții, direcția are un număr de 29 de posturi; la 31 decembrie 2020 activitatea a fost asigurată de un
efectiv de 24 funcționari, înregistrându-se 5 posturi vacante.
Activitățile specifice desfășurate în cadrul direcției:
✓ 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;
✓ 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 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 hotărâre de consiliu județean; în execuție au fost realizate operațiunile de constatare, urmărire și încasare a acestora;
✓ au fost realizate lucrările privind repartizarea pe trimestre și virările de credite bugetare, corelate cu termenele de încasare a
veniturilor, execuția bugetară și propunerile/ solicitările instituțiilor;
✓ a fost asigurată gestiunea datoriei publice locale și a raportărilor aferente;
✓ au fost efectuate operațiunile legate de finanțarea instituțiilor publice subordonate;
✓ a fost asigurată execuția de casă a bugetului în condiții de legalitate;
✓ potrivit bugetului aprobat a fost condusă contabilitatea drepturilor constatate și a veniturilor încasate precum și a angajamentelor și
a plăților efectuate;
✓ au fost realizate procedurile privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata tuturor cheltuielilor, precum și evidența și raportarea
angajamentelor bugetare și legale;
✓ au fost realizate operațiunile ce privesc contabilitatea sintetică și analitică pentru operațiunile derulate și au fost realizate registrele
de contabilitate obligatorii;
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✓ a fost realizată 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);
✓ au fost realizate operațiunile financiar contabile aferente finanțărilor nerambursabile alocate de către Consiliul Județean Ialomița;
✓ controlul financiar preventiv propriu a fost exercitat de către persoanele desemnate din cadrul Direcției Buget Finanțe;
✓ au fost întocmite trimestrial și anual situațiile financiare pentru activitatea proprie și pe cele centralizate la nivel de ordonator principal
de credite;
✓ realizarea operațiunilor financiar contabile de distribuire a produselor lactate, panificație și mere și documentațiile pentru acordarea
ajutorului comunitar pentru lapte și mere;
✓ au fost întocmite lucrările de încheiere și stabilire a rezultatelor execuției financiare la finele anului anterior;
✓ a fost realizat contul anual de execuție și conturile de execuție trimestriale pentru anul 2020 ce au fost supuse spre aprobare prin
hotărâre de consiliu județean.

De menționat faptul că în anul 2020 o componentă importantă a activității desfășurate în cadrul Direcției Buget Finanțe a reprezentat-o
punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente
convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, respectiv continuarea implementării
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.

În ceea ce privește bugetul județului Ialomița pentru anul 2020 facem următoarele precizări:
•

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

în structură instituțională în bugetul general se regăsește bugetul gestionat de Consiliul Județean-aparat specialitate și de cele ale
instituțiilor subordonate, respectiv:
- Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor;
- Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională;
- Școala Profesională Specială “Ion Teodorescu” Slobozia;
- Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia;
- Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu”;
- Muzeul Agriculturii Slobozia;
- Muzeul Judeţean Ialomiţa;
- Centrul Judeţean pentru Valorificarea Tradiţiei şi Creaţiei Populare;
- Centrul Cultural „Ionel Perlea”;
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
- 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 2020 și cu respectarea celorlalte reglementări incidente domeniului bugetar.

Bugetul general consolidat 2020, incluzând toate tipurile de bugete, cu secțiunile aferente, excluzându-se transferurile între aceste bugete
componente, se prezintă pentru exercițiul bugetar 2020 astfel:
o
programat inițial:
• venituri - prevederi bugetare 335.456.000 lei;
• cheltuieli - credite bugetare 428.398.000 lei;
• deficit 92.942.000 lei;
o
programat definitiv, după rectificări succesive:
• venituri - prevederi bugetare 367.240.200 lei;
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• cheltuieli - credite bugetare 446.306.200 lei;
• deficit 79.066.000 lei;
o
executat:
• venituri – încasări realizate 310.583.493 lei;
• cheltuieli – plăți efectuate 317.048.154 lei;
• deficit 6.464.661 lei.
Rezultatul exerciţiului bugetar se stabileşte ca diferenţă între încasările realizate şi plăţile efectuate, separat pentru fiecare dintre secţiuni, respectiv
de funcţionare şi de dezvoltare.
Bugetul local, ca parte componentă a bugetului consolidat, a fost aprobat iniţial la un nivel de 305.471.000 lei la venituri, 392.715.000 lei
la cheltuieli, iar prevederile definitive influenţate de rectificări s–au situat la un nivel de 245.170.700 lei la venituri şi 318.538.700 lei la cheltuieli.
Încasările realizate au fost de 194.814.571 lei, iar plăţile efectuate au fost de 203.243.771 lei.
În ceea ce privește bugetul local încasările realizate au fost în sumă de 194.814.571 lei, adică 79,46% faţă de prevederile bugetare anuale
de 245.170.700 lei, din care pentru:
o secţiunea de funcţionare: 135.133.044 lei (69,37% din total încasări)
o secţiunea de dezvoltare: 59.681.527 lei (30,63% din total încasări)
Principalele încasări realizate la 31.12.2020, pe surse, au fost:
cote defalcate din impozitul pe venit 25.313.527 lei (12,99% din total încasări), din care:
o secţiunea de funcţionare: 25.313.527 lei (12,99% din total încasări şi 18,73% din încasări secţiune);
sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local 3.580.328 lei (1,84% din total încasări), din
care:
o secţiunea de funcţionare: 3.580.328 lei (1,84% din total încasări şi 2,65% din încasări secţiune);
sume defalcate din T.V.A. 94.636.622 lei (48,58% din total încasări), din care:
o secţiunea de funcţionare: 94.636.622 lei (48,58 % din total încasări şi 70,03% din încasări secţiune);
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venituri proprii (taxe, impozite, diverse venituri, sume provenite din finanţare bugetare ani precedenți) 10.450.637 lei (5,36% din total
încasări), din care:
o secţiunea de funcţionare: 10.450.637 lei (5,36% din total încasări şi 7,74% din încasări secţiune);
subvenţii primite din bugetul de stat 28.063.140 lei (14,41% din total încasări), din care:
o secţiunea de funcţionare: 1.151.930 lei (0,60% din total încasări şi 0,85% din încasări secţiune);
o secţiunea de dezvoltare: 26.911.210 lei (13,81% din total încasări şi 45,09% din încasări secţiune);
alte sume primite de UE în contul plăților efectuate 241.008 lei (0,12% din total încasări), din care:
o secţiunea de dezvoltare: 241.008 lei (0,12% din total încasări şi 0,40% din încasări secţiune);
sume primite de UE în contul plăților efectuate 32.529.309 lei (16,70% din total încasări), din care:
o secţiunea de dezvoltare: 32.529.309 lei (16,70% din total încasări şi 54,51% din încasări secţiune).

Plăţile din bugetul local au fost în sumă 203.243.771 lei, în procent de 63,81% faţă de creditele bugetare anuale la un nivel de 318.538.700
lei, din care pentru:
o
secţiunea de funcţionare: 112.269.210 lei (55,24% din total plăţi);
o

secţiunea de dezvoltare: 90.974.561 lei (44,76% din total plăţi).

pe domenii de activitate:
cheltuielile
serviciilor
publice
generale
în
sumă
de
17.462.799
din care:
autorităţi executive C. J. Ialomiţa 16.098.874 lei (7,92% din total plăţi), din care:
o secţiunea de funcţionare: 14.164.461 lei;
○ secţiunea de dezvoltare: 1.934.413 lei.

(8,59%

din

total

plăţi),

alte servicii publice generale (finanţare D.J.E.P., precum şi alte servicii publice generale) 1.363.925 lei (0,67% din total plăţi), din
care:
o
o

secţiunea de funcţionare: 1.320.295 lei;
secţiunea de dezvoltare: 43.630 lei.
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apărare, ordine publică şi siguranţă naţională în sumă de 1.083.138 lei (0,53% din total plăţi), din care:
apărare naţională (susţinerea materială a Comandamentului Militar Judeţean) 440.647 lei (0,21% din total plăţi), din care:
o

secţiunea de funcţionare: 284.475 lei;

o secţiunea de dezvoltare: 156.172 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, alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale 642.491 lei (0,32% din total plăţi), din care:
o
o

secţiunea de funcţionare: 587.531 lei;
secţiunea de dezvoltare: 54.960 lei.

cheltuieli social-culturale în sumă de 82.367.209 lei (40,53 % din total plăţi), din care:
învăţământ (finanţare programe de acordare lapte, corn şi mere pentru elevii din învăţământul primar, gimnazial, secundar
inferior, învăţământ special şi alte cheltuieli) 4.170.863 lei (2,05% din total plăţi), din care:
secţiunea de funcţionare: 3.612.631 lei;
secţiunea de dezvoltare: 558.232 lei;

o
o

sănătate: 9.463.034 lei (4,66 % din total plăţi), din care:
secţiunea de funcţionare: 6.034.807 lei;
secţiunea de dezvoltare: 3.428.227 lei;

o
o

cultură şi religie (finanţare instituţii de cultură subordonate, contribuţii personal neclerical, servicii recreative şi sportive)
20.537.864 lei (10,11% din total plăţi), din care:
o
o

secţiunea de funcţionare: 18.975.484 lei;
secţiunea de dezvoltare: 1.562.380 lei.

asistenţă socială 48.195.448 lei (23,71% din total plăţi), din care:
o

secţiunea de funcţionare: 46.299.767 lei;
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secţiunea de dezvoltare: 1.895.681 lei.

cheltuieli cu servicii și dezvoltare publică în sumă de 71.436 lei (0,04% din total plăţi) reprezentând în fapt plăţi pentru reducerea și
controlul poluării, din care:
protecția mediului 71.436 lei (0,04% din total plăţi), din care;
o secţiunea de dezvoltare: 71.436 lei;
cheltuieli cu acţiunile economice în sumă de 102.259.189 lei (50,31% 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 8.495.820 lei (4,18% din total plăţi), din care;
o secţiunea de funcţionare: 628.620 lei;
o secţiunea de dezvoltare: 7.867.200 lei;

transporturi 93.763.369 lei (46,13% din total plăţi), din care:
o
o

secţiunea de funcţionare: 20.361.139 lei;
secţiunea de dezvoltare: 73.402.230 lei.

după natura economică:
o
secţiunea de funcţionare: 112.269.210 lei (55,24 % din total plăţi), din care:
▪ cheltuieli de personal: 44.660.951 lei (21,97% din total plăţi şi 39,78% din total plăţi secţiune);
▪ bunuri şi servicii: 34.226.183 lei (16,84% din total plăţi şi 30,49% din total plăţi secţiune);
▪ transferuri: 18.110.817 lei ( 8,91% din total plăţi şi 16,13% din total plăţi secţiune);
▪ alte transferuri: 3.187 lei (0,01% din total plăţi şi 0,01% din total plăţi secţiune);
▪ asistenţă socială: 5.040.697 lei (2,48 % din total plăţi şi 4,49% din total plăţi secţiune);
▪ alte cheltuieli: 10.270.408 lei (5,05% din total plăţi şi 9,15% din total plăţi secţiune);
▪ plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent: -43.033 lei (-0,02% din total plăţi şi -0,05% din total plăţi secţiune);
Page 62 of 127

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

o

cji@cicnet.ro

secţiunea de dezvoltare: 90.974.561 lei (44,76% din total plăţi), din care:
▪ transferuri: 4.092.338 lei (2,01% din total plăţi şi din 4,50% total plăţi secţiune);
▪ alte transferuri: 7.550.000 lei (3,71% din total plăţi şi 8,30% din total plăţi secţiune);
▪ proiecte cu finanțare din fonduri externe neramburabile: 34.030.223 lei (16,75% din total plăţi şi 37,40% din total plăţi secţiune);
▪ active nefinanciare: 44.635.299 lei (21,96% din total plăţi şi 49,06% din total plăţi secţiune);
▪ active financiare: 668.700 lei (0,33% din total plăţi şi 0,74% din total plăţi secţiune);

Instituția finanţată integral din venituri proprii (Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia) a realizat încasări de 120.196.179 lei, în procent
de 94,37% faţă de prevederile anuale la finele perioadei de raportare în sumă de 127.362.000. lei, din care pentru:
o secţiunea de funcţionare: 115.348.660 lei (95,97% din total încasări);
o secţiunea de dezvoltare: 4.847.519 lei (4,03% din total încasări).
Principalele încasări realizate de Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe surse, au fost:
venituri proprii 72.690.151 lei (60,48% din total încasări), din care:
o
o

secţiunea de funcţionare: 70.250.455 lei (60,48% din total încasări şi 60,90% din încasări secţiune);
secţiunea de dezvoltare: 2.439.696 lei ( 2,12% din total încasări şi 50,33% din încasări secţiune);

subvenţii 47.510.526 lei (39,53% din total încasări), din care:
o
o

secţiunea de funcţionare: 45.098.205 lei (37,52% din total încasări şi 39,10% din încasări secţiune);
secţiunea de dezvoltare: 2.412.321 lei (2,01% din total încasări şi 49,76% din încasări secţiune);

alte sume incasate de la UE -4.498 lei (-0.01% din total încasări), din care:
o

secţiunea de dezvoltare: -4.498 lei (-0.01% din total încasări şi -0.09% din încasări secţiune);

Plăţile instituţiei finanţate integral din venituri proprii au fost de 118.254.109 lei în procent de 88,87% faţă de creditele bugetare aprobate
la finele perioadei de raportare, la un nivel de 133.060.000 lei, din care pentru:
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secţiunea de funcţionare:113.406.590 lei (95,90% din total plăţi);
secţiunea de dezvoltare: 4.847.519 lei (4,10% din total plăţi).

Din punct de vedere funcţional, plăţile aferente acestei instituţii finanţate integral din venituri proprii şi se prezintă astfel:
sanătate 118.254.109 lei (100,00% din total plăţi) , din care:
o secţiunea de funcţionare: 113.406.590 lei;
o secţiunea de dezvoltare: 4.847.519 lei lei.

o

o

Din punct de vedere economic, plăţile se structurează astfel:
secţiunea de funcţionare: 113.406.590 lei (95,90% din total plăţi), din care:
personal: 86.076.201 lei (75,90% din total plăţi secţiune);
bunuri şi servicii: 26.973.641 lei (23,78% din total plăţi secţiune);
alte cheltuieli: 621.962 lei (0,55% din total plăţi secţiune);
plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent: -265.214 lei (-0,23% din total plăţi secţiune);
secţiunea de dezvoltare: 4.847.519 lei (4,10% din total plăţi), din care:
active fixe: 4.847.519 lei (100,00% din total plăţi secţiune);

Instituţiile finanţate din venituri proprii şi subvenţii au realizat încasări de 16.037.782 lei, în procent de 95,48% faţă de prevederile
bugetare definitive la finele perioadei de raportare de 16.796.500 lei, din care pentru:
o secţiunea de funcţionare: 14.987.723 lei (93,45% din total încasări);
o secţiunea de dezvoltare: 1.050.059 lei (6,55% din total încasări).
Principalele încasări realizate la 31.12.2020, pe surse, au fost:
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venituri proprii: 234.246 lei (1,46% din total încasări), din care:
o secţiunea de funcţionare: 233.479 lei (1,45% din total încasări şi 1,56% din încasări secţiune);
o secţiunea de dezvoltare: 767 lei (0,01% din total încasări şi 0,07% din încasări secţiune).
subvenţii: 15.766.097 lei (98,31% din total încasări), din care:
secţiunea de funcţionare: 14.754.244 lei (92,00 % din tot al încasări şi 98,44% din încasări secţiune);
o secţiunea de dezvoltare: 1.011.853 lei (6,31% din total încasări şi 96,36% din încasări secţiune).

o

sume primite de UE în contul plăților efectuate: 37.439 lei (0,23% din total încasări), din care:
o secţiunea de dezvoltare: 37.439 lei (0,23% din total încasări şi 3,57% din încasări secţiune).
Plăţile aferente instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii au fost de 16.015.314 lei, în procent de 95,35% faţă de prevederile
aprobate la finele perioadei de raportare de 16.796.500 lei, din care pentru:
o secţiunea de funcţionare: 14.987.723 lei (93,58% din total plăţi);
o secţiunea de dezvoltare:
1.027.591 lei (6,42% 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
1.353.038 lei (8,45% din total plăţi) , din care:
o
o

Persoanelor)

secţiunea de funcţionare: 1.309.408 lei;
secţiunea de dezvoltare: 43.630 lei;

învăţământ (Scoala Speciala “Ion Teodorescu” Slobozia şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 1.806.348 lei (11,28%
din total plăţi), din care:
o
o

secţiunea de funcţionare: 1.269.841 lei;
secţiunea de dezvoltare: 536.507 lei;

sănătate (C.A.M.S. Fierbinţi-Tîrg) 3.007.684 lei (18,78% din total plăţi), din care:
o
o

secţiunea de funcţionare: 2.944.846 lei;
secţiunea de dezvoltare: 62.838 lei;
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cultura, recreere și religie (Biblioteca Județeană ”Ștefan Bănulescu”, Centrul Judeţean pentru Promovarea şi Valorificarea Tradiţiei şi
Creaţiei Populare, Muzeul Agriculturii, Muzeul Judeţean, Centrul Cultural “Ionel Perlea”) 9.848.244 lei (61,49% din total plăţi), din care:
o
o

secţiunea de funcţionare: 9.463.628 lei;
secţiunea de dezvoltare: 384.616 lei;

Din punct de vedere economic, plăţile acestor instituţii finanţate din venituri proprii şi subvenţii se structurează astfel:
o

o

secţiunea de funcţionare 14.987.723 lei (93,58% din total plăţi), din care:
▪ cheltuieli de personal: 15.010.422 lei (68,42% din total plăţi secţiune);
▪ bunuri şi servicii: 5.186.280 lei (29,52% din total plăţi secţiune);
▪ asistență socială : 316.445 lei (1,91% din total plăţi secţiune);
▪ alte cheltuieli: 60.801 lei (0,37% din total plăţi secţiune);
▪ plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent: -22.699 lei (-0,22% din total plăţi secţiune);
secţiunea de dezvoltare: 1.027.591 lei (6,42% din total plăţi), din care:
▪ active fixe : 1.012.314 lei ( 98,51% din total plăţi secţiune);
▪ proiecte cu finanțare din fonduri externe neramburabile: 15.277 lei (1,49% din total plăţi secţiune);

Direcția Buget Finanțe, prin Compartimentul Resurse Umane, alcătuit din 4 funcționari publici de execuție, are prin atribuțiile specifice
gestionarea resurselor umane, a funcțiilor publice cât și a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate.
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.
Principalele activități desfășurate:
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au fost întocmite documentațiile privind organigrama, statul de funcții și numărul de personal pentru aparatul de specialitate și instituțiile
subordonate în vederea aprobării/modificării ori de câte ori a fost necesar, în funcție de volumul și complexitatea atribuțiilor, competențelor
și responsabilităților legale ce trebuie îndeplinite în plan deliberator și/sau executiv, precum și în limitele alocațiilor bugetare;
o au fost efectuate lucrările legate de recrutarea, selectarea personalului, numirea, încadrarea, promovarea, redistribuirea, transferul, detașarea,
pensionarea sau încetarea raporturilor de serviciu sau a contractului individual de muncă pentru personalul aparatului de specialitate;
o a fost asigurată gestionarea dosarelor profesionale ale funcționarilor publici și a registrului de evidență a funcționarilor publici, precum și
a registrului general de evidență a salariaților pentru personalul aparatului de specialitate;
o s-au întocmit programele de perfecţionare pentru personalul din aparatul de specialitate în conformitate cu programele primite de la
instituţiile specializate şi cu necesităţile momentului şi transmite celor interesaţi comunicările privind durata şi perioada programelor de
perfecţionare aprobate pentru personalul din aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa;
o s-au efectuat lucrările privind evidenţa şi mişcarea personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa;
o au fost realizate legitimaţii de serviciu pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa;
o a realizat implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese de către funcționarii publici și personalul
contractual care are obligația depunerii acestor declarații din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița;
o a fost acordată asistență de specialitate instituțiilor subordonate, consiliilor locale, la cererea acestora, în domeniul salarizării și al
raporturilor de muncă;
o au fost întocmite statele de plată lunare a salariilor și a altor drepturi de natură salarială pentru funcționarii publici și personalul contractual
din cadrul aparatului de specialitate, a indemnizațiilor consilierilor județeni și membrilor ATOP, precum și a altor persoane din afara unității;
o au fost realizate lucrări, situații statistice și estimări în legătură cu numărul și cheltuielile de personal necesare luării deciziilor în legătură
cu resursele umane și cu bugetul;
o au fost monitorizate cheltuielile de personal, procesul de evaluare și au fost întocmite și raportate dările de seamă statistice și declarațiile
referitoare la numărul de personal și fondul de salarii;
o au fost realizate lucrările privind programarea, evidența și efectuarea concediilor de odihnă, programul de lucru și prezența la serviciu.
În realizarea atribuțiilor s-a colaborat cu celelalte compartimente ale consiliului județean, cu instituțiile din subordine, cu A.N.F.P. De asemenea,
a acordat consiliilor locale, la cererea acestora, asistență de specialitate în domeniul salarizării și al raporturilor de muncă.
o
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Potrivit prevederilor art. 173 alin. (2) lit. c) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, Consiliul Judeţean aprobă organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi
serviciilor publice de interes judeţean,.
❖ Numărul de posturi aprobate, precum și al celor ocupate la sfârșitul anului 2020 se prezintă după cum urmează:

❖
❖
r.
crt.

❖
.
❖
.
❖
.
❖
.
❖
.
❖
.
❖
.
❖
.

❖N
Denumirea
instituţiei

❖1
Consiliul Judeţean
Ialomiţa – aparat specialitate
❖2
Direcţia Judeţeană
de Evidenţă a Persoanelor
Ialomiţa
❖3
Biblioteca
Judeţeană
„Ştefan
Bănulescu” Ialomiţa
❖4
Centrul Judeţean
pentru
Conservarea
şi
Promovarea
Culturii
Tradiţionale Ialomiţa
❖5
Centrul
Cultural
„Ionel Perlea” Ialomiţa
❖6
Muzeul Național al
Agriculturii Slobozia
❖7
Muzeul Judeţean
Ialomiţa
❖8
Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Ialomiţa

❖
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❖
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❖
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❖
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Organigrama și statul de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa au fost cele aprobate prin Hotărârea Consiliului
Județean Ialomița nr. 122/30.10.2019, având ca structura 5 direcţii de specialitate (Direcţia Coordonare-Organizare, Direcţia Buget Finanţe,
Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Direcţia Investiţii şi Servicii Publice şi Direcţia Achiziţii și 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. 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 Consiliului Județean Ialomița nr. 122/30.10.2019 prin care s-a aprobat organigrama și statul de
funcții cu o structură de 157 posturi, defalcată pe nivelul funcțiilor în tabelul de mai sus, în cursul anului 2020 a fost modificată prin Hotărârile
Consiliului Județean Ialomița nr. 39/26.03.2020, nr. 57/28.05.2020, nr. 73/25.06.2020, urmare numirii definitive în funcția publică pentru 5
funcționari publici debutanți. Prin Hotărârile Consiliului Județean Ialomița nr. 1/29.01.2020 și nr. 159/23.09.2020 s-a aprobat transformarea a 4
posturi ocupate de către funcționarii publici care au fost declarați admiși urmare concursului/examenului de promovare în gradul profesional
imediat superior celui deținut.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița 73/25.06.2020 a fost transformată o funcție publică vacantă de consilier debutant în consilier
asistent.
În 17.11.2020, prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 174/17.11.2020 s-a aprobat organigrama, statul de funcții și funcțiile publice
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița prin care s-au transformat 2 posturi la Cabinetul Președintelui Consiliului
Județean Ialomița, 1 post de consilier a fost transformat în director cabinet, iar un post de consilier nivel studii superioare a fost transformat în
referent nivel studii medii. Tot prin aceeași hotărâre au fost transformate 5 funcții publice vacante de nivel inferior în funcții publice de nivel
superior.
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La începutul anului 2020 în cadrul aparatului de specialitate erau ocupate 117 posturi, fluctuația personalului (plecări, ocupări prin transferuri
și concursuri recrutare) conducând la finalul anului la ocuparea a 119 posturi.
În anul 2020, Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 150/27.11.2019 prin care s-au stabilit salariile de bază pentru funcționarii publici
și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor
Ialomița începând cu luna noiembrie 2019 a fost modificată prin:
− Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 5/29.01.2020 care a stabilit salarii de bază începând cu luna ianuarie 2020;
− Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 175/17.11.2020 care a stabilit salarii de bază începând cu luna noiembrie 2020.
În anul 2020 au fost organizate 12 concursuri de recrutare funcții publice, ocupându-se 7 posturi funcții publice de execuție, 1 funcție
personal contractual și 1 concurs de promovare pentru 3 funcționari publici de execuție.
În cursul anului 2020, în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, s-au produs următoarele modificări în legătură cu
managementul funcțiilor publice și personalul contractual:
❖ 1 post funcție personal contractual de execuție de șofer I s-a ocupat urmare concursului organizat;
❖ 7 posturi funcții personal contractual de consilier la Cabinetul Președintelui s-au ocupat pe o perioadă determinată;
❖ 3 posturi funcții personal contractual de consilier la Cabinetul Vicepreședintelui s-au ocupat pe o perioadă determinată;
❖ 3 posturi funcții publice de execuție (2 funcții publice consilier grad profesional principal și 1 consilier, grad profesional asistent) s-au
ocupat prin transfer la cerere;
❖ 6 posturi funcții publice de execuție din care: 2 funcții publice de consilier asistent, 1 funcție publică de consilier principal, 2 funcții
publice de consilier superior s-au ocupat urmare concursurilor de recrutare organizate în anul 2020;
❖ 8 posturi funcții publice s-au vacantat după cum urmează:
4 funcții publice urmare încetării raportului de serviciu prin acordul părților;
4 funcții publice urmare pensionării pentru limită de vârstă;
❖ În lunile ianuarie 2020 și septembrie 2020 au fost promovați în grad profesional 1, respectiv 3 funcționari publici care au fost declarați
admiși urmare concursului/examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut.

Page 70 of 127

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

cji@cicnet.ro

Sumele alocate perfecționării pe anul 2020 au fost de 35.000 lei din care s-au cheltuit 950 lei, perfecționându-se 1 funcționar public de
conducere și 1 funcționar public de execuție.
Au participat în mod gratuit un număr de 7 funcționari publici de execuție și 1 funcționar public de conducere.
A fost întocmit un raport privind formarea profesională a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Ialomița și transmis spre informare președintelui Consiliului Județean Ialomița.
Pentru instituțiile subordonate s-au întocmit rapoarte de specialitate la proiectele de hotărâri după cum urmează:
✓ pentru Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa prin Hotărârile Consiliului Județean Ialomița nr. 49/24.04.2019, nr. 59/28.05.2020
și nr. 161/23.09.2020 s-a aprobat modificarea statului de funcții, aprobat prin H.C.J. Ialomița nr. 136/28.11.2018;
✓ pentru Spitalul Județean de Urgență Slobozia prin:
o Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 137/31.08.2020 s-a aprobat organigrama și statul de funcții a Spitalului Județean de
Urgență Slobozia;
o Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 176/17.11.2020 s-a aprobat organigrama și statul de funcții pentru Spitalul Județean de
Urgență Slobozia;
o Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 206/18.02.2020 s-a aprobat organigrama și statul de funcții pentru Spitalul Județean de
Urgență Slobozia.
✓ pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa prin:
o Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 41/26.03.2020 s-a aprobat organigrama și statul de funcții;
o Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.74/25.06.2020 s-a aprobat statul de funcții;
o Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.163/23.09.2020 s-a aprobat organigrama și statul de funcții.
✓ pentru Centrul Cultural ”Ionel Perlea” Ialomița prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 108/30.07.2020 s-a aprobat modificarea
statului de funcții aprobat prin HCJ Ialomița nr. 55/27.05.2016.
✓ pentru Muzeul Național al Agriculturii prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 58/28.05.2020 s-a aprobat statul de funcții;
✓ pentru Muzeul Județean Ialomița prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 136/31.08.2020 s-a aprobat statul de funcții;
✓ pentru Direcția Județeană de Evidența Persoanelor Ialomița prin Hotărârile Consiliului Județean Ialomița nr. 2/29.01.2020, nr.
160/23.09.2020, nr.177/17.11.2020 și nr. 186/27.11.2020 s-a aprobat statul de funcții
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Prin Hotărârile Consiliului Județean Ialomița nr. 5/29.01.2020 și nr. 205/18.12.2020 s-au stabilit salariile de bază pentru personalul din
cadrul instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Ialomița.
În cursul anului 2020, pentru cele cinci instituții publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Ialomița s-au organizat
evaluările anuale ale activității desfășurate de către manageri aferente anului 2019, evaluările finale la sfârșitul perioadei pentru care au fost
încheiate contractele de management cât și analiza noului management de proiect pentru Muzeul Național al Agriculturii Slobozia.

DIRECȚIA AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM
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) și are următoarea structură organizatorică:
1. Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism;
2. Compartimentul Monitorizare și Control.
În cadrul Serviciului Amenajarea Teritoriului și Urbanism în perioada ianuarie - decembrie a anului 2020 s-au analizat documentații
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, astfel:
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Tipul actului de autoritate urbanistică
Certificat de urbanism
Autorizație de construire/desființare
Aviz pentru emiterea certificatului de urbanism

Nr. total de
acte emise
43
19
99

1

Taxe încasate
851,40 lei1
10.893,16 lei1
645,00 lei

Conform prevederilor art. 494, alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, taxele încasate pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de
construire/desfiinţare de către preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul primarilor comunelor, constituie venit în proporţie de 50% la bugetul local al comunelor şi de 50% la bugetul local al judeţului.

Page 72 of 127

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

4.
5.

Aviz pentru emiterea autorizației de construire/desființare
Avizul Arhitectului – Şef al Judeţului Ialomiţa
TOTAL

cji@cicnet.ro

56
12
229

816,00 lei
1.350,00 lei
14.555,56 lei

Între Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Comuna Ciocârlia a fost încheiată o convenţie pe o perioadă de patru ani (14 aprilie 2017 – 31 decembrie
2020) 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.
În anul 2020, Consiliului Judeţean Ialomiţa a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice contractul de finanţare
nr. 100.273 / 22.07.2020 pentru Programul privind elaborarea şi/sau actualizarea planurilor urbanistice generale ale localităţilor şi a regulamentelor
locale de urbanism. Obiectul contractului şi al actului adiţional aferent acestuia îl constituie alocarea din bugetul Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice în bugetul Consiliului Judeţean Ialomiţa a sumei de 411.833,00 lei, care ulterior au fost repartizaţi către bugetele unităţilor
administrativ – teritoriale din judeţul Ialomiţa.
Unităţile administrativ – teritoriale beneficiare ale contractului de finanţare nr. 100.273/22.07.2020 sunt următoarele: Balaciu, Bărcăneşti,
Ciochina, Colelia, Făcăeni, Grivița, Gura Ialomiţei, Manasia, Moviliţa, Munteni-Buzău, Perieţi, Rădulești, Roşiori, Sălcioara, Sfântu Gheorghe,
Sudiţi, Urziceni și Vlădeni.
În anul 2018, 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. a fost încheiat 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”. În anul 2020 a fost finalizat acest
contract, procesul – verbal de recepție finală a documentației de amenajare a teritoriului fiind înregistrat sub nr. 27650 / 2020 – M / 16.12.2020.
Au fost regularizate unsprezece autorizaţii de construire/desfiinţare emise de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa şi au fost întocmite
trei procese – verbale de recepţie la terminarea lucrărilor în decursul anului 2020.
De asemenea, au fost rezolvate solicitările primite din partea persoanelor fizice şi/sau persoanelor juridice referitoare la diferite speţe de
natură urbanistică, astfel asigurându-se accesul public la documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului.
Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism Ialomița şi-a desfășurat activitatea în baza Hotărârii Consiliului Județean Ialomița
nr. 38/22.09.2016 privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism Ialomiţa şi a Regulamentului de
organizare şi funcţionare al acesteia şi şi-a modificat componenţa prin Hotărârile Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 98/27.09.2018 şi nr. 77 /
18.06.2019.
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Aceasta este un organism consultativ fără personalitate juridică și are atribuții principale de analiză, expertizare tehnică și consultanță, care
asigură fundamentarea tehnică a avizului Arhitectului - Șef al Județului Ialomița pentru documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism.
În perioada ianuarie – decembrie 2020, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism Ialomița a fundamentat din punct de vedere
tehnic emiterea avizului Arhitectului - Șef al Judeţului Ialomiţa pentru un număr de 12 documentaţii de urbanism:
Astfel, Arhitectul - Șef al Județului Ialomița a emis 12 de avize pentru:
1) Planul Urbanistic Zonal „Instalație tip skid de distribuție GPL la autovehicule” pentru un imobil situat în comuna Grivița.
2) Planul Urbanistic Zonal „Schimbare de funcțiune” pentru un imobil situat în municipiul Feteşti.
3) Planul Urbanistic Zonal „Lotizare locuințe” pentru un imobil situat în comuna Dridu.
4) Planul Urbanistic Zonal „Construire hală salubrizare pentru selectare, sortare materiale reciclabile și turnarea unei platforme betonate”
pentru un imobil situat în comuna Bărbulești.
5) Planul Urbanistic Zonal „Introducere în intravilan pentru construire locuințe și spații servicii” pentru un imobil situat în municipiul Fetești.
6) Planul Urbanistic Zonal „Service și spălătorie auto” pentru un imobil situat în municipiul Fetești.
7) Planul Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism al comunei Colelia.
8) Planul Urbanistic Zonal pentru „Construire salon evenimente, anexe salon (bucătărie, grup sanitar, spațiu de depozitare și terasă), spațiu de
depozitare, împrejmuire, alei auto și utilități” pentru un imobil situat în comuna Movilița.
9) Planul Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism al comunei Sălcioara.
10) Planul Urbanistic Zonal „Sistem de alimentare cu GPL pentru autovehicule cu instalații monobloc tip SKID” pentru un imobil situat în
comuna Axintele.
11) Planul Urbanistic Zonal „Întocmire P.U.Z. pentru construire hale pesticide, semințe și îngrășăminte” pentru un imobil situat în comuna
Perieți.
12) Planul Urbanistic Zonal „Autorizarea lucrărilor pentru îmbunătățirea competivității întreprinderii S.C. Exe Packaging Solutions S.R.L.
prin înființarea unei activității în domeniul fabricării ambalajelor biodegradabile” pentru un imobil situat în orașul Fierbinți – Târg.
Seviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism a analizat 87 de documentații referitoare la solicitări ale unităților de cult din județul Ialomița
privind acordarea unui sprijin financiar în baza Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru
unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România și în baza Hotărârii de Guvern nr. 1470 / 2002 privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare ale Ordonanței Guvernului nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare. Solicitările unităților de
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cult au fost analizate din punct de vedere tehnic, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construire, cu modificările și completările ulterioare.
Funcţionarii publici ai Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism au acordat asistență tehnică de specialitate unităților
administrativ – teritoriale din județul Ialomița și persoanelor fizice și/sau juridice privind procedura de autorizare pentru toate categoriile de
construcţii, conform legislaţiei în vigoare: Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările
ulterioare; Ordinul M.D.R.L. nr. 839/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările
ulterioare; Hotărârea de Guvern nr. 273 / 1994 pentru aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora,
cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările
ulterioare; Ordinul M.D.R.A.P. nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare; Ordinul M.D.R.T. nr. 2701/ 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare
și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism; Hotărârea de Guvern nr. 525
/ 1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea în
construcții, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea de Guvern nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; Legea nr. 7 / 1996 a cadastrului și
a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 18 / 1991 a fondului funciar, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul M.A.D.R. nr. 83 / 2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în
extravilanul localităților; Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente
și pentru modificarea și completarea Legii nr. 18 / 1991 a fondului funciar; Legea nr. 138 / 2004 a îmbunătățirilor financiare, cu modificările și
completările ulterioare; Legea nr. 51 / 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 185 /
2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate; Hotărârea de Guvern nr. 62 / 1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de
investiții și de dezvoltare, precum și a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General; Hotărârea de
Guvern nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu,
cu modificările și completările ulterioare.
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COMPARTIMENTULUI COORDONARE SOCIETĂȚI, SERVICII ȘI INSTITUȚII PUBLICE SUBORDONATE
Compartimentul Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonat și-a desfășurat activitatea în anul 2020 cu 4 funcționari publici.
În perioada 01.01-31.12.2020, activitățile din cadrul Compartimentului Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate sau derulat în conformitate cu atribuțiile cuprinse în Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean
Ialomița.
Astfel, activitățile specifice desfășurate în cadrul compartimentului, în anul raportat, sunt sintetizate mai jos:
- S-a urmărit ducerea la îndeplinire a competențelor legale ale Consiliului Județean în relația cu serviciile, societățile și instituții publice
subordonate;
- S-a creat o bază de date pentru societățile serviciile și instituțiile publice subordonate, referitoare la Regulamentul de organizare și
funcționare, organigrama, ștat de funcții, activități specifice, rapoarte de activitate, situația patrimoniului, etc;
- Au fost întocmite rapoarte de specialitate la proiectele de hotărâre ale Consiliului Județean Ialomița cu referire la: reînnoirea mandatului
de administratori, la demararea procesului de selecție pentru pozițiile vacanțe 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;
- Au fost întocmite rapoarte de specialitate la proiectele de hotărâre ale Consiliului Județean Ialomița privind aprobarea Bugetului de
venituri şi cheltuieli la S.C. Infrastructură Drumuri şi Poduri S.A. și la S.C. Drumuri şi Poduri S.A, pe anul 2020;
-Au fost întocmite referate de necesitate privind achiziționarea serviciilor de recrutare de la o firmă de specializată în vederea derulării
procedurii de selecție a candidatilor pentru ocuparea a două posturi vacante de administrator din cadrul Consiliului de Administrație al S.C.
Drumuri și Poduri S.A. și a trei posturi vacante de administrator din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri
S.A.;
-Au fost întocmite note privind respectarea condițiilor contractuale, aferente celor două contracte de prestări servicii de recrutare pentru
ocuparea posturilor vacante de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Infrastructură Drumuri şi Poduri S.A. și la S.C. Drumuri şi Poduri
S.A.;
-Au fost întocmit note privind finalizarea serviciilor furnizate pentru efectuarea „Testul Investitorului Privat Prudent”, la societatea
Infrastructură Drumuri și Poduri S.A, respectiv pentru respectarea condițiilor contractuale, la societatea Infrastructură Drumuri și Poduri S.A.;
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-S-au întocmit și transmis declarațiile 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 ( Formularului S 1100).
-A fost întocmit Raportul anual privind starea economică - sociala a județului Ialomița în anul 2019 ;
- Au fost întocmite situațiile centralizate cu numărul de elevi și zilele în care aceștia au beneficiat de transport gratuit, pe fiecare unitate de
învățământ, în vederea emiterii facturii fiscale, conform art.10 al Hotărârii nr. 435 din 24 mai 2020 privind aprobarea procedurii de decontare a
cheltuielilor de transport al elevilor, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport
intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017;
- A fost întocmit Planul de Acțiuni întreprinse de Consiliului Județean Ialomița în trimestrul III al anului 2019 și anul 2020, cu referire la
îndeplinirea
obiectivelor
din
Programul
de
Guvernare
;
- S-a elaborat Raportul la proiectul de hotărâre privind 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 2021;
- S-a elaborat Raportul la proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului mediu/tonă de iarbă(masă verde) obținută de pe pajiște, pentru
anul 2021, 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;
- S-a elaborat Raportul privind aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor brute obținute din cedarea
folosinței bunurilor prin arendare pentru anul 2021;
- participarea în Comisiile Județene pentru Constatarea si Evaluarea Pagubelor Culturi Agricole în colaborare cu Direcția pentru Agricultură
Județeană Ialomița;
- S-au întocmit referatele de analiză cu referire la Raportul de activitatea al managerilor instituțiilor de cultură subordonate în vederea
evaluării finale a activității desfășurate;
- S-a întocmit contractul pentru asigurarea managementului interimar pentru Spitalul Județean de Urgență Slobozia ;
- S-au întocmit referate privind expirarea mandatelor și asigurarea interimatelor la instituțiile de cultură până la organizarea concursurilor;
- S-au întocmit Caietele de obiective și Regulamentele de desfășurare a concursurilor în vederea organizării concursurilor pentru ocuparea
posturilor de manageri la instituțiile de cultură subordonate: Muzeul Național al Agriculturii, Muzeul Județean Ialomița, Biblioteca
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Județeană”Ștefan Bănulescu, Centrul Cultural Ionel Perlea, Centrul pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița); după
depunerea noilor proiecte de management, s-au întocmit referate de analiză a acestora;
- S-au întocmit contractele de management în urmă susținerii noilor proiecte de management pentru managerii instituțiilor de cultură
subordonate, cu durata de 4 ani;
- S-a întocmit referatul privind deblocarea unui post de asistent social în vederea licențierii serviciului social pentru CAMS Fierbinți;
- S-au întocmit Referate privind mărirea salariile de bază pentru anul 2020, soldele de funcție/salariile de funcție, indemnizațiile de încadrare
ale managerilor instituțiilor subordonate;
-S-au întocmit adrese și informări către toate instituțiile subordonate în vederea elaborării planului de măsuri pentru prevenirea infectării cu
virusul SARS-COV 2;
-S-a urmărit ducerea la îndeplinire a Dispozițiilor Președintelui Consiliului Județean Ialomița și a Hotărârilor Consiliului Județean Ialomița
de către serviciile, societățile și instituții publice subordonate;
-S-au desfășurat activități de corespondența, întocmind răspunsuri la scrisori, petiții și mulțumiri, soluționând problemele curente specifice
compartimentului, respectându-se toate procedurile și instrucțiunile.
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ACTIVITATEA INSTITUȚIILOR SUBORDONATE
CONSILIULUI JUDEȚEAN IALOMIȚA
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SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLOBOZIA
Anul 2020 a reprezentat anul, cu cea mai mare provocare a unității sanitare in contextul epidemiologic al Pandemiei SARS-Cov2.
Acest context a presupus modificarea continua a structurii funcționale, reconfigurarea resurselor disponibile, materiale si umane, găsirea de soluții
inovatoare la solicitările impuse de aceste modificări funcționale, adaptarea in permanenta la cerințele si nevoile de asigurare a serviciilor de
sănătate in prezenta unui factorului perturbator dominant.
Una dintre provocările majore a fost aceea de a asigura resurse umane calificate necesare acoperirii programului extins, continuu, in condiții de
stres extrem in secțiile nou înființate (ATI Covid, Interne Covid) dar si acoperirea serviciilor de suport pentru activitatea crescuta datorata
specificului activități de lupta împotriva Sars-CoV 2.
Rezultatele bune înregistrate in anul 2020 se datorează unui efort colectiv impresionant, al angajaților, al ordonatorului principal (CJ Ialomița) al
tuturor instituțiilor implicate in prevenirea si combaterea Sars-Cov2, dar mai ales, a comunității care a înțeles gravitatea situației epidemiologice,
si a decis sa adopte masuri de protecție si sa păstreze o distanțare sociala, de multe ori greu de implementat.
Reziliența sistemului de servicii medicale a fost si rămâne obiectivul strategic al unității sanitare.
Managementul crizei sanitare
Anul 2020 a fost marcat de managementul de tip criza in care toate resursele disponibile au fost concentrate spre îndeplinirea sarcinilor trasate prin
legislația specifica de combatere a efectelor SarsCov2.
Echipamente de ventilație mecanica
Astfel, s-a asigurat creșterea capacitații de reacție a unității prin creșterea nr de paturi deservite de aparate de ventilație mecanica noi1, fie din
achiziții, donații sau înzestrări, atât in secțiile ATI Covid, non-Covid precum si UPU. După preluarea mandatului in Octombrie 2020 s-a reușit
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finalizarea acestor achiziții, înregistrându-se economii substanțiale la acest capitol2, acestea fiind instalate in zone de izolare nou înființate cu
asigurarea circuitelor funcționale.
Capacitatea de testare
1) RT-PCR
a) Dublarea livrărilor kiturilor de testare-de la 50 teste/2 sapt, la cca 80/săptămâna
b) Creșterea capacitații de testare RT PCR prin donație-producător care poate asigura kituri
c) testarea la cere cu plata-deschiderea către populație-principiul contritibutivitatii3
2)Teste rapide-antigen:
Anticiparea utilizării pe scara larga a testelor rapide cu o luna înaintea oficializării acestui tip de teste4, unitatea sanitara fiind pregătită din timp cu
stocuri suficiente pentru triajul prezentărilor.
Stocuri de medicamente si materiale
S-au refăcut si asigurat stocuri de medicație specifica si echipamente de protecție la nivelul necesarului de operaționalizare a secțiilor. Unitatea are
contracte ferme de asigurare de O2 medicinal5cu posibilitatea extinderii. Unitatea are in conservare propria stație de producție O2.
Resurse umane
Imediat după preluare, au fost demarate acțiuni de angajare pe situație de alerta pentru personalul esențial secții si zone de suport.
Situația generala a mișcării de personal se prezinta astfel:
Medici
Personal
Asistenți
Personal
Personal
studii
medicali
auxiliar
funcțional
superioare
Intrati
33
1
33
23
9
Iesiti
8
0
19
18
10
In decembrie 2020, Unitatea a întocmit un proiect cu finanțare europeana pentru managementul situațiilor de criza in valoare de cca 3 mill. euro
prin care se dorește achiziționarea unor echipamente de tip ATI mobile. El se alătura proiectului de „Consolidarea capacitații de gestionare a
crizei sanitare” in valoare de 2,497,310 lei prin care se urmărește rambursarea din fonduri europene a achiziției de echipamente.
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Situația financiara
Venituri vs. Cheltuieli
Venituri totale
Cheltuieli totale

122.480
117.243

La sfarsitul anului 2020, S.J.U.Slobozia nu a inregistrat arierate.
Investitii
S.J.U. Slobozia a beneficiat de investitii in suma de 4.838 mii lei dupa
cum urmeaza:
• Investitii din venituri proprii 1.320 mii lei;
• Transferuri cu titlu gratuit 724 mii lei;
• Investitii din fonduri ale Consiliului Judetean Ialomita 2.414 mii
lei;
• Donatii si sponsorizari 380 mii lei;

Principalii indicatori financiari
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1
2

3

4

5
6
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Execuția bugetara fata de
bugetul aprobat
Procentul cheltuielilor de
personal din totalul
cheltuielilor spitalului
Procentul cheltuielilor de
personal din totalul sumelor
decontate de CAS pentru
serviciile furnizate, precum si
din sumele asigurate de MS cu
aceasta destinație
Procentul cheltuielilor cu
medicamentele din totalul
cheltuielilor spitalului
Procentul veniturilor proprii
din totalul veniturilor
Costul mediu pe zi spitalizare
pe spital(lei)

88.87%
66.26%

79.88%

8.14%

23.07%
1.300,97

Activitatea de îngrijiri medicale
1

Numarul mediu
de bolnavi
externati pe

69,88

69

37,97
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2

3

4

5

asistent medical
/an
Proportia
asistentilor
medicali din
totalul
personalului %
Proportia
asistentilor
medicali cu
studii superioare
din totalul
asistentilor
medicali %
Număr pacienți
prezentați in
UPU
Numărul de
pacienți internați
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49,33%

50%

51,06%

10,64%

10,64%

9,49%

38208

39000

29881

18163

18200

13696

INDICATORI DE PERFORMANTA AI MANAGEMENTULUI SPITALULUI
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Nr. crt

Denumire
REALIZAT
indicatori
2019
I.Indicatori de management al resurselor umane
1
Numarul mediu
227
de bolnavi
externati pe
medic/an
2
Numarul mediu
1498
de consultatii pe
un medic in
ambulatoriu/an
3
Numarul mediu
6368
de consultatii pe
un medic in
camera de garda
/UPU/CPU/an
4
Proportia
9.19%
medicilor din
totalul
personalului %
5
Proportia
88.1%
personalului
medical din
totalul
personalului
angajat al
spitalului %
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PROPUS 2020

REALIZAT
2020

214

127

1560

1226

7000

5053

11.40%

12.77%

85%

65.6%
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6

Proportia
personaluli
medical cu studii
superioare din
totalul
personalului
medical %
II. Indicatori de utilizare a serviciilor
1
Numarul de
bolnavi externati
din totalul pe
sectii /an
2
Durata medie de
spitalizare, pe
spital si pe fiecare
sectie
3
Rata de utilizare a
paturilor, pe spital
si pe fiecare secție
4
Indicele de
complexitate a
cazurilor , pe
spital si pe fiecare
sectie
5
Procentul
bolnavilor cu
intervenții
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25.2%

30%

29.7%

18178

19750

13672

5.2

5.8

5.0

187.5

184.2

136.6

1.3526

1.0494

1.6269

56.98

58.08

58.31
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6

7

8

chirurgicale din
totalul bolnavilor
externați din
secțiile
chirurgicale %
Proportia
0
bolnavilor
internati cu
programare din
totalul bolnavilor
internati(vezi
anexa pe fiecare
sectie )
Proportia
66.07
urgentelor din
totalul bolnavilor
internati, pe spital
si pe fiecare sectie
Proportia
33.89
bolnavilor
internati cu bilet
de trimitere din
totalul bolnavilor
internati, pe spital
si pe fiecare sectie
/ an
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0

0

64.15

69.81

35.58

30.18
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Numărul
70425
consultațiilor
acordate in
ambulatoriu/ an
10
Proportia
53%
serviciilor
medicale
spitalicesti
acordate prin
spitalizare de zi
din totalul
serviciilor
medicale
spitalicesti , pe
spital si pe sectie
% - vezi anexa
III. Indicatori economico – financiari *
1
Executia bugetara 90,61
fata de bugetul de
cheltuieli aprobat
: minim %
2
Procentul
65,12
cheltuielilor de
personal din
totalul
cheltuielilor
spitalului %
9
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76000

57638

55%

49.8%

94.00

88.87

70.00

66.26

Page 88 of 127

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

3

4

Procentul
cheltuielilor de
personal din
totalul sumelor
decontate de
casele de asiguri
de sănătate din
Fondul național
unic de asigurări
sociale de
sănătate pentru
serviciile
medicale
furnizate, precum
si din sumele
asigurate din
Ministerul
Sănătății cu
aceasta destinație
%
Procentul
cheltuielilor cu
medicamentele
din totalul
cheltuielilor
spitaluli %
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81,49

85.00

79.88

8,85

13.00

8.14
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5

Costul mediu pe
zi spitalizare, pe
fiecare sectie: lei
pe spital
6
Procentul
veniturilor proprii
din totalul
veniturilor
spitalului
IV. Indicatori de calitate
1
Rata mortalitatii
intraspitalicesti ,
pe total spital si
pe fiecare sectie
%
2
Rata infecțiilor
nosocomiale , pe
total spital si pe
fiecare secție %
3
Rata bolnavilor
reinternați in
intervalul de 30
zile de la
externare %
4
Indicele de
concordanta intre
diagnosticul la
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847,22

680

1.300,97

26,29%

30%

23.07

2.6

2.8

4.5

0.26

0.16

0.48

14.14

16.29

11.77

64.36

68.74

57.56
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5

6

internare si
diagnosticul la
externare%
Procentul
bolnavilor
transferati catre
alte spitale din
totalul bolnavilor
internati %
Numarul de
reclamatii /
plangeri ale
pacientilor
inregistrate %
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2.09

2.33

2.63

41

30

35

DIRECŢIA GENERALĂ DE
ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomița, este instituţia 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, cu scopul de a asigura
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aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane,
grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale.
În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomița îndeplineşte, în
principal,următoarele funcţii:
a) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei şi planului anual de dezvoltare a serviciilor sociale, pecare le supune spre aprobare Consiliului
Judeţean Ialomița;
b) de coordonare a 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 măsurilorde prevenire şi combatere a situaţiilor
de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumitegrupuri sau comunităţi la nivelul judeţului Ialomița;
c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;
d) de comunicare şi colaborare 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;
e) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi 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;
f) de reprezentare a consiliului judeţean pe plan intern şi extern, în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;
g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor
vulnerabile.
Numărul posturilor prevăzute în organigrama Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița pentru anul 2020,
potrivit Hotărârii nr. 163 din 23.09.2020 a Consiliului Județean Ialomița este de 646.
Structura şi numărul de personal, aprobată pentru anul 2020, a fost următoarea:
Nr. Denumirea serviciului
Număr
Număr
crt.
posturi
posturi
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prevăzute
în 2020

ocupate la
31.12.2020

1
1
1
8
6
8
8

1
1
1
7
4
4
4

6
1
14
13
11
9
10

4
0
12
13
10
8
9

1
4
3

1
3
1

1
1
9

1
1
8

PERSONAL APARAT PROPRIU
1
Conducere
Director general
Director general adjunct
Director economic
2
Serviciul de evaluare şi monitorizare
3
Birou relaţii cu publicul , secretariat , strategii , programe
4
Serviciul resurse umane , normare , organizare, salarizare
5
Serviciul juridic contencios , trafic , exploatare , migraţiune şi
asistenţa copiilor străzii
6
Birou adopţii
7
Compartiment audit intern
8
Serviciul buget, finanţe – contabilitate
9
Serviciul tehnic , achiziţii publice , administrativ
10 Serviciul de evaluare complex a persoanelor adulte cu handicap
11 Serviciul de asistenţă socială pentru persoane adulte
12 Serviciul de evaluare complexă a copilului
13 Serviciul pentru îngrijirea de tip familial şi asistenţă maternală
Şef serviciu
13.1.Compartiment plasamente de tip familial
13.2.Compartiment asistenţă maternală profesională
14 Compartiment pentru căsuţe de tip familial
Asistent medical
Administrator
15 Compartiment intervenții, reparații, întreținere
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Total personal aparat propriu
116
PERSONAL UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
1
Complex de servicii Sociale Slobozia
Şef complex
1
1.1. Centrul social de urgenţă pentru persoanele fără adăpost
6
1.1. Centrul de primire în regim de urgenţă pentru victimele
4
violenţei în familie Slobozia
2
Complex de Servicii pentru Persoane Adulte Slobozia
Şef complex
1
2.1.Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip
7
ambulatoriu Slobozia
2.2.Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice Slobozia
2
3
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Slobozia
96
4
Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu
41
Dizabilități Movila
5
Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu
36
Dizabilități „Kalina și Maria” Slobozia
6
Căminul pentru persoane vârstnice „Balaciu” ing. Vadim Rusu
34
7
Complex de Servicii Sociale Fierbinţi
Șef complex
1
7.1. Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi
30
7.2. Centrul de Protecţie Temporară pentru Tinerii care nu mai
4
sunt Instituţionalizaţi Fierbinţi
8
Centrul de Primire in Regim de Urgenta al Copilului 3-18 ani
6
Slobozia
9
Centrul Maternal Slobozia
2
10 Complex de servicii pentru recuperarea copilului cu dizabilități Slobozia
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Șef complex
Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Sever Slobozia
Centrul de Consiliere și Asistență Specializată pentru Persoanele
cu Tulburări de Spectru Autist și Familiile Acestora
Complex de Servicii pentru Evaluare, Consiliere și Sprijin Slobozia
Şef complex
11.1.Centrul de consiliere și sprijin pentru copii și părinți
11.2.Centru pentru monitorizare, asistență și sprijin al femeii
gravide predispuse să-și abandoneze copilul
11.3.Serviciul pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor
Complex de servicii pentru protecţia copilului Urziceni
12.1. Centru de plasament
12.2. Centru de zi
Centrul de Plasament Specializat pentru Copilul cu Dizabilități
cu Vârsta mai mică de 3 ani Slobozia
Centrul de Plasament nr.2 Slobozia
Centrul de Plasament nr.3 Slobozia
Casa de Tip Familial „MARIAN” Slobozia
Casa de Tip Familial „RALUCA” Slobozia
Casa de Tip Familial „CRISTINA” Slobozia
Casa de Tip Familial „BOGDAN” Ţăndărei
Casa de Tip Familial „GABRIELA” Feteşti
Casa de Tip Familial „VLĂDUŢ” Slobozia
Locuință Protejată pentru Victimele Violenței Domestice
Slobozia
Asistenţi maternali profesionişti
Asistenți personali profesioniști
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Total personal unități de asistență socială
TOTAL PERSONAL DGASPC IALOMIȚA (prevăzut și ocupat )

530
646

444
537

RESURSE MATERIALE

Surse de finanţare
Contul de execuţie al DGASPC Ialomiţa, pe surse de finanţare la data de 31.12.2020 se prezintă astfel:
▪

Alocaţii de la bugetul de stat

19.885.344 lei

din care : 294.160 lei pentru persoanele cu dizabilități ( 34.177 lei dobânzi la credite pentru autoturisme + 259.983 lei transport)
▪

Alocaţii/subvenţii de la bugetul județean

▪

Donații și sponsorizări

67.840 lei

▪

Transferuri

67.840 lei

▪

Alte cheltuieli

368.963 lei

▪

Fonduri nerambursabile

842.046 lei

TOTAL

24.211.767 lei

45.393.532 lei

1. Costuri pentru serviciile din cadrul DGASPC
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În urma plăţilor efectuate s-au realizat următoarele costuri/beneficiar/lună în serviciile sociale destinate copiilor şi adulţilor :
COST/COPIL/LUNĂ LA ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST ÎN ANUL 2020
Denumirea serviciului

Numărul mediu de copii
2020

Asistent maternal cu 1 copil fără
dizabilități
Asistent maternal cu 1 copil cu
dizabilități
Asistent maternal cu 2 copii fără
dizabilități
Asistent maternal cu 2 copii, 1 cu
dizabilități și 1 fără dizabilități
Asistent maternal cu 2 copii cu
dizabilități
Asistent maternal cu 3 copii fără
dizabilități

Cost mediu/copil/lună lei

29

3895

30

4300

20

2200

14

2396

4

2578

3

1340

COST/COPIL/LUNĂ ÎN SERVICII ANUL 2020
Denumirea serviciului

Numărul mediu de copii
2020

Cost mediu/copil/lună
lei
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Centrul de Plasament Specializat
pentru Copilul cu Dizabilități cu
Vârsta mai mică de 3 ani
Slobozia
Centrul de Primire in Regim de
Urgenta al Copilului 3-18 ani
Slobozia
Complex de Servicii pentru
Recuperarea Copilului cu
Dizabilități Slobozia
alcătuit din :
Centrul de recuperare pentru
copilul cu handicap sever
Centrul de consiliere și asistență
specializată pentru persoanele cu
tulburări de spectru autist și
familiile acestora
Complex de Servicii pentru
Evaluare, Consiliere și Sprijin
Slobozia
alcătuit din:
Centrul de consiliere și sprijin
pentru copii și părinți
Centrul pentru monitorizare,
asistență și sprijin al femeii
gravide predispuse să-și
abandoneze copilul
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6

10361

8

4014

144

1139

47

1139

25

659

12

1811
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Centrul Maternal Slobozia
Centrul de Plasament nr.2
Slobozia
Centrul de Plasament nr.3
Slobozia
Complex de Servicii pentru
Protecția Copilului Urziceni
alcătuit din :
Centru de plasament
Centrul de zi
Căsuța de Tip Familial
„MARIAN” Slobozia
Căsuța de Tip Familial
„RALUCA” Slobozia
Căsuța de Tip Familial
„CRISTINA” Slobozia
Căsuța de Tip Familial
„VLĂDUȚ” Slobozia
Căsuța de Tip Familial
„BOGDAN” Ţăndărei
Căsuța de Tip Familial
„GABRIELA” Feteşti
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3

5098

20

6091

25

5507

26

5180

2

3593

12

4092

12

4001

12

4067

12

4771

13

3166

14

3500

COST/ADULT/LUNĂ ÎN ANUL 2020
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Denumire serviciului
Complex de Servicii Sociale
Slobozia
alcătuit din :
Centrul Social de Urgenţă
pentru Persoanele fără
Adăpost Slobozia
Centrul de Primire în Regim
de Urgenţă pentru Victimele
Violenţei în Familie Slobozia
Centrul de Îngrijire şi
Asistenţă Slobozia
Complex de Servicii pentru
Persoane Adulte Slobozia
alcătuit din :
Centrul de Recuperare
Neuromotorie de Tip
Ambulatoriu Slobozia
Centrul de Zi pentru
Persoane Vârstnice Slobozia
Căminul pentru Persoane
Vârstnice „ing. Vadim
Rusu” Balaciu
Complex de Servicii Sociale
Fierbinţi

cji@cicnet.ro

Nr. mediu beneficiari 2020

Cost mediu/adult/lună
lei

19

2291

2

7851

128

4697

35

1141

30

542

69

3099

Page 100 of 127

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

alcătuit din :
Centrul de Protecţie
Temporară pentru Tinerii
care nu mai sunt
Instituţionalizaţi Fierbinţi
Centrul pentru Persoane
Vârstnice Fierbinţi
Centrul de Abilitare şi
Reabilitare pentru
Persoane Adulte cu
Dizabilităţi Movila
Centrul de Abilitare şi
Reabilitare pentru
Persoane Adulte cu
Dizabilităţi ”Kalina şi
Maria” Slobozia
Locuință Protejată pentru
Victimele Violenței
Domestice Slobozia
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9

2707

44

3650

41

5164

36

5858

3

4847

OBIECTIVE DE INVESTIŢII REALIZATE ÎN ANUL 2020
Obiective de investiţii realizate

Prevederi
bugetare
anuale

Plăţi
lei
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Stadiul
investiției
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1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.
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lei
Dotări independente- Panouri solare -căsuțe de tip
150.000
familial
Dotări independente - Construcție ușoară tip
80.000
sandwich- căsuțe de tip familial
1.
Dotări independente - Construcție ușoară tip
40.000
sandwich- Centrul de Recuperare Neuromotorie de Tip
Ambulatoriu Slobozia
2.
Dotari independente- Aparat oxigen – Centrul
pentru Persoane Vârstnice Fierbinți

8.000

3.
Dotari independente- Program informatic 18.000
Direcție
Sustenabilitatea proiectului „Rețeau județeană VIP –
2.000
Voluntariat - Ințiative – Profesionalism pentru
integrarea școlară și socială a copiilor vulnerabili”
Compartimentări interioare și montare lift exterior - 1.250.000
etapa II, Recompartimentări interioare- Centrul
pentru Persoane Vârstnice Fierbinţi
Proiectul„Creșterea eficienței energetice a clădirii
3.335.000
Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul
Ialomița’’, cod SMIS 114575
Proiectul ”Pași spre viitor: 2 case de tip familial și
500.000
centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și
părinți”
Proiectul ”Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii
1.069.000
alternative a copiilor” cod SMIS 127169

149.000

realizat

79.000

realizat

40.000

realizat

6.000

realizat

17.000

realizat

2.000

realizat

662.000

parțial realizat

11.000

în
implementare

10.000

în
implementare

571.000

în
implementare
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11.
12.

13.

14
15
4.
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Proiectul ”Venus - împreună pentru o viață în
370.000
siguranță!”
Proiectul “Împreună pentru bunici – Reducerea
80.000
numărului de bătrâni vulnerabili în comuna Traian,
judetul Ialomița prin furnizarea de servicii sociale”
Proiectul “Eurobunicii – Reducerea numărului de
75.000
bătrâni vulnerabili în comuna Valea Ciorii, județul
Ialomița prin furnizarea de servicii sociale”
Centrul pentru persoane vârstnice Movila 500.000
documentatii tehnico-economice
Centrul de recuparare pentru copiii cu autism 200.000
documentații tehnico-economice
TOTAL lei
7.677.000

187.000
28.000

în
implementare
în
implementare

33.000

în
implementare

44.000

în desfășurare

57.000

în desfașurare

1.896.000

CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ FIERBINȚI TÂRG
Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg a funcţionat în anul 2020 la întreaga capacitate, respectiv 35 de paturi. Unitatea a
asigurat pacienţilor servicii medicale, de îngrijire şi servicii sociale în conformitate cu statutul reglementat de lege.
În acest sens, CAMS Fierbinţi-Târg este unitate rezidenţială cu paturi, asimilată spitalelor de cronici, destinată tratării pacienţilor, „persoane
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” (Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002, art 51)
Toţi pacienţii internaţi s-au încadrat în obiectul de activitate al Centrului, respectiv sufereau de boli cronice, altele decât cele cu imobilizare
la pat sau afecţiuni neuropsihiatrice.
Internarea în CAMS Fierbinţi s-a realizat exclusiv pe o perioadă determinată. Nu au existat liste de aşteptare pentru pacienţi. Activitatea
Centrului de Asistență Medico-Socială Fierbinți-Târg s-a desfășurat începând cu 01.03.2020 în condițiile specifice pandemiei mondiale generată
de apariția virusului SARS CoV2 și al prevederilor legale aferente acesteia. În aceste condiții, Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg
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nu a mai efectuat internări în perioada 01.03.2020-01.11.2020. De asemenea, pacienții au rămas internați pe perioada pandemiei iar externările sau efectuat doar la cerere. Nu a existat nici un refuz la internare pentru persoanele care au solicitat aceasta, în conformitate cu legea şi care s-au
încadrat în natura afecţiunilor pentru care CAMS Fierbinţi este abilitat să acorde îngrijire şi asistenţă.
Incepând din data de 01.03.2020 au fost aplicate masurile de prevenie și combatere a răspândirii virusului SARS CoV2 prevăzute în
reglementările legale și a fost restricționat accesul persoanelor străine în unitate. Începând cu 15.10.2020, în clădirea fostei pediatrii a Centrului de
Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg a fost amenajat un izolator medical de comun acord cu Direcția de Sănătate Publică Ialomița în vederea
reluării internărilor în condiții de siguranță.
•
•
•

Funcţionarea CAMS Fierbinţi-Târg a fost finanţată în anul 2020 prin buget comun, din următoarele surse:
Consiliul Judeţean Ialomiţa 2.044 mii lei, respectiv 68,6 %;
Ministerul Sănătăţii 735 mii lei, respectiv 24,7 %;
Autofinanţări 200 mii lei, respectiv 6,7 %.

În anul 2020, Ministerul Sănătăţii a acordat sumele necesare finanţării activităţii medicale la nivelul unui standard de cost pe pat pe an,
sume suficiente pentru acoperirea cheltuielilor pentru aproximativ 10 luni. Restul sumelor necesare pentru plata salariilor personalului medical
precum şi pentru achiziţia de medicamente şi materiale sanitare au fost alocate de Consiliul Judeţean.
Sumele alocate plăţii salariilor au reprezentat 58 % din bugetul comun, respectiv 1.720 mii lei.
În anul 2020 s-a menţinut importanţa cheltuielilor cu încălzirea (300 mii lei) şi a celor cu hrana pacienţilor (190 mii lei) în ierarhia structurii
cheltuielilor materiale de funcţionare. În același timp o pondere importantă a cheltuielilor au fost cele generate de combaterea pandemiei mondiale
de COVID19, cheltuieli ce au fost reprezentate de achizitia de echipamente de protectie a personalului și de substanțe biocide (44 mii lei).
În ceea ce priveşte cheltuielile pentru investiţii, acestea au avut drept scop creşterea calităţii serviciilor oferite de CAMS Fierbinţi-Târg
prin achiziţionarea de purificatoare de aer cu plasmacluster și umidificare activa (6 buc) precum și a unui monitor de funcții vitale. Tot prin
programul de investiţii s-a realizat şi achiziţionarea unei mașini de spălat profesionale necesară dotării spălătoriei
.
Alocaţiile bugetare de la Consiliul Judeţean Ialomiţa au fost ritmice şi conforme cu prevederilor bugetare. Nu acelaşi lucru s-a petrecut cu
cele provenind de la Ministerul Sănătăţii pentru plata personalului medical. Bugetul CAMS Fierbinţi-Târg primit de la Ministerul Sănătăţii a fost
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planificat pentru primele trei trimestre. Pentru trimestrul IV, sumele necesare pentru plata salariilor personalului medical au fost alocate de Consiliul
Judeţean.

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ IALOMIȚA

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.
Obiective prioritare stabilite în anul 2020:
• Dezvoltarea unui management performant la nivelul CJRAE Ialomița și la nivelul structurilor sale.
• Creşterea calităţii serviciilor de asistenţă educaţională, orientare şcolară şi profesională şi logopedie oferite de CJRAE Ialomiţa prin
structurile sale.
• Orientarea serviciilor de asistenţă educaţională, logopedie şi orientare şcolară şi profesională oferite de CJRAE Ialomiţa prin structurile
sale, spre prevenirea absenteismului, a abandonului școlar și îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor.
• Centrarea activităților de consiliere pe dezvoltarea abilităților de comunicare și sociale ale elevilor, pe reducerea fenomenului violenței în
școli și a bullying-ului.
• Reducerea absenteismului, a riscului de abandon școlar, diminuarea fenomenului de violenţă, creşterea siguranţei elevilor în mediul şcolar.
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Consilierea şi orientarea copiilor/elevilor în vederea dezvoltării dimensiunilor atitudinale şi valorice ale personalităţii elevilor, 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.
Dezvoltarea 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.
Colaborarea cu toţi factorii educaţionali implicaţi în dezvoltarea personalităţii elevilor/tinerilor în scopul integrării optime a acestora în
viaţa şcolară, socială şi profesională.

Activităţi desfăşurate şi gradul de realizare a obiectivelor:
Consilierea părinților:
Nr.
crt.
1
2.

Perioada
Ianuarie – iunie 2020
Septembrie – decembrie 2020
TOTAL

Consiliere
individuală
368
288
656

Informare / consiliere de grup
Preșcolar
239
127
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Gimnazial
631
438
292
304
TOTAL

Liceal
344
452

Total
1652
1175
2827
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. Consilierea cadrelor didactice:
Nr.
crt.
Perioada
1
2.

Ianuarie – iunie 2020
Septembrie – decembrie 2020
TOTAL

Consilierea elevilor:
Nr.
Perioada
crt.
1
2.

Consultanță/consiliere individuală

Ianuarie – iunie
2020
Septembrie –
decembrie 2020

284
308
592

Consiliere individuală

Activități la orele de dirigenție

Consiliere de grup

1
42

2
191

3
371

4
690

Total
1284

1
24

2
174

3
170

4
592

Total
950

1
47

2
260

3
713

4
989

Total
1999

25

88

160

361

624

254

44

184

501

973

59

405

751

933

2198

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ ION TEODORESCU DIN SLOBOZIA
Școala Profesională Specială „Ion Teodorescu” din Slobozia, este o unitate şcolară care asigură cadrul optim din punct de vedere
educaţional, profesional şi material care permite derularea unui proces formativ – educativ şi recuperator de calitate, având ca finalitate integrarea
socio – profesională optimă a elevilor cu deficiență mintală.
Scopul educaţiei speciale şi speciale integrate este învăţarea, educarea, reabilitarea, recuperarea, adaptarea şi integrarea şcolară, profesională
şi socială a copiilor/elevilor/ tinerilor cu CES sau cu alte tipuri de cerinţe educaţionale. Parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ, educaţia
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specială şi specială integrată este recunoscută ca o responsabilitate a tuturor persoanelor care lucrează în învăţământ, este accesibilă, flexibilă şi
comprehensivă şi are caracter naţional. Educaţia specială şi specială integrată este practicată de către cadre didactice calificate specializate şi
devotate activităţii de învăţământ cu copiii cu CES. Educaţia şcolară a copiilor cu CES trebuie să corespundă nevoilor de dezvoltare ale copiilor,
prin evaluarea adecvată a potenţialului de dezvoltare şi prin asigurarea reabilitării/recuperării şi compensării deficienţelor ori tulburărilor,
dificultăţilor de învăţare. Educaţia specială şi specială integrată trebuie să îi ajute pe copiii/elevii cu CES sau alte tipuri de cerinţe educaţionale să
atingă nivelul posibil de dezvoltare individuală cât mai aproape de dezvoltarea normală, prin acumularea experienţei necesare învăţării şcolare şi
sociale, formarea abilităţilor necesare învăţării în şcoală, însuşirea cunoştinţelor, formarea priceperilor şi a deprinderilor funcţionale utile integrării
sociale, profesionale şi vieţii culturale în comunitate şi asigurarea şanselor şi a condiţiilor pentru continuarea pregătirii şcolare pe diferite trepte de
învăţământ.
Organizarea şi funcţionarea învăţământului special are la bază următoarele obiective:
a) prevenirea sau depistarea precoce a deficienţelor, incapacităţilor şi a handicapurilor;
b) intervenţia educaţională timpurie;
c) abordarea globală şi individualizată a copilului cu CES sau alte tipuri de cerinţe educaţionale; acest aspect se referă la identificarea, valorificarea
şi stimularea tuturor capacităţilor şi disponibilităţilor cognitive, de limbaj, psihomotorii, afectiv-relaţionale şi social-adaptativ existente sau
potenţiale;
d) accesul la educaţie al tuturor copiilor cu CES sau alte tipuri de cerinţe educaţionale;
e) egalizarea şanselor;
f) asigurarea educaţiei de calitate similară celei oferite copiilor de aceeaşi vârstă din şcolile de masă;
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g) asigurarea educaţiei de calitate specializată, adecvată particularităţilor specifice tipului şi gradului de deficienţă ale fiecărei persoane şi în
concordanţă cu planurile-cadru şi cu programele şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
h) asigurarea serviciilor şi a structurilor de sprijin necesare în funcţie de amploarea, intensitatea şi specificul CES ale fiecărui copil;
i) cooperarea şi parteneriatul în educaţia specială şi specială integrată;
j) cooperarea şi parteneriatul dintre instituţiile care oferă servicii de educaţie specială şi autorităţile locale.
În scoală se desfăsoară activităţi în sprijinul elevilor cu diverse grade de deficiență mintală:
• activităţi de predare-învăţare-evaluare realizate prin curriculum adaptat şi programe de intervenţie personalizate;
• activităţi terapeutice corectiv-compensatorii pentru copiii/elevii care prezintă deficienţe asociate:
*terapia tulburărilor de limbaj şi comunicare (T.T.L.);
*terapia deficienţelor fizice şi motrice (C.F.M., kinetoterapie);
*consiliere psihologică, educaţională, psihoterapie în diagnostice severe şi terapie comportamentală, etc.
*activităţi de evaluare complexă: psihodiagnoză, evaluare psihopedagogică, evaluarea achiziţiilor şcolare şi recomandarea intervenţiilor
educaţional-terapeutice;
•

activitati de preprofesionalizare in ateliere dotate corespunzator in domeniul croitorie si tamplarie unde elevii dobandesc deprinderi
esentiale in vederea integrarii socio-profesionale
*activităţi de terapie educatională complexă si integrată, specifice programului de după-amiază:
-terapie cognitivă;
-formarea autonomiei personale;
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-terapie de socializare;
-terapii ocupaţionale;
-ludoterapie.
activităţi educative, în următoarele componente: autocunoaştere, dezvoltare emoţională, socială şi morală, securitate personală, sănătate,
valorile societăţii democratice, consiliere vocaţională, susţinute de către profesorii-diriginţi;
•
activităţi şcolare şi extraşcolare pentru integrarea socială a elevilor;
•
activităţi de consiliere a părinţilor în vederea implicării responsabile şi competente a acestora în actul educaţional terapeutic;
•
activităţi de abilitare în utilizarea mijloacelor informatice de către elevi;
•
şcolarizare la domiciliu în cazul elevilor nedeplasabili (elevi cu deficientă mintală/asociată) asigurată prin intermediul profesorilor
itineranţi;
•
asistenţă educaţională acordată elevilor cu C.E.S. integraţi în şcoala de masă şi părinţilor acestora;
•
suport documentar acordat învăţătorilor şi profesorilor de sprijin privind metodologia predării–învăţării diferitelor discipline şcolare în
cazul elevilor cu C.E.S. integraţi; sprijin în elaborarea programelor de intervenţie personalizate în domeniul curricular, promovând educaţia
incluzivă;
•

*La clasele de învățământ profesional se desfăsoară activitatea instructiv educativă și de pregătire practică , in domeniul fabricarea produselor
din lemn - calificarea tâmplar universal și in domeniul industrie textilă şi pielărie - calificarea confectioner produse textile.
Serviciile specializate necesare pentru realizarea integrării copiilor cu cerinţe educative speciale sunt asigurate de profesorii itineranţi şi de
sprijin, în colaborare cu toţi factorii implicaţi. Unitatea noastra are normat un numar de 25 de posturi pentru profesor/învățător itinerant și de
sprijin asigurand astfel școlarizarea a unui număr aproximativ de 300 de elevi prin servicii educaționale de sprijin în școlile de masă.
Colectivele de elevi din învățământul special se organizează în funcție de gradul de deficiență astfel: pentru elevi cu deficiențe ușoare și/sau
moderate: grupa care cuprinde în medie 10 elevi, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 12; învățământul special pentru elevi cu deficiențe grave:
grupa care cuprinde în medie 5 elevi, dar nu mai puțin de 4 și nu mai mult de 6.
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DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR IALOMIȚA

Activitatea Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița, pe parcursul anului 2020, s-a bazat pe îndeplinirea atribuțiilor stabilite de
prevederile legale aplicabile domeniului de activitate.
Pentru îndeplinirea competențelor cu care este învestită, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ialomița a cooperat 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.
În cadrul instituției s-a asigurat, verificat și evaluat în mod continuu funcționarea sistemului intern/managerial și al componentelor sale
pentru identificarea gradului de conformitate al acestuia cu standardele de control intern managerial. Astfel, în conformitate cu prevederile
Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului managerial al entităților publice, s-a aprobat
Programul de dezvoltare și s-a elaborat Raportul anual asupra sistemului de control intern managerial prin asumarea responsabilităților manageriale
cu privire la fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice ce au fost utilizate în condiții de legalitate,
regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.
Pe parcursul anului 2020, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Ialomița a îndeplinit activitățile aflate în competența sa ca și
deținător al registrelor de stare civilă în cadrul proiectului Sistemului Informatic Integrat de Emitere a Actelor de Stare Civilă (SIIEASC) aflat în
derulare și implementat în domeniul TIC ( Agenda Digitală pentru România), ce va răspunde nevoilor cetățenilor pentru patru evenimente din
viață (naștere, căsătorie, deces, divorț). Astfel, s-a procedat la etichetarea registrelor de stare civilă, semnarea raportului preliminar pentru serviciile
de digitizare în cadrul acestui proiect, precum și organizarea acțiunii de transfer a registrelor de stare civilă din arhiva instituției, depozitate în
cutiile corespunzătoare în vederea pregătirii acestora pentru procesul de digitizare.
Activitatea Serviciului de Stare Civilă, pe parcursul anului 2020, s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii nr. 119/1996 cu privire
la actele de stare civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Metodologiei pentru aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de
stare civilă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare, prin funcționarii publici cu atribuții de stare
civilă.
Serviciul de Stare Civilă a desfășurat 43 de acțiuni de îndrumare și control metodologic, în contextul situației epidemiologice determinate
de coronavirus SARS-Cov-2, la serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor și unitățile administrativ teritoriale din județ, acțiuni
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organizate pe baza Graficului prealabil întocmit în acest sens și a tematicii anuale, urmărindu-se modul de înregistrare și întocmire al actelor și
faptelor de stare civilă , modul de eliberare al certificatelor de stare civilă, de asigurare a securității documentelor de stare civilă și modul de
comunicare a modificărilor intervenite în statutul civil al persoanelor, cetățeni români.
Aspectele constate cu prilejul acțiunilor de îndrumare și control au fost consemnate în Registrul de îndrumare și control, sub formă de
proces –verbal, care ulterior, a fost prezentat primarilor, fie s-a recomandat ca acesta să fie adus la cunoștință acestora prin grija funcționarilor cu
atribuții de stare civilă.
Printre activitățile desfășurate în domeniul stării civile enumerăm:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Îndrumare și control metodologic;
Analizarea temeiniciei cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă;
Alocare număr divorț pe cale administrativă;
Înscrierea mețiunilor pe marginea actelor de stare civilă , exemplarul II;
Analizarea și avizarea/restituirea cererilor de transcriere a certificatelor emise de autoritățile străine;
Analizarea și avizarea/restituirea cererilor de rectificare a actelor de stare civilă ;
Gestionarea registrelor de stare civilă, exemplarul II;
Avizarea înregistrării tardive a nașterii;
Întocmirea și eliberarea extraselor pentru uzul oficial de pe marginea actelor de stare civilă;
Asigurarea aprovizionării cu materiale necesare desfășurării activității de stare civilă.
La nivelul Direcției, în anul 2020, s-a înregistrat un număr de 853 cereri privind transcrierea în registrele de stare civilă române a
certificatelor/extraselor/extraselor multilingve ale cetăţenilor români, transmise de către Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidență a
Persoanelor și unitățile administrativ – teritoriale din județ. Astfel, urmare analizării cererilor de transcriere s-au emis 783 avize prealabile, din
care: 719 pentru certificate/extrase de naștere, 26 pentru certificate/extrase de căsătorie și 38 pentru certificate/extrase de deces, iar un
număr de 70 dosare s-au restituit pentru considerentul că nu s-au îndeplinit condițiile prevăzute de legislația, în domeniu.
Pentru soluționarea cererilor de transcriere și divorț pe cale administrativă, s-au efectuat 2542 verificări în Registrul Național de Evidență
a Persoanelor.
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CENTRUL CULTURAL „IONEL PERLEA” –IALOMIȚA
Centrul Cultural „Ionel Perlea” – Ialomiţa este singura instituţie din judeţ care funcţionează sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru
Educaţie, Ştiinţă şi Cercetare, chiar dacă în conformitate cu noile prevederi am retras abrevierea UNESCO din titulatura instituţiei.
Acest parteneriat merge mai departe şi a împlinit 20 de ani, calitate instituţională care obligă în continuare atât la atingerea unor obiective
culturale de masă cât şi la standarde de calitate. Din acest punct de vedere, misiunea organizaţiei este complexă, responsabilă, şi urmăreşte generarea
de interes şi consum cultural prin ieşirea în stradă, la propriu şi la figurat, cu activităţile artistice, ceea ce situează activitatea Centrului Cultural în
prima poziţie la impactul cu publicul ialomiţean.
În perioada raportată, Centrul Cultural Ionel Perlea şi-a extins aria de influenţă atât la nivel judeţean cât şi naţional, prin proiecte derulate
în medii unde actele culturale ajung foarte greu (în satele din judeţ) dar şi în spaţii culturale de referinţă la nivel naţional, cum sunt centrele
Universitare din Bucureşti, Iaşi şi Constanţa.
În 2020, s-a reuşit, pe lângă acţiunile curente ale instituţiei, continuarea programelor iniţiate în mandatul de management şi adăugarea unor
proiecte şi colaborări noi în gama de activităţi.
Un total cantitativ al activităţilor şi evenimentelor desfăşurate pe parcursul anului trecut arată că Centrul Cultural Ionel Perlea Ialomiţa are
în palmaresul de realizări 86 de evenimente şi activităţi distincte, după cum urmează:
I. Artele spectacolului: 1 festival, 5 concerte şi recitaluri, 18 expoziţii de artă vizuală în sălile proprii, 18 expoziţii on line din arhiva
instituţiei, 8 reprezentaţii de teatru on line,
II.Educaţie permanentă prin cultură: 2 spectacole la Casa Memorială, 16 expoziţii şi concerte ale elevilor şi amatorilor, 14
simpozioane şi conferinţe,
III. Editorial: 3 albume şi 12 cataloage publicate.
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La toate capitolele ne-am atins şi depăşit obectivele minimale propuse la începutul anului, chiar dacă am avut de respectat măsurile impuse
de pandemie.
Noutatea absolută rămâne organizarea Festivalului Perlea în centrul civic al municipiului Slobozia, demers extrem de laborios, care a
înregistrat o creştere atât prin numărul de participanţi, cât şi a impactului la public.
Pentru al patrulea an consecutiv, Festivalul Perlea a fost preluat de TVR Craiova şi transmis pe TVR 3, ceea ce ne asigură promovarea la
nivel naţional. Din păcate, concursurile de interpretare vocală şi dirijat nu s-au putut ţine din cauza restricţiilor impuse de noul coronavirus, mai
ales că la secţiunea de dirijat se înscriseseră 15 concurenţi din străinătate, în principal din Franţa, Belgia, Italia şi Germania, ţări puternic afectate
de îmbolnăvirile COVID 19.
Soluţia de a nu anula evenimentul, ci de a-l organiza în faţa instituţiei, mai ales că am marcat 120 de ani de la naşterea lui Ionel Perlea şi 50
de ani de la trecerea sa în eternitate, a fost de bun augur, mai ales că am probat interesul real al publicului şi am putut trage concluzii importante
privind organizarea următoarelor ediţii.
De asemenea, am extins aria de interes asupra manifestării, înfiinţând şi un eveniment conex, concursul internaţional de pictură „Ionel
Perlea, o metaforă” la care au participat tineri din România, Anglia şi Republica Moldova, pentru început, potenţialul proiectului fiind probat încă
de la prima ediţie, cu un orizont larg pentru ediţiile viitoare.
Formula actuală a evenimentului emblemă a Centrului Cultural a fost posibilă prin colaborarea cu maestrul Sabin Păutza, care a contribuit
efectiv la îmbogăţirea festivalului cu secţiunea de dirijat, un parteneriat care se dovedeşte extrem de solid, care a ridicat pe noi culmi festivalul,
prin orchestrarea liedurilor lui Ionel Perlea şi oferirea posibilităţii concurenţilor de la canto de a evolua la gala laureaţilor în concert cu orchestră,
o şansă mare pentru ei, la fel cum unii dintre concurenţii de la dirijat nu au avut niciodată în faţa lor o orchestră adevărată, participarea la festivalul
Perlea fiind un debut în acest sens, ceea ce dovedeşte că instituţia şi-a atins obiectivul principal de funcţionare, şi anume promovarea lui Ionel
Perlea, încurajarea tinerilor artişti şi oferirea de produse culturale de mare ţinută şi nivel calitativ.
Expoziţiile profesioniştilor şi amatorilor au cunoscut o diversificare explozivă la Centrul Cultural Ionel Perlea, în sălile Arcadia şi Atelier,
în holul central al instituţiei, dar şi în alte spaţii, cum ar fi foaierul sălii de spectacole EUROPA a Consiliului Judeţean, precum şi alte localităţi din
judeţ şi din ţară.
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În 2020 am organizat şi vernisat 18 de evenimente de artă vizuală: pictură, sculptură, tapiserie şi fotografie, la care se adaugă expoziţile
amatorilor, adulţi şi copii, care au expus de la goblen şi bijuterii, până la felicitări şi alte obiecte hand made. Această paletă densă şi largă dovedeşte
că instituţia şi-a atins şi depăşit obiectivele, generând o sinergie reală în domeniul artelor vizuale.
Şi anul trecut am ieşit din spaţiul propriu în judeţ, cu expoziţii şi lansări de carte în localităţi din Ialomiţa şi din judeţele limitrofe.
Am continuat, astfel, extinderea ariei de activităţi desfăşurate în comunităţile locale, oraşe sau comune, dar şi naţionale, încercând atât pe
palierul artei plastice, cât şi al literaturii, să ducem actul cultural cât mai aproape de cei interesaţi, dar fără acces la evenimentele centrale, de la
Slobozia, sau din ţară.
O altă activitate devenită tradiţie este atelierul de împletit coroniţe organizat în curtea Casei Memoriale de la Ograda, pe 24 iunie, cu ocazia
sărbătorii de Drăgaică.
Evenimentul se numeşte „Magia Sânzienelor” şi urmăreşte, pe lângă atragerea interesului faţă de obiectivul muzeal, şi oferirea unui cadru
de întâlnire şi lucru copiilor aflaţi în vacanţă.
Ţinând cont de toate cele menţionate, apreciez că în perioada de referinţă, Centrul Cultural Ionel Perlea - Ialomiţa a fost cel mai constant şi
important furnizor de acte culturale din judeţul Ialomiţa, atât din punct de vedere a activităţilor, cât şi prin diversitatea acestora, de la expoziţii,
concursuri, lansări şi publicaţii editoriale, până la conferinţe, festivaluri, concerte şi spectacole de teatru.

CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA CULTURII TRADIȚIONALE IALOMIȚA
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița este o instituție de specialitate din subordinea Consiliului
Județean Ialomița cu rol de culegere, cercetare, transmitere și promovare a culturii tradiționale din județul Ialomița.
Cultura tradițională este o componentă fundamentală și definitorie a identității naționale a unui popor, ceea ce conferă o importanță majoră
instituției CJCPCT între instituțiile subordonate Consiliului Județean. Din punct de vedere etnofolcloric, regiunea Bărăganului ialomițean conferă
un vast spațiu de studiu și cercetare. Nevoia de exprimare artistică a țăranului ialomițean, într-un mod atât de divers și stilizat, s-a concretizat în
creații artistice de mare valoare. Unicitatea creațiilor artistice ale culturii țărănești ialomițene rezidă în îmbinarea valorilor tradiționale pline de
vigoare, păstrate cu grijă de-a lungul generațiilor și transmise cu consecvență mai departe. Numeroasele aspecte ale vieții spirituale (obiceiuri,
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moduri de viață) împreună cu pitorescul etnografic al ținutului ialomițean constituie un complex de forme manifestate în arhitectura țărănească,
țesături, meșteșuguri, obiceiuri, cântece și jocuri.
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, ca instituție aflată sub autoritatea Consiliului Județean
are obligația de a răspunde dezideratelor culturale cuprinse în Strategia Culturală a Județului Ialomița, deziderate care se regăsesc în obiectul de
activitate al instituției, impunând prin acestea o relație corectă între actul artistic-cultural și consumatorul de cultură, în toată diversitatea și
complexitatea lui. Ca urmare, strategia managerială derulată evidențiază cu precădere activitatea intensa și diversificată, confirmând în același timp
faptul că aceasta este instituția culturală cu gama cea mai complexă de activități din județ, acestea desfășurându-se de la nivel local până la nivel
internațional.
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița a fost și rămâne un focalizator al culturii și spiritualității
populare ialomițene, un suport important în stabilirea și păstrarea identității noastre în epoca globalizării și a integrării statutului în rândul națiunilor
europene. Șansa noastră este dată de ceea ce aproape toate națiunile occidentale au pierdut: sacrul, viața rurală, existența unor forme de cultură
populară și de viață arhaice, a patrimoniului imaterial, pe care nu le mai putem întâlni altundeva. Ialomița este depozitarul unei culturi populare de
o valoare deosebită, pe care Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale s-a străduit permanent să o pună în valoare
și, mai mult de atât, să o pună în circulație, în țară și în lume.
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița are în atenție revitalizarea creației populare autentice,
asumându-și obligația de cercetare, conservare, valorificare și difuzare a valorilor reprezentative ale artei populare ialomițene, de salvarea lor de
pericolul degradării, inclusiv prin educarea gustului publicului. Prioritară în activitatea sa este atragerea în circuitul cultural a cât mai multor
localități de pe aria județului nostru. Mărturia identității noastre este patrimoniul cultural tradițional, este zestrea noastră de aur pe care o deținem
și pe care avem obligația să o transmitem nealterată, să o facem cunoscută la nivel internațional.
Privită în ansamblul, activitatea instituției desfășurată de-a lungul timpului demonstrează prezența unei viziuni clare, științifice, structurată
în etape, a căror continuitate și inter-relaționare este urmărită cu grijă. Dincolo de sarcinile implicate există o preocupare evidentă pentru creșterea
calitativă a tuturor tipurilor de acțiuni, sporirea progresivă a exigențelor, modernizarea mesajelor prin care specialiștii Centrului Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița armonizează grija pentru conservarea și valorificarea patrimoniului zonal cu deschiderea
spre universalitate.
Conform regulamentului de funcționare Centrele Județene pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale au un rol bine determinat
în spațiul cultural județean. Astfel principalele direcții de activitate sunt: sprijinirea activității așezămintelor culturale în domeniul formării
formatorilor și al perfecționării personalului de specialitate; editarea și difuzarea publicațiilor în domeniul educației permanente pentru rețeaua
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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; propunerea de zone de obiceiuri și tradiții
populare protejate din cadrul județului; efectuarea de studii și cercetări privind obiceiurile, tradițiile populare și meșteșugărești tradiționale; inițierea
și aplicarea programelor pentru conservarea și protejarea acestora.
În anul 2020 Centrul Județean pentru Conservare și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița și-a îndeplinit obiectivele propuse, aflânduse pe un drum ascendent în toate sferele de activitate.
De asemenea, conștientizăm faptul că pe măsură ce structura instituțională evoluează de la simplu către complex apar nevoi noi de
eficientizare, de control și delegare, procese ample care puse în practică corect te ajută să mergi pe un drum ascendent.
Fiecărei etape în parte îi corespund anumite obiective, strategii, proceduri și instrumente de implementare a acestora: planificare, organizare,
recrutare și managementul resurselor umane, conducere, coordonare, control.
Parcursul progresiv, din punct de vedere profesional, pe care se află CJCPCT Ialomița este confirmat de aprecierile specialiștilor din
domeniu, acestea fiind concretizate prin invitații la evenimente importante din viața culturală românească, precum și participarea anumitor
personalități ale vieții cultural-artistice în juriile festivalurilor proprii organizate.
Ca și propuneri pentru îmbunătățirea activității, ar putea fi realizat la nivelul județului Ialomița un studiu sociologic pe teme culturale,
identificând astfel punctele forte/slabe ale domeniului analizat, cu scopul de a evidenția cauzele acestora și care în final pot proiecta soluții care să
conducă la o îmbunătățire a situației și a activității instituției.

MUZEUL JUDEȚEAN IALOMIȚA
Muzeul Judeţean Ialomiţa funcţionează, în baza Deciziei nr. 154 din 15 mai 1990 emisă de Primăria Judeţului Ialomiţa și în temeiul
prevederilor din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ca instituție publică de
cultură, de interes județean, cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, care colecţionează, conservă, restaurează şi
pune în valoare mărturiile privind evoluţia societăţii omeneşti, creaţiile sale, mediul său înconjurător, în vederea studiului.
Finanţarea Muzeului Judeţean Ialomiţa se realizează din subvenţii acordate de la bugetul local şi venituri proprii (venituri din prestări
servicii - supraveghere arheologică, cercetare arheologică de salvare, venituri din vânzare de materiale publicitare, venituri din donaţii şi
sponsorizări).
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Activitatea Muzeului Judeţean Ialomiţa, în cursul anului 2020, s-a desfăşurat pe coordonatele stabilite de Legea muzeelor nr. 311 din 8 iulie
2003, precum şi în concordanţă cu Strategia de dezvoltare a judeţului Ialomiţa în perioada 2009-2020.
Pentru ca oferta culturală să fie una unitară la nivel de judeţ şi să răspundă nevoilor reale ale comunităţii, pe parcursul anului 2020, Muzeul
Judeţean Ialomiţa a menținut sau dezvoltat relaţii de parteneriat cu o serie de instituţii culturale şi de cercetare, dar şi de învăţământ din judeţ şi din
ţară, atât pentru organizarea unor activităţi unice, cât şi pentru proiecte de mai lungă durată.
În judeţul Ialomiţa îşi desfăşoară activitatea instituţii culturale şi de învăţământ de prestigiu, care reprezintă o carte de vizită, un act de
identitate culturală a zonei. Amintim aici Centrul Cultural Ionel Perlea, Biblioteca Judeţeană Ştefan Bănulescu Ialomiţa, Centrul de Promovare şi
Conservare a Tradiţiei Populare Ialomiţa, Muzeul Agriculturii din România, Direcția Educație, Cultură și Tineret Slobozia și Direcţia pentru
Cultură, Ialomița, care se adresează comunităţii prin oferte culturale variate, adaptate tuturor vârstelor şi gusturilor.
În derularea programelor şi proiectelor culturale, pe parcursul perioadei raportate, s-au desfăşurat proiecte care au avut la bază protocolul
sau acordul de colaborare, încheiat fie punctual, pentru o anumită activitate, fie anual sau multianual şi parteneriate educaţionale cu unităţile de
învăţământ.
De asemenea, în Ialomiţa funcţionează licee şi şcoli cu tradiţie, precum şi filialele unor universităţi mari din ţară, care şi-au pus amprenta
asupra multor generaţii de intelectuali.
Dintre instituţiile culturale și de cercetare, precum şi alte organizaţii, menţionăm:
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”.
- Organizaţii non-guvernamentale (ONG): Asociația Culturală Archery – Craiova.
- Unităţi de învăţământ: Liceul de Artă Ionel Perlea din Slobozia, Colegiul Național Mihai Viteazul din Slobozia, Liceul Pedagogic Matei
Basarab din Slobozia, Palatul Copiilor din Slobozia, Școala Gimnazială Barbu Catargiu din com. Maia, Liceul Tehnologic Mihail
Kogălniceanu din com. M. Kogălniceanu, Seminarul Teologic Ortodox Sf. Ioan Gură de Aur Slobozia, Liceul Tehnologic Bordușani,
Școala Gimnazială Sf. Andrei Slobozia, Liceul Teoretic Carol I – Fetești, Grădinița cu program prelungit Junior, Grădinița cu program
prelungit Voinicelul, Școala Gimnaziala "Apostol D. Culea" Sudiți, Școala Gimnazială nr.3 Slobozia, Grădinița nr.3 Slobozia.
- Instituţii judeţene de cultură: Centrul Cultural Ionel Perlea Slobozia, Biblioteca Judeţeană Ștefan Bănulescu, Centrul de Promovare şi
Conservare a Tradiţiei Populare Ialomiţa, Muzeul Agriculturii din România, Direcția Educație, Cultură și Tineret Slobozia;
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- Alte instituţii publice: Consiliul Judeţean Ialomiţa, Prefectura Ialomița, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Ialomiţa, Inspectoratul Școlar
al județului Ialomița, Primăria Municipiului Slobozia, Primăria com. Balaciu, Primăria com. Bordușani, Primăria com. Giurgeni, Primăria
com. Vlădeni, Primăria com. Maia, Primăria com. Săveni, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Ialomiţa, Penitenciarul Slobozia Centrul de
Prevenire, Direcția Națională Anticorupție, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, Aurora Independent Film,
Asociația Cavalerilor de Clio din România - Filiala Maia Catargi, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Barbu Catargiu Slobozia,
Serviciul Judeţean de Ambulanţă Ialomiţa, Inspectoratul de Jandarmi Ialomița, Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța alimentelor
Ialomița.

MUZEUL NAȚIONAL AL AGRICULTURII
Muzeul Național al Agriculturii, prin toate acţiunile sale, protejează identitatea culturală a românilor de efectele globalizării, transmite
informaţii culturale, realizează o conexiune cât mai strânsă între muzeu şi public, prin expoziţii temporare, ateliere permanente de învăţare a unor
meşteşuguri tradiţionale, târguri, derulează programe ce vin în întâmpinarea şcolii, face eforturi pentru asigurarea unor condiţii optime de
conservare a obiectelor de patrimoniu.
În anul 2020, pe fondul crizei sanitare fără precedent pe care a traversat-o lumea întreagă, Muzeul Naţional al Agriculturii s-a aflat în faţa
unor noi provocări.
Programul cu publicul a fost suspendat şi apoi limitat pe perioada instituirii stării de urgenţă şi de alertă pe teritoriul României. Am fost
nevoiţi să ne adaptăm activitatea, astfel încât să putem îndeplini armonios cele trei funcţii fundamentale ale muzeului: cercetarea, conservarea şi
valorificarea specifică. Contactul cu publicul s-a realizat în mediul virtual, “dialogul” fiind susţinut prin transformarea patrimoniului pe care îl
deţinem în idei, experienţe, emoţii, prin prezentarea expoziţiilor, a obiectelor şi a istoriilor acestora, a tradiţiilor şi obiceiurilor, a unor publicaţii
online, cu credinţa că numai un muzeu poate să surprindă anumite realităţi - trecute şi prezente - iar prezentarea de obiecte, tradiţii şi obiceiuri a
ajutat la antrenarea publicului vizitator, în a fi mai realist, mai bun, mai atent. Începând cu 26 mai 2020, Muzeul Naţional al Agriculturii şi-a reluat
activitatea cu publicul, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, astfel încât să fie asigurată protecţia vizitatorilor şi a personalului muzeului,
rămânând în acelaşi timp activ şi în mediul online, succesul acestui mod de a interacţiona cu vizitatorii fiind ilustrat de numeroasele “Like-uri”,
comentarii şi distribuiri. Expoziţiile, reţetele de poveste, obiectele din patrimoniul muzeului, tradiţiile, meşteşugurile, credinţele poporului român,
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portul popular etc. au putut fi descoperite în spaţiul virtual, reuşind, astfel, să promovăm o muzeografie activă, poziţionată ca o completare pe
termen lung, a modului clasic de interacţionare a publicului cu muzeul.

S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ŞI PODURI S.A. Ialomiţa
SC INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A. s-a înființat în data de 11.05.2018, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicată și cu
prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în urma asocierii Județului Ialomița cu
Municipiul Slobozia, potrivit Hotărârii nr. 177/26.10.2017 a Consiliului Județean Ialomița, respectiv a Hotărârii nr. 63/29.03.2018 a Consiliului
Local al Municipiului Slobozia, având următoarele date de identificare:
-Acționari: Județul Ialomița (90%) și Municipiul Slobozia (10%);
-Sediul: Slobozia, Str. Slobozia- Călărași km. 3, Jud. Ialomița
-Înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.: J21/240/2018
-Cod fiscal: RO3932842
-Obiect de activitate principal: COD CAEN 4211-Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor. Ca obiect de activitate secundar,
menționăm:
• Alte activități de curățenie-cod CAEN 8129;
• Activități de întreținere peisagistică-cod CAEN 8130;
• Construcții de poduri și tuneluri-cod CAEN 4213;
• Lucrări de demolare a construcțiilor-cod CAEN 4311;
În prezent, lucrările pe care le execută SC INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A., sunt atribuite prin încredințare directă,
legislația actuală permițând acest lucru, dar și prin participarea la licitațiile pe care le organizează diferite entități achizitoare, scopul fiind realizarea
de profit.
La constituire, capitalul social total subscris și vărsat al societății a fost în sumă de 1.500.000 lei, aport în numerar.
În luna august 2020, a fost aprobată majorarea capitalului social, astfel că la data prezentă, capitalul social total subscris și vărsat al
societății, este în sumă de 2.243.000 lei.
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Acesta este divizat în 22.430 de acțiuni, fiecare în valoare nominală de 100 lei, după cum urmează:
1. Județul Ialomița – 20.187 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 2.018.700 lei, reprezentând 90%
din capitalul social. Participare la profit 90% și participare la pierderi 90%.
2. Municipiul Slobozia – 2.243 acțiuni, integral plătite, reprezentând aportul în numerar în valoare totală de 224.300 lei, reprezentând 10%
din capitalul social. Participare la profit 10% și participare la pierderi 10%.
În perioada 01.01.2020-31.12.2020, în cadrul S.C. Infrastructură Drumuri şi Poduri S.A. s-au desfășurat următoarele activități economicofinanciare, fapt pentru care le detaliem mai jos:
• Pregătirea și întocmirea documentației tehnico-economice în vederea definitivării studiului pentru întocmirea Testului Investitorului Privat
Prudent în economia de piață, necesar procesului decizional privind majorarea participării Județului Ialomița și a Municipiului Slobozia,
în calitate de acționari, la capitalul social al societății S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A., prin aport de numerar, în vederea
achiziționării de utilaje și echipamente. În ședința Consiliului Județean Ialomița din data de 25.06.2020 a fost însușit și aprobat Testul
Investitorului Privat Prudent întocmit pentru majorarea capitalului social al S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ŞI PODURI S.A pentru
suma de 2.662.170 lei în vederea achiziționării de utilaje și echipamente conform Listei de Echipamente atașate, parte integrantă al studiului
cu referire la Testul Investitorului Privat Prudent. Pentru anul 2020, s-a aprobat majorarea capitalului social cu suma de 743.000 lei,
reprezentând un număr de 7430 de acțiuni cu o valoare nominală de 100 lei fiecare, din care Consiliul Județean Ialomița 90% (668.700 lei)
și Municipiul Slobozia 10% (74.300 lei).
Majorarea capitalului social din anul 2020 a fost utilizată pentru achiziționarea de mașini și echipamente tehnologice necesare desfășurării
activității, după cum urmează:
Nr. crt.

Denumire articol

Valoare (RON)

1

Sărăriță multifuncțională

25,314.00

2

Freză deszăpezire

28,128.00

3

Autospecială DB 815 4X4

124,079.00

4

Autovehicul DB Unimog, 4X4

265,608.00
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5

Autogreder

185,640.00

6

Freză deszăpezire (Unimog)

36,973.00

7

Cântar cupă buldoexcavator

19,908.50

8

VW T5 Microbuz 4x4, 9 locuri

57,360.00

TOTAL

•
•
•
•

743,010.50

Identificarea de oferte de la diferiți furnizori și negocierea acestora, pentru achiziționarea de echipamente tehnologice necesare desfășurării
activității;
Achiziționarea unui echipament pentru Buldoexcavator, care ajută la extragerea rădăcinilor;
Întocmirea documentației în vederea participării la licitația organizată/invitația lansată de Consiliul Județean Ialomița în vederea obținerii
contractului de lucrări de reparații drumuri;
Desfășurarea de activități pentru pregătirea mașinilor, utilajelor și echipamentelor tehnologice aflate în dotare pentru desfășurarea în bune
condiții a lucrărilor ce se vor derula în baza contractelor încheiate, precum și a celor ce se vor câștiga în perioada imediat următoare.

S.C. Drumuri şi 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:
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- 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;
Intervenția Consiliului Județean Ialomița pentru reglementarea, prin hotărârile adoptate, a unor aspecte importante din activitatea S.C. Drumuri
şi Poduri S.A. precum:
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, cu venituri totale de 38.644 mii lei și cheltuieli totale de 38.344 mii lei (HCJI nr.
17/21.02.2020);
reînnoirea mandatului de administrator al domnului Cană Gheorghe în Consiliul de Administrație al S.C. Drumuri și Poduri S.A,
finalizarea proceduri de concurs pentru ocuparea a doua posturi de administratori neexecutivi,
In 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 a unui nr.7 şedinte ale Adunării Generale a Acționarilor și a unui număr de 9 ședințe ale Consiliul de Administrație;
In anul 2020 S.C. Drumuri si Poduri SA a executat lucrării de realizare a infrastructurii rutiere, lucrării de suprastructura rutiera, lucrării de
scurgerea apelor, lucrării de canalizare, lucrării de întreţinere la solicitarea terţilor, respectiv reparaţii prin plombare cu cele doua utilaje din dotarea
societăţii, cat si fabricarea de mixturii asfaltice atât pentru folosinţa in proiecte in care societatea in anul 2020 s-a aflat angrenata cat si la solicitarea
terţilor.
In anul 2020 compartimentul tehnic a întocmit documentaţia de participare pentru un număr de 5 licitaţii:
1) com. Cireşu, judeţul Brăila DC35;
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2) com. Cireşu, judeţul Brăila, asfaltare străzi in localităţile comunei;
3) municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa, Reabilitare cai de rulare ale transportului public in municipiul Slobozia;
4) Consiliul Judeţean Ialomiţa, Modernizare DJ 201, lot 3
5) Consiliul Judeţean Ialomiţa, Modernizare DJ 201, lot 4.
S.C. Drumuri si Poduri SA a câştigat in anul 2020 - 4 proceduri de achiziţii, după cum
urmează:
1) com. Cireşu, judeţul Brăila DC35;
2) com. Cireşu, judeţul Brăila, asfaltare străzi in localităţile comunei;
3) Consiliul Judeţean Ialomiţa, Modernizare DJ 201, lot 3 – comunicare de câştigător primita la începutul anul 2021;
4) Consiliul Judeţean Ialomiţa, Modernizare DJ 201, lot 4 – comunicare de câştigător primita la începutul anul 2021;
S.C. Drumuri si Poduri SA pierzând o procedura de achiziţie, respectiv: Reabilitare cai de rulare ale transportului public in municipiul
Slobozia;
Privind fabricarea si comercializarea de mixturii asfaltice către terţi vă prezentăm lista clienţilor din anul 2020:
1) SC Itaro SRL;
2) SC AllConstruct Sud;
3) SC Asigjury SRL;
4) SC D.F.A. Construction SRL;
5) SC Nova Constrif SRL.
Valoarea totala a producţiei de mixtură asfaltică comercializată către terţi fiind de: 6.517, 41 mii lei.
Situaţia valorica pe anul 2020 când s-au continuat lucrările pe şantierele existente si de asemenea s-au mai s-au mai încheiat un număr de 3
contracte de lucrării pentru reparare prin plombare cu cele doua utilaje specializate aflate in patrimoniul societăţii, 2 contracte de lucrării câştigate
in anul 2020 si 2 contracte privind servicii pentru deszăpezire cu Consiliul Judeţean Ialomiţa se prezintă astfel:
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1

2

3

4

5
6
7

8
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Denumirea lucrării

Stadiul in
anul 2020

Reabilitare Cartier Gării
Noi
Contr. 68659/22.08.2018
Modernizare străzi Vădeni,
judeţul Brăila
Contr. 5587/06.09.2018
Modernizare DJ 203E
Căzăneşti
Contr. 20807/24.09.2019
Modernizare DJ 203F Lot
2
Contr. 29029/2019
Deszăpezire Lot 2 Slobozia
Contr. 24288/2019
Deszăpezire Lot 3 Fetesti
Contr. 20248/09.2019
Deszăpezire Lot 2 Slobozia
Contr. 22417/2020

Continuarea
lucrărilor

Deszăpezire Lot 3 Feteşti
Contr. 22418/19.10.2020

Valoare facturata
in anul 2020 fara
TVA
- mii lei 1,823.42

Starea la sfârşitul
anului 2020

Rămas de executat
pentru 2021

Continuarea
lucrărilor

5,571.79

Rămas de executat
pentru 2021

Continuarea
lucrărilor

8287.56

Rămas de executat
pentru 2021

Continuarea
lucrărilor

14540.62

Rămas de executat
pentru 2021

Continuarea
lucrărilor
Continuarea
lucrărilor
Lucrare
contractată
nouă 2020
Lucrare
contractată
nouă 2020

111.66

Recepţionat

152.95

Recepţionat

52.88

Până la 30.10.2021

45.14

Până la 30.10.2021
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Reparaţii plombări -S.C.
Emprime
Contr. 6157/18.05.2020
Reparaţii plombări Valea
Măcrişului
Contr. 864/24.07.2020
Reparaţii plombări
Stelnica
Contr. 54/12.11.2020

Lucrare
contractată
nouă 2020
Lucrare
contractată
nouă 2020
Lucrare
contractată
nouă 2020

183.68

Recepţionat

8.20

Recepţionat

48.06

Recepţionat

Modernizare DC 35 Cireşu
Contr. 5542/09.09.2020

Lucrare
contractată
nouă 2020

425.88

Rămas de executat
pentru 2021

Total

31,251.85
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