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 În multele pagini ale acestui raport, cititorii vor putea determina în ce măsură anvergura de ansamblu a activităților CJ Ialomița, are un 

grad de adecvare ridicat între nevoile reale ale județului, resursele umane, materiale și financiare legal constituite și prioritățile identificate în 

așteptările cetățenilor din Ialomița. După momentul finalizării alegerilor din septembrie 2020, principala preocupare a președintelui și a 

conducerii politice și executive a județului, a fost legată de inventarul tuturor acțiunilor din programul de funcționare și dezvoltare al județului 

din 2020, în derulare la acel moment .Transferul de mandat a fost guvernat sever de principiul continuării angajamentelor județului spre 

finalizare, prin alocări bugetare corespunzătoare și abordării altor proiecte în măsură dimensiunii oportunităților apărute prin programul național 

de dezvoltare, noul ciclu european de finanțare și noile direcții prioritare ale viziunii europene privind dezvoltarea în viitor. Pregătirea bugetului 

pentru anul 2021, a finalizat în mare acest proces de planificare strategică. Prevederile bugetare pentru funcționarea aparatului executiv, a 

structurii deliberative din CJ Ialomița și a celor 8 instituții din subordinea acestuia, însumând 832 de persoane, au asigurat cadrul de exercitare a 

responsabilităților legale ale acestor instituții. Desigur ultimul an al pandemiei de covid, a generat constrângeri și unele cheltuieli, 

nesemnificative în ansamblul execuției bugetare pe 2021. Evenimentele cu public și impact mare, din zona culturală și socială, au avut sever de 

suferit, dar comunicarea online s-a arătat a fi chiar mai eficientă în anumite domenii. Distanțarea fizică impusă de nevoia protecției  la riscul 

contaminării, a generat în mod real dar și simbolic, o apropiere de idei extrem de valoroase pentru viitorul județului Ialomița. Până în iunie 2021, 

întreagă problematica a înființării unui operator regional performant în domeniul sectorului de apă și canalizare, a fost depășită iar județul 

Ialomița  a devenit membru cu drepturi depline în Asociația de Dezoltare Intercomunitară Periurbana Slobozia și acționar majoritar la  SC  

URBAN  SA. Decizia aceasta strategică, este în viziunea conducerii CJ Ialomița , un bun exemplu de management politic și pliere pe fapte ce vor 

antrena  în viitor mari investiții cu resurse nerambusabile și generatoare de servicii publice de calitate pentru oameni. În august 2021, Consiliul 

Județean Ialomița a încheiat un Acord de parteneriat cu SC RAJA  SA Constanța, pentru a actualiza documentul strategic" Master Plan pentru 

reabilitarea și modernizarea sistemului de apă și canalizare în zona Ialomița" condiție  de eligibilitate pentru accesarea de fonduri europene în 

următoarea etapă de programare. Un alt exemplu de decizie strategică luată în 2021, este operatorul SC ADI ECOO 2009, ce  acționează în 

domeniul gestionării deșeurilor la nivel județean si Planul Județean de Gestiune a Deșeurilor, document realizat la standarde europene ce 

cuprinde investiții extrem de ambițioase, de aproape 23 milioane de euro, în următorii ani. Raportul  Direcției de Investiții și Servicii Publice, pe 

2021 cuprinde toate detaliile acestor demersuri ,ce întrețîn credința trăitorilor din Ialomița că toate aspectele vieții publice sunt tratate ca oriunde 

în Europa. În acest context evidențiem finalizarea în primul trimestru al anului 2022, a Strategiei de Dezvoltare a jud. Ialomița, pentru următorii 

10 ani. Tendințele din ultimii ani în demografia județului, în adecvarea rețelei de învățământ liceal la realități economice, în relativ scăzută 

capacitate de procesare a producției agricole bune din județ, cu impact major în atractivitatea generală a județului, au impus în strategie măsuri 

adecvate și finanțări mai generoase. Cel mai relevant capitol din activitatea anului 2021, rămâne cel al investițiilor directe în domeniile prioritare 

ale județului. Aceste domenii sunt: infrastructură rutieră de nivelul drumurilor județene, infrastructură de sănătate- reabilitări, extinderi și lucrări 

noi la Spitalul Județean de Urgență Slobozia, reabilitări și modernizări la infrastructura culturală din județ- clădiri istorice, situri  arheologice, 
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clădiri ce găzduiesc instituții de cultură importante  etc. Raportările statistice trimestriale privind investițiile din 2021 și execuția bugetară la 

capitolul cheltuieli de dezvoltare, a aceluiași an, sunt mărturia dimensiunii fără precedent a efortului investițional destinat dezvoltării. Dacă până 

30 iunie 2021 se făcuseră plăti  pentru investițiile noi ale Consiliului Județean de 22,84 milioane lei ( lucrări de construcții și utilaje cu și fără 

montaj ) la 31 decembrie 2021 plățile au ajuns la 96,97 milioane lei, din care 16,8 milioane din fonduri europene. Depășirea tuturor dificultăților 

de orice ordin, pentru a asigura încadrarea în graficele de execuție a acestor obiective, a dovedit determinare și profesionalism din partea 

întregului executiv condus energic pe orice palier. Decizia corectă a Consiliului Județean  din iunie  2021, de a aprobă o hotărâre, la propunerea  

Președintelui CJ Ialomița, privind un împrumut de 10 milioane lei, pentru a deconta promt lucrări executate, credem că este dovadă capabilității 

managementului financiar al instituției,preocupată  permanent să evite blocaje. În trimestrul 4 al anului 2021 din împrumut s-au făcut plăti de  5,5 

milioane lei pentru drumuri județene, 3 milioane lei pentru Spitalul Județean si 1,5 milioane lei pentru  restaurarea Conacului Bolomey. Mulțimea 

șantierelor  deschise, pentru modernizarea, restaurarea și reabilitarea unor obiective și construcții prin finanțări atrase din diverse surse, exprimă 

opțiunea asumată de CJ Ialomița, de a atrage permanent atenția asupra efortului de modernizare a județului. Mediul economic local, 

particularitățile geografice, economice și sociale ale ținutului ialomițean, oamenii locului și tinerii doritori să-și pună în valoare potențialul, 

transmit prin toate mijloacele așteptările lor. Schimbările majore în societatea românească și în Europa, provoacă lumea ialomițeană la o 

acomodare permanentă și nu la marginalizare. Prin numeroase inițiative și acțiuni CJ Ialomița, stimulează excelența și performanța, premiind 

profesori foarte buni, elevi olimpici, sportivi și autori de creații artistice valoroase. La nivelul anului 2021 CJ Ialomița a premiat 27 de elevi  și 27 

de profesori, valoarea totală a premiilor fiind de 22.000 lei. Totul pentru ca societatea civilă din județ să devină mai credibilă și mai implicată 

civic. Când monitorizarea reacțiilor de răspuns la felul în care CJ Ialomița îndeplinește responsabilitățile legale și utilizează resursele financiare, 

umane și materiale de care dispune, este coerentă și sistematică, analizele produse conduc la cele mai bune soluții. 

O subliniere aparte merită asocierea județelor: Galați, Brăila, Ialomița și Călărași din anul 2021, în vederea realizării unui drum expres de 

la Galați la Călărași, cu centuri și facilități moderne la Brăila și Slobozia, ca expresie modernă a identificării nevoilor comune și a încrederii în 

efortul conjugat. 

Anul 2021 a intrat în istoria CJ Ialomița, că anul marilor angajamente, care se îndreaptă rapid spre faza finală a implementării lor, în paralel 

cu pregătirea  unor  proiecte viitoare de natură să susțînă ideea creșterii continue a calității vieții materiale și spirituale în acest ținut. 

  

  

PREȘEDINTELE  CONSILIULUI  JUDEȚEAN IALOMIȚA 

Marian PAVEL 
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Prezentare generală 

 Acest  raport  anual  cumulează  rapoartele  de  activitate  pe  anul  2021  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 economico-

socială 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; 

b)hotărăște  înființarea  sau  reorganizarea  de  instituții,  servicii  publice, societăți și regii autonome, în condițiile legii; 
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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 

 
      Potrivit prevederilor art. 242 – 243 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 21 din 

Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Ialomița aprobat prin Hotărârea nr. 46/30.03.2021, cu modificările și 

completările ulterioare în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2021 am desfășurat următoarele activități: 

✓ Am adoptat impreună cu colegii din cadrul Direcției Coordonare – Organizare toate măsurile organizatorice necesare pentru 

desfășurarea în condiții optime a celor 16 de ședințe ale plenului Consiliului Județean Ialomița, din care 14 ședințe ordinare și 2 

extraordinare și 2 ședințe convocate de îndată. Aceste măsuri au constat în: 

➢ Organizarea de întâlniri de lucru săptămânale/ bilunare cu colegii directori și Serviciul Juridic pentru definitivarea ordinii de zi a 

ședințelor de Consiliu Județean și adoptarea măsurilor pregătitoare pentru elaborarea documentelor necesare; 

➢ realizarea procedurilor de convocare a Consiliului Judeţean Ialomiţa şi lucrările de secretariat; 

➢ comunicarea ordinii de zi a şedinţelor Consiliului Judeţean Ialomiţa; 

➢ pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii Consiliului Judeţean Ialomiţa şi a comisiilor de specialitate ale acestuia; 

➢ asigurarea redactării, definitivarea hotărârilor și avizarea de legalitate prin contrasemnare a celor 273 de hotărâri adoptate de 

Consiliul Judeţean Ialomiţa in perioada de raportare. Situația detaliată a actelor administrative adoptate de plenul Consiliului 
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Judeţean Ialomiţa şi dispozițiile emise de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, în anul 2021 este prezentată în tabelul statistic 

nr. 1 anexat prezentului raport.   

➢ comunicarea acestor hotărâri adoptate de Consiliul Judeţean Ialomiţa către Instituția Prefectului – Județul Ialomița pentru efectuarea 

controlului de legalitate. În perioada de raportare nici un act administrativ adoptat de autoritatea deliberativă județeană nu a 

fost considerat ca fiind nelegal.  

➢ asigurarea redactării procesului-verbal al şedinţelor și afişarea acestuia la sediul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi pe pagina de 

internet a instituției în termenul prevăzut de lege; 

➢ am participat la toate ședințele plenului Consiliului Județean Ialomița și la aproape toate cele 81 de sedinte de comisii de 

specialitate desfășurate în acest an. În special în cadrul ședințelor de comisii am acordat consilierilor județeni asistenţă şi sprijin de 

specialitate în desfăşurarea activităţilor, am adus precizări, detalii și lămuririle solicitate cu privire la proiectele de hotărâre aflate 

în dezbatere sau cu privire la alte activități și evenimente organizate de Consiliul Județean Ialomița sau de instituțiile aflate în 

subordine. Situația activității desfășurate la nivelul comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița este prezentată in 

Tabelul nr. 2 anexat prezentei.   

➢ Asigurarea transparenţei şi comunicării către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a hotărârilor Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare. Toate hotărârile supuse dezbaterii și adoptării de către plenul Consiliului Judeţean Ialomiţa sunt postate pe 

site-ul instituției cu minim 5 zile înainte de ședințele ordinare pentru asigurarea transparenței decizionale și ulterior adoptării, în 

forma finală.  

➢ Organizarea  arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomiţa şi a dispoziţiilor Preşedintelui acestuia; 

✓ Am asigurat redactarea,definitivarea și avizarea de legalitate prin contrasemnare a 424 de dispoziții ale Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, din care 207 cu carater general si 217 cu caracter individual în perioada de raportare; 

✓ Am verificat și repartizat zilnic mapa de corespondență a instituției, însumând în perioada de raportare peste 32.100 de documente;    

✓ Am coordonat activitatea desfășurată la nivelul Direcției Coordonare – Organizare ; 

✓  Am verificat, corectat, când a fost cazul și semnat  documentele provenind de la Direcția Coordonare – Organizare ;  

✓ Am eliberat extrase sau copii de pe orice act din arhiva Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu excepţia celor clasificate, la solicitarea scrisă a 

unor petenți, sau la solicitarea colegilor din instituție, conform prevederilor legale în vigoare, confirmând autenticitatea copiilor cu actele 

originale existente în arhivă        ( documente necesare la instanțele judecătorești, în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană, la A.P.I.A, 

alte instituții publice); 

✓ Am analizat, completat, corectat și semnat diverse documente întocmite de colegii din cadrul Direcției Coordonare Organizare  - Serviciul 

Juridic în toate spețele aflate pe rolul instanțelor de judecată în care Consiliul Județean Ialomița este parte ( cereri de chemare în judecată, 

întâmpinări, răspunsuri la întâmpinare, note de ședință, concluzii scrise etc.); 
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✓ Am organizat ședințe cu colegii care fac parte din echipa de management de proiect, cu antreprenorul, dirigintele de șantier, proiectantul 

de la obiectivul de investitii ”Reabilitarea monumentului istoric şi de arhitectură Conacul Bolomey” in cadrul caruia am calitatea de 

manager de proiect; 

✓ Am verificat, corectat după caz și semnat răspunsuri la un număr de 102 de petiții și 51 de informații de interes public adresate instituției 

noastre;   

✓ Studierea actelor normative publicate în Monitoarele Oficiale ale României apărute în perioada de raportare; 

✓ Studierea propunerilor legislative venite prin intermediul UNCJR și redactarea unor observații și propuneri la unele dintre acestea, 

impreună cu juriștii din cadrul D.C.O. și colegii din instituție ; 

✓ Am verificat documentele suport  și semnat un număr de 46 de certificate de urbanism și 7 autorizații de construire emise de instituția 

noastră, repartizând către Direcția de Amenajarea Teritoriului și Urbanism un număr de 165 solicitări de avizare a certificatelor de urbanism 

emise de către primării din județ, un număr de 54 de solicitări de avizare a unor autorizații de construire adresate Comisiei Tehnice Județene 

de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și 15 solicitări de avizare de către Arhitectul Șef al Județului ; 

✓ Am participat la ședințele operative periodice organizate de către conducerea Consiliului Județean Ialomița, sau la alte întâlniri de lucru 

organizate de vicepreședinți pe teme importante de actualitate; 

✓ Am organizat întâlniri de lucru cu directorii, directorii adjuncți ai  direcțiilor din cadrul instituției pe teme relevante pentru adoptarea unor 

măsuri comune: de ex: pregătirea materialelor pentru ședințele de Consiliu Județean, actualizarea ghidului solicitantului privind regimul 

finanțărilor nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2021 în temeiul legii nr. 350/2005, a ghidului de 

finanțare pentru sportul de performanță și sportul de masă, punerea in practică a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi, proiecte cu 

finanțare europeană, întocmire de cărți funciare pe zone cu multe suprapuneri, acțiuni în instanță importante, etc. 

✓ Implicare în procesul de organizare  și participare la diverse evenimente cum ar fi: reuniuni cu primarii din județ, la dezbaterea publică a 

bugetului public al județului pe anul 2020, la unele întîlniri ale nucleului județean de coordonare a campaniei de vaccinare, la unele 

videoconferințe organizate la nivelul Instituției Prefectului etc. 

✓ Am participat la Adunarile Generale ale Asociației Secretarilor de Județe din România desfășurate în sistem on-line;  

✓ Am condus în calitate de  preşedinte al Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului lucrările bilunare ale acestei comisii de specialitate 

în cadrul căreia au fost adoptate măsurile prevăzute de lege (hotărâri de încadrare în diverse grade de handicap a unor copii, atestarea de 

asistenți maternali profesioniști, adoptarea unor măsuri de plasament a unor copii la asistenții maternali, in instituții, reintegrarea unora în 

familiile de bază sau extinse, adoptarea unor măsuri de supraveghere specializată pentru minorii care au comis fapte penale, dar nu răspund 

penal, reevaluări trimestriale etc.) – in anul 2021 au avut loc 24 de ședințe; 

✓ Am condus ședințele Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, îndeplinind și alte 

obligaţii ce îmi revin potrivit legii în domeniul asistenţei sociale și de coordonare a activității D.G.A.S.P.C. Ialomița etc 
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TABEL STATISTIC nr. 1 

 

privind actele adoptate de plenul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi actele emise de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, pe anul 

2021 

 

        

Nr. 

crt. 

Specificaţii  2021 

1 Şedinţe ale Consiliului Judeţean Ialomiţa 16 

a) Şedinţe ordinare 14 

b) Şedinţe extraordinare 2 

c) Ședințe convocate de îndată 2 

2 Hotărâri adoptate de Consiliul Judeţean Ialomiţa 273 

a) propuse 273 

b) adoptate 273 

c) amânate 0 

d) respinse 0 

3  Hotărâri supuse vizei de legalitate  273 

a)  cu viză de legalitate  273 

b) fără  viză de legalitate 0 

c) atacate în contencios administrativ 0 

4 Numărul de hotărâri adoptate, cu caracter normativ 10 

5 Structura tematică a hotărârilor adoptate 273 

a) Organizarea şi funcţionarea Consiliului Judeţean Ialomiţa 7 

b) Organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Ialomiţa 

11 

c) Buget - finanţe 37 

d) Propuneri realizări proiecte  40 
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e) Administrarea patrimoniului 33 

f) Asocieri, cooperări, parteneriate 30 

g) Documentaţii urbanistice şi tehnice 23 

h) Instituţii publice subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa 60 

i) Alte hotărâri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa 32 

6 Dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa 424 

a) cu caracter general 207 

b) cu caracter  individual 217 

 

 

► se remarcă un proces intens de legiferare în plan județean al autorității deliberative,  cu o medie de 17 hotărâri pe ședință, cu o structură 

tematică axată pe priorități și obiective clar determinate, precum și creșterea operativității în luarea deciziilor administrative.   

 

  

 

TABEL STATISTIC nr. 2 

Activitatea la nivelul comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Ialomita  

 

 

Nr.  

crt. 

Specificații Comisia 

juridică, de 

disciplină, 

drepturi, 

obligaţii şi 

incompatibi-

lităţi 

Comisia 

economico-

financiară 

şi 

agricultură 

Comisia 

pentru 

învăţământ, 

cultură, 

culte, 

tineret, 

colaborarea 

cu 

societatea 

civilă şi 

relaţii 

externe 

Comisia de 

urbanism, 

amenajarea 

teritoriului, 

dezvoltare 

regională, 

protecţia 

mediului şi 

turism 

Comisia 

pentru muncă, 

sănătate, 

asistenţă 

socială şi 

familie 
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1. Număr de ședințe 17 17 15 16 16 

2.  Număr de 

proiecte 

dezbătute 

151 191 68 149 90 

3. Număr de 

amendamente 

propuse/ adoptate 

2/2 4/4 - 1/1 - 

4. Număr de avize 

acordate, total 
151 187 68 98 90 

4.1. favorabile 151 187 68 98 90 

4.2. nefavorabile - - - - - 

 

 

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; 
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➢ 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 

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 2021 s-a realizat cu următoarea structură organizatorică și 

funcțională existentă la 31.12.2021: 

Nr. crt. Structura organizatorică Număr de posturi, din care: 

Aprobate Ocupate Vacante 

1. Direcției Coordonare Organizare 26 24 2 

1.1. Director executiv și director executiv adj. 2 2 - 

2. Serviciul Juridic, Coordonare, Organizare 14 12 2 

2.1. Șef Serviciu 1 1 - 

2.2 Compartimentul Juridic 7 5 2 
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2.3. Compartimentul Coordonare, Organizare 3 3 - 

2.4. Compartimentul Parteneriate instituționale și 

colaborare cu societatea civilă 

3 3 - 

3. Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni 10 10 - 

3.1. Compartimentul pentru Informaţii şi Relaţii Publice 7 7 - 

3.2. Compartimentul Mass – Media 3 3 - 

 

 elaborarea şi definitivarea celor 273  proiecte de hotărâri supuse dezbaterii și aprobării Consiliului Judeţean Ialomiţa şi a celor 424 

dispoziţii ale preşedintelui acestuia, conform normelor de tehnică legislativă și asigurarea documentelor administrative de fundamentare; 

 participarea la desfășurarea etapelor procedurale necesare desfășurării celor 16 ședințe de 

plen și 75 de ședințe ale comisiilor de specialitate, de la convocarea acestora și până la emiterea actelor administrative specifice redactarea 

celor 551 de avize emise de comisii,; 

 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 9 

amendamente și răspunsuri la solicitările membrilor comisiilor, preluarea rapoartelor de avizare și a prezenței consilierilor județeni la  

ședințele comisiilor; 

 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; 

 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; 

 asigurarea îndeplinirii formalităților necesare privind auditul de supraveghere pentru sistemul de management al calității ISO 9001-

2015 care s-a derulat în cursul lunii mai a anului 2021 și care s-a soldat cu menținerea certificării sistemului de management constatându-se 

http://www.cjialomita.ro,/
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că acesta funcționează la parametrii stabilit prin documentația sistemului; 

 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: 273 hotărâri adoptate de plenul 

Consiliului Județean Ialomița, precum și anexele acestora, 424 de dispoziții emise de președintele Consiliului Județean Ialomița,  16 

comunicate privind convocarea în ședință a Consiliului Județean  Ialomița, însoțite de proiectele de hotărâre și de avizele comisiilor de 

specialitate, 29 de anunțuri  privind locurile de muncă disponibile în județ, 12 situații privind contractele de lucrări și prestări servicii, 93 de 

anunțuri privind licitațiile și atribuirea de contracte de achiziție publică, alte anunțuri de interes public, 25 de anunțuri privind organizare de 

concursuri rezultatele acestora, primirea prin intermediul poștei electronice a 6906 de mesaje și expedierea a 4614 de mesaje; 

 reprezentarea Județului Ialomița, a Consiliului Județean Ialomița și a președintelui Consiliului Județean Ialomița prin 

Compartimentul juridic, în 38 de dosare aflate pe rolul instanţelor de judecată, în timp ce pentru 7 dosare reprezentarea a fost asigurată prin 

avocat. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 221/19.12.2017, Consiliul Judeţean Ialomiţa a aprobat achiziţionarea serviciilor 

juridice de consultanță, de asistență juridică și de reprezentare a Județului Ialomița și a Consiliului Județean Ialomița sau a Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Ialomiţa, în cauze a căror obiect depăşeşte echivalentul în lei a sumei de 100.000 euro; 

 în anul 2021 au fost înregistrate 15 noi dosare, din care au rămas pe rolul instanţelor 9 dosare, majoritatea lor vizând litigii privind 

concesiuni, drepturi bănești, recuperări de sume din derularea unor contracte etc.; pe parcursul anului 2021 s-au soluționat definitiv 17 dosare 

din care 5 din 2021 și 12 din anii anteriori;  

 la 31.12.2021 erau înregistrate pe rolul instanțelor de judecată, 28 de dosare/litigii, din care 1 este din anul 2013, 3 din anul 2014, 1 

din anul 2015, 1 din anul 2016, 4 din anul 2018, 6 din anul 2019, 3 din anul 2020 și 9 din anul 2021; 

 analizarea şi acordarea a 561 de vize pentru legalitate, din care 259 de contracte şi 302 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: 273  proiecte de hotărâre, 424 de proiecte dispoziţii;  

 acordarea de sprijin direcţiilor direcţiilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi 

instituţiilor subordonate în vederea soluţionării diferitelor probleme de natură juridică; 

http://www.cjialomita.ro/
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 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: proiectul intitulat generic ”Veteranii, eroii fără vîrstă”, 

proiectul multianual „Premii de excelență pentru olimpicii ialomițeni din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2020 – 2021”, 

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 utilitate publică, pentru anul 2021, programul 

de acordare a finanțărilor nerambursabile în baza Legii nr.350/2001, programul de furnizare a produselor lactate, de panificație și fructe în 

școli; 

 premierea în cadrul proiectului intitulat generic ”Veteranii, eroii fără vîrstă” a  16 veterani din al doilea război mondial cu premii în 

valoare de 2.000 lei/net; 

 premierea a 27 de elevi și a 22 de profesori îndrumători din 6 școli din județ care au obținut rezultate la olimpiadele școlare cu premii 

în valoare de 22.000 lei, numărul mic al premiilor acordate fiind cauzat de suspendarea organizării majoritățiii olimpiadelor și concursurilor 

școlare în anul 2021; 

 acordarea stimulentului financiar pentru nou născuți pentru un număr de 1230 de cereri, din care 661 de cereri pentru prima naștere 

și 569 de cereri pentru a doua naștere cu o valoare totală de 2.744.500 lei, respectiv respingerea unui număr de 75 de cerere care nu îndeplineau 

condițiile de acordare prevăzute de mteodologie (preponderent legate de domiciliul pe raza altui județ, depunerea peste termen a cererii, 

respectiv solicitarea făcută pentru a treia naștere sau mai mult); 

 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 2021  a 8 contracte, din care 1 contract provenind din finanțarea acordată pentru 

sezonul competițional 2020-2021 în valoare de 1.875.000 lei conform HJ 168/14.10.2020 și 7 contracte din sezonul competițional 2021-2021 

cu suma de 2.745.000 lei; 

 finanțarea în cadrul Programului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din 
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bugetul județului Ialomiţa pentru activităţi nonprofit de interes general pentru anul 2022 a 20 de proiecte din care s-au finalizat 18 proiecte, 

suma totală cheltuită fiind de 371.372,88 lei, respectiv 37,1% din suma alocată și 80,23% din suma contractată; 

 participarea în Secretariatului Tehnic al Comisiei Județene pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 și ale 

Hotărârii Guvernului nr. 678/2020 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-

2023 pentru anul școlar 2020-2021, realizarea măsurilor complementare și participarea la verificările efectuate în implementarea programelor 

de către entitățile cu atibuții în acest sens; 

 analiza și avizarea a 13 asocieri cu:  

• Asociația Centrul de Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale – CRIPS în vederea realizării în comun a proiectului “DAP Social 

– Dialog, Acțiune, Profesionalism pentru o strategie de dezvoltare a sistemului de servicii sociale din județul Ialomița”-POCA 

conform HCJ 51/30.03.2021,  

• Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa în vederea finanţării proiectelor în cadrul implementării Programului Judeţean de 

Dezvoltare Locală Ialomiţa 2021 conform HCJ 75/27.04.2021, modificată prin HCJ 118/15.07.2021, 

•  Centrul Județean de Excelență Ialomița în vederea realizării în comun a concursului județean cu participare națională ,,Universul 

Științelor” conform HCJ 93/28.05.2021,  

• Clubul Sportiv Olimpia Slobozia, Școala Profesională Specială ”Ion Teodorescu” Slobozia și Direcția Generală de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Ialomița în vederea implementării parteneriatului educațional ”AIKIDO MOD DE VIAȚĂ” conform HCJ 

94/28.05.2021 

• Instituția Prefectului –Județul Ialomița și Direcția de Sănătate Publică  Ialomița  în vederea realizării în comun la nivelul județului 

Ialomița a acțiunii de vaccinare împotriva Covid 19, ”Maratonul vaccinării-Alege să te vaccinezi! Alege să fii câştigător!”, în perioada 

31 mai -01 iunie 2021 conform HCJ100/28.05.2021 

• unele unități administrativ teritoriale din județ în vederea participării în cadrul programului „South-Muntenia Energy Efficency for 

Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul Programului ELENA – European Local Energy conform HCJ 

101/28.05.2021 

• Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în vederea realizării în comun a proiectelor de investiții de interes județean 
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finanțate prin programul „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme” finanțat în cadrul 

Programului ELENA – European Local Energy Assistance conform HCJ 102/28.05.2021 

• unitățile administrativ teritoriale componente ale ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE UTILITĂȚI 

PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA” în vederea 

participării la patrimoniul Asociației, în calitate de membru asociat cu drepturi depline conform HCJ 103/11.06.2021 

• unitățile administrativ teritoriale componente ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009”, în vederea participării la 

patrimoniul Asociației, în calitate de membru asociat cu drepturi depline conform HCJ 105/11.06.2021 

• Spitalul Județean de Urgență Slobozia și Asociația Inima Copiilor în vederea realizării în comun a proiectului “Fondul Viață pentru 

Nou-Născuți” conform HCJ 134/15.07.2021 

• Municipiul Feteşti, Municipiul Urziceni şi Oraşul Ţăndărei 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” conform HCJ 189/28.10.2021 

• Asociația Națională a Veteranilor de Război din România –Filiala Ialomița în vederea finanțării în comun a proiectului privind 

omagierea cu ocazia Zilei Naționale a României a veteranilor de război cu domiciliul în județul Ialomița conform HCJ 225/25.11.2021 

• Serviciul de Telecomunicații Speciale în vederea dezvoltării și administrării unui Centru de Date Regional în regiunea Sud-Muntenia 

pentru instituții și autorități publice din județul Ialomița prin implementarea unui proiect cu finanțare nerambursabilă prin Programul 

Operațional Regional Sud-Muntenia 2021-2027 conform HCJ 246/23.12.2021 

 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 2021 nu s-au derulat acțiunile „10 pentru 

Ialomița”, „Ziua Națională a României”,  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:”, 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 13 persoane fizice și a 38 de persoane juridice (prepronderent mass- 
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ia) a 51 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 102 petiţii, din care solicitări ajutoare- 10, reclamații primării, terenuri, persoane cunoscute- 21, referitor stare 

drumuri județene-22, altele- 31, clasate- 18 (Motivele clasării: lipsă date identificare – 4, conţinut identic-14) 

 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 4 ședințe de plen și 3 ședințe pe comisiile de specialitate; 

 alocarea a 23.798 de numere de înregistrare, prin registratura generală, care au fost prelucrate și distribuite pe circuitul informațional 

al instituției; 

 soluționarea a 33 de cereri privind informații din arhiva instituției, preluarea de la direcțiile de specialitate în depozitul de arhivă a 

peste 100 de unităţi arhivistice. 

 pregătirea unui un număr total de 3962 de dosare, însumând o cantitate de 184,14 m.l., spre a fi predate, pe bază de proces verbal și 

inventare, către SC Delta Cart Educational SRL, prestator de servicii pentru realizarea activității de retro-digitalizare arhivă conform 

contractului nr.21584/2021-T/09.09.2021, derulat în cadrul Proiectului “Strategia de dezvoltare a Județului Ialomița 2021-2027 și servicii 

publice accesibile pentru cetățeni”. 

Concluzionând, activitatea Direcției Coordonare Organizare  în anul 2021 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; 

Numărul misiunilor de audit planificate, detaliate pe categorii de misiuni: de asigurare 

- au fost planificate 29 misiuni de asigurare;   

- Numărul misiunilor de evaluare planificate - nu este cazul; 

- Numărul misiunilor de audit efectuate: 26  misiuni de asigurare, din care:-9 misiuni privind Plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, 

inclusiv din fondurile comunitare; 

     - 8 misiuni privind Activitatea specifica; 

     - 9 misiuni privind Evaluarea sistemului de prevenire a coruptiei pe anul 2021. 
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- Numărul misiunilor de evaluare efectuate- nu este cazul; 

- Gradul de realizare a planului de audit public intern a fost de 90%; 

- Numărul misiunilor de audit ad-hoc care au fost realizate - nu este cazul; 

- Dificultățile întâmpinate în realizarea misiunilor de audit public intern - nu este cazul; 

- Resursele utilizate pentru realizarea planului de audit public intern: 2 auditori. 

 

✓ 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 2021 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. 

            Compartimentul 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, urmare a 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 Drumuri și Poduri Judetene SA., în perioada 

17.02.2021-31.05.2021, cu tematica: 

  1. Analiza portofoliului de contracte de prestari servicii (a contractelor cu subcontractorii), cu prezentarea detaliata a fiecarui contract de 

prestari servicii. 

 2.Analiza portofoliului de contracte cu furnizorii, cu prezentarea la zi in analitic 
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  -sold  furnizori,  

   -furnizori restanti, pe vechime, 

  -furnizori in litigiu. 

           3. Analiza portofoliului de contracte cu clientii, cu prezentarea la zi in analitic  

  -sold  clienti,  

  -clienti  restanti, pe vechime, 

  -clienti in litigiu, 

  -masurilor intreprinse pentru recuperarea creantelor. 

 4. Analiza analitica a debitorilor  cu prezentarea la zi inclusiv in analitic 

   - sold  debitori, 

  - debitori restanti, pe vechime, 

  - debitori in litigiu, 

     -masurilor intreprinse pentru recuperarea debitelor. 

 5.Analiza analitica a creditorilor  cu prezentarea la zi in analitic  

   -sold  creditori, 

   -creditori restanti, pe vechime, 

  - creditori in litigiu. 

 6. Analiza situatiei datoriilor fata de Bugetul de Stat si Bugetul local. 

 7. Analiza resurselor umane, cu vizarea urmatoarelor aspecte: 

              -analiza organigramei societatii,   

   -analiza fiselor de post si a  responsabilitatii fiecarui salariat, 
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   -analiza gradului de ocupare  a fiecarui salariat. 

   -identificarea necesarulului de personal, in special personal juridic si tehnic. 

   -analiza modalitatii de pontaj-condica de prezenta. 

 8. Analiza activitatii privind controlul managerial, circuitul documentelor, persoanele responsabile cu intocmirea, avizarea si aprobarea 

documentelor in toate compartimentele, cu atentie expresa pe activitatea atelierului de reparatii. 

 9. Analiza trasabilitătii consumului de resurse, cu urmarirea - intocmirii documentelor de necesitate si oportunitate, de avizare si aprobare 

a existentei unei proceduri de reglementare a trasabilitatii consumului de resurse. 

          10. Analiza incadrarii in consumurile prevazute in devizele de lucrari. 

          11. Analiza necesitatii, oportunitatii si eficientei folosirii mijloacelor de transport ce fac parte din parcul auto propriu al societatii (inchiriate, 

comodat, etc). 

          12. Analiza contractelor de inchiriere echipamente, utilaje, mijloace de transport, etc. a eficientei folosirii utilajelor proprii/utilajelor 

inchiriate.  

           13. Analiza activitatii privind circuitul si controlul documentelor. 

           14. Analiza masurilor stabilite de Curtea de Conturi, a modului de rezolvare, conform Raportului Curtii de Conturi Ialomita nr. 273 din data 

de 28.02.2019.  

           15. Verificarea modului de supraveghere a lucrariloir executate de prestatorii de servicii pentru contractele in curs de lucrari in derulare. 

           16. Analiza bazei tehnico materiale a societatii si a Planului de investitii. 

           17. Analiza oportunitatii si necesitatii majorarii capitalului social in scopul capitalizarii societatii ,imbunatatirii solvabilitatii si modernizarii 

bazei tehnico materiale.  

           Verificarea părții de organizare a activității, respectiv coordonarea pe direcții clare și obiective de realizat, analiză asupra veniturilor și 

cheltuielilor, structura acestora, legislația aplicabilă și alte aspecte considerate relevante în urma verificărilor efectuate”. 
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          Urmarea controlului efectuat, prin care compartimentul ofera numai indicii nu un rezultat final, am stabilit măsuri de remediere a 

neconformităților, cu termene și comunicarea realizării, de aplicare uniformă a actelor normative și Legilor specifice entității controlate, apreciind 

dezirabil ca s-a reușit depășirea oricărui eveniment prejudiciabil, viitor. 

          Am consultat legislația sub formă de studiu, ca măsură permanentă de perfecționare profesională, prin filtrare selectiva, 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 2021, 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: 
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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 

3 Restaurare și conservare Biserica de Lemn Sf Nicolae ” 

4 
 Reabilitarea, modernizarea si dotarea   Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia     Cod SMIS 126420 

5 
 ”Modernizarea, extinderea și dotarea Unitații de Primire Urgențe  din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” -  COD SMIS 

119070 

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  
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11 Strategia de dezvoltare a judetului Ialomita 2021-2027 SIPOCA 

12 Modernizarea drumurilor județene DJ 302- localitățile Drăgoești-Roșiori-Movilița-Dridu, DJ 101- localitățile Dridu-Fierbinți Târg-

limită județ Ilfov, DJ 101 - localitățile Dridu-Jilavele și DJ 402 limită județ Călărași-Sinești (DN2)”Cod SMIS: 114075. 

13  ,,Creșterea eficienței energetice a Clădirii Administrative din strada Răzoare nr.3,,  

14 ,,Creșterea eficienței energetice pentru Clădirea Comandamentului  -Pavilion A (Centrul Militar Județean 

15 ,,Creșterea eficienței energetice a Școlii Speciale <Ion Teodorescu> Slobozia,, 

 

Pe perioda anului 2021 au fost efectuate : 

ACHIZIȚII DIRECTE – 550 – 4.798.021.09 lei fără TVA 

✓ On-line = 478 în valoare de 4.568.304.56  lei fără TVA  

✓ Off-line = 72 în valoare de 229.716.53 lei fără TVA 

 

PROCEDURI  - 39 – 350.567.302,02 lei fără TVA 

✓ SIMPLIFICATE – 23 în valoare de 75.126.439,00 lei fără TVA   

✓ LICITAȚIE DESCHISĂ– 16  în valoare de 270.642.841,45 lei fără TVA   

 

PROCEDURĂ PROPRIEI  - au fost încheiate : 

✓ Achiziție credit bancar în valoare de 100.000.000 lei  

✓ Achiziția servicii de pază pentru sediul CJI, CMJ și imobile Alexeni 
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În anul 2021 s-au achiziționat  pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean, următoarele: 

✓ Mijloace fixe- în valoare totală de 497.500 lei (echipament foto și video cu accesorii,  multifuncționale, laptop-uri, echipament stocare 

rețea, sistem streaming live facebook, video proiector, server, aparate aer condiționat și un autoturism hybrid prin programul „Rabla 

Plus” 

✓ Licențe în valoare totală de 93.660 lei 

✓ Obiecte de inventar- în valoare de 118.920 lei  (datorită uzurii fizice, expirării, lipsei unor imprimante compatibile, deteriorării cât și a 

unor defecte ale unei părți a aparatelor existente) s-au achiziționat următoarele obiecte de inventar : 

1. Aparat aer condiționat - 5 bucăți,  

2. Dulap - 4 bucăți,   

3. Fotoliu - 4 bucăți,  

4. Imprimantă - 1 bucată, 

5. Lucrări de artă plastică - 13 bucăți(donație) 

6. Monitoare  – 5 bucăți,  

7. Pânză jaluzele verticale,  

8. Procesor feedback destroyer – 4 bucăți și  

9. Scaun birou - 25 bucăți 

 

În anul 2021 s-au achiziționat  pentru Centrul Militar Județean Ialomița, următoarele: 

✓ Licențe în valoare de 660 lei 

✓ Obiecte de inventar- în valoare de 8.126,00 lei s-au achiziționat în următoarele obiecte de inventar : 

1. Aer condiționat – 2 bucăți,  

2. imprimantă Brother HL 2312D – 3 bucăți,  

3. stingător – 10 bucăți  

4. pichet PSI  
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În anul 2021 s-au achiziționat  pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Barbu Catargiu” Ialomița, următoarele: 

✓ Mijloace fixe în valoare de 362.000 lei.  

1. licențe, 

2. containere de depozitare 6 m,  

3. detector multigaz,  

4. pernă de salvare de la înălțimi tip SP 60 cu remorcă de transport,  

5. veste de protecție pirotehnică 

✓ Obiecte de inventar- în valoare de 28.500 lei s-au achiziționat următoarele obiecte de inventar : 

1. aparat de aer condiționat - 1 bucată,  

2. casetă luminoasă -6 bucăți,  

3. imprimantă – 3 bucăți,   

4. laptop - 2 bucăți,  

5. monitoare – 5 bucăți și o  

6. pompă manual cu accesorii 

 

COMPARTIMENTUL PATRIMONIUL PUBLIC și PRIVAT  

 Activitate pe parcursul anului 2021 a Compartimentul Patrimoniu Public și Privat  a fost următoarea : 

1. Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii pe anul 2021, efectuat în perioada 05.10.2021 – 

07.12.2021, 
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; 
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3. Întocmirea documentelor pentru un număr de 11 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. Tot în anul 2021 s-au încheiat 3 (trei)  contracte de concesiune, acestea fiind: 

- Contractul de concesiune  nr. 15.504/2021-M din data de 29.06.2021  încheiat pe o perioadă de 30 de ani pentru suprafața de 33,2041 ha 

teren arabil aflat în extravilanul comunei Vlădeni pentru S.C. Enel Green Power România S.R.L. cu o valoare a concesiuni de 3.185lei/ha/an 

în vederea construirii de parc/parcuri fotovoltaic/fotovoltaice; 

- Contractul de concesiune  nr. 15.508/2021-R din data de 29.06.2021  pe o perioadă de 30 de ani pentru suprafața de 37,9342 ha teren 

neproductiv aflat în extravilanul comunei Vlădeni pentru S.C. Enel Green Power România S.R.L. cu o valoare a concesiuni de 3.185lei/ha/an 

în vederea construirii de parc/parcuri fotovoltaic/fotovoltaice; 

- Contractul de concesiune  nr. 16.181/2021-D din data de 06.07.2021  pe o perioadă de 30 de ani pentru suprafața de 0,2432 ha teren aflat 

în intravilanul municipiului Urziceni pentru S.C. Premier Com S.R.L. cu o valoare a concesiuni de 51.000 lei/an în vederea construirii de 

capacități economice. 

6. S-a intabulat dreptul de proprietate publicӑ al Județului Ialomița asupra terenului în suprafață de 15.300 mp, situat în Slobozia, str. 

Poligonului, nr. 20 trecut în domeniul public al Județului Ialomița din domeniul public al Municipiului Slobozia, deasemenea s-au actualizat 

informațiile tehnice pentru Centrul de Plasament nr. 1 Slobozia prin radierea din cartea funciară a unui imobil care s-a autodemolat.  

Totodată pentru Casa Kalina, Maria și Vlăduț din Slobozia date în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Ialomița, s-a actualizat în cartea funciară adresa imobilelor. 

7. 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; 

8. 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 2021; 
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9. Verificarea respectării destinației bunurilor concesionate, arendate și închiriate în perioada 13-17.07.2021 prezentând rezultatul verificărilor 

în baza a 23 de procese verbale încheiate; 

10. Înmatricularea a unui autoturism ; urmărirea valabilității polițelor de asigurare și a I.T.P.-ului, plată rovignete; 

11. 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);  

12. Punerea în aplicare după adoptarea a 32 hotărâri de consiliu județean  care au produs efecte asupra activității patrimoniului public și privat; 

13. 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 2021 de întreg compartimentul; 

14. Colaborarea cu Serviciul Achiziții Publice pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor direcției; 

 

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.) ; 
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- Asigurarea activităților de protocol aferente ședințelor de Consiliu Județean și a altor evenimente. 

 

 

 

DIRECȚIA 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+000- km 

20+000” 

LOT2 ”Modernizare drum județean DJ 201: tronson 1 DN2 Coșereni-Axintele Orezu, km 0+000 - km 35+400 - Sector 2 km 20+000-km 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. 



 

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA 

 

cji@cicnet.ro 

 
 

 

Page 30 of 208 
 
 

 

• S-a semnat Contractul de execuție lucrări nr.5199/2021-H din 02.03.2021 pentru obiectivul de investiții  ”Modernizare drum județean DJ 

201: tronson 1 DN2 Coșereni-Axintele Orezu, km 0+000 - km 35+400,  Sector 1 km 0+000- km 20+000” 

• La data de 12.04.2021 Supervizorul a emis Ordinul administrativ de începere a lucrărilor aferent obiectivului de investiții ”Modernizare 

drum județean DJ 201: tronson 1 DN2 Coșereni-Axintele Orezu, km 0+000 - km 35+400,  Sector 1 km 0+000- km 20+000”. 

• S-a semnat Contractul de servicii de dirigenție de șantier nr. 5286/2021-D din 03.03.2021 aferente obiectivului de investiții ”Modernizare 

drum județean DJ 201: tronson 1 DN2 Coșereni-Axintele Orezu, km 0+000 - km 35+400,  Sector 1 km 0+000- km 20+000”. A fost emis 

ordinul de începere în data de 11.03.2021. 

• S-a semnat Contractul de execuție lucrări nr.5286/2021-D din 03.03.2021 pentru obiectivul de investiții   ”Modernizare drum județean DJ 

201: tronson 1 DN2 Coșereni-Axintele Orezu, km 0+000 - km 35+400 - Sector 2 km 20+000-km 35+400”. 

• La data de 02.03.2021 Supervizorul a emis Ordinul administrativ de începere a lucrărilor aferent obiectivului de investiții  ”Modernizare 

drum județean DJ 201: tronson 1 DN2 Coșereni-Axintele Orezu, km 0+000 - km 35+400 - Sector 2 km 20+000-km 35+400”. 

• S-a semnat Contractul de servicii de dirigenție de șantier nr. 5288/2021-F din 03.03.2021 aferente obiectivului de investiții  ”Modernizare 

drum județean DJ 201: tronson 1 DN2 Coșereni-Axintele Orezu, km 0+000 - km 35+400 - Sector 2 km 20+000-km 35+400”. A fost emis 

ordinul de începere în data de 11.03.2021. 

• Până la finalul anului 2021 au fost executate lucrări în proporție de 70%. 

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” 
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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. 

• S-a semnat Contractul de execuție lucrări nr.5206/2021-X din 02.03.2021 pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 201 Buești-

Ivănești-Ciulnița –Ion Ghica - Cosâmbești-Mărculești km57+000 – km84+000, Tronson I km 57+000 -72+620” 

• S-a semnat Contractul de execuție lucrări nr.5207/2021-L din 02.03.2021 pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 201 Buești-

Ivănești-Ciulnița –Ion Ghica - Cosâmbești-Mărculești km57+000 – km84+000, Tronson II km74+852 – km84+000” 

• S-a semnat Contractul de servicii de dirigenție de șantier nr.5287/2021-R din 03.03.2021 aferente obiectivului de investiții „Modernizare 

DJ 201 Buești-Ivănești-Ciulnița –Ion Ghica - Cosâmbești-Mărculești km57+000 – km84+000, Tronson I km 57+000 -72+620” 

• S-a semnat Contractul de servicii de dirigenție de șantier nr.7823/2021-F din 01.04.2021 aferente obiectivului de investiții „Modernizare 

DJ 201 Buești-Ivănești-Ciulnița –Ion Ghica - Cosâmbești-Mărculești km57+000 – km84+000, Tronson I km 57+000 -72+620” 

• La data de 05.04.2021 Supervizorul a emis Ordinul administrativ de începere a lucrărilor aferent obiectivului de investiții „Modernizare 

DJ 201 Buești-Ivănești-Ciulnița –Ion Ghica - Cosâmbești-Mărculești km57+000 – km84+000, Tronson I km 57+000 -72+620” 

• La data de 10.04.2021 Supervizorul a emis Ordinul administrativ de începere a lucrărilor aferent obiectivului de investiții „Modernizare DJ 

201 Buești-Ivănești-Ciulnița –Ion Ghica - Cosâmbești-Mărculești km57+000 – km84+000, Tronson II km 74+852 – km84+000” 

• Până la finalul anului 2021 au fost executate lucrări în proporție de 28%. 

 

3. „Modernizare drum județean DJ 203F DN2C (Grivița) - Smirna - Iazu - Scânteia - Valea Ciorii - DN 21A, km 0+000-km 25+350” : 
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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. 

Potrivit HCJ 31/21.02.2020 valoarea totala a investiției: 47.749.795,26 lei cu TVA,  

- finanțare nerambursabilă       –  46.577.928,05 lei cu TVA; 

      -   Contribuția de la bugetul local – 1.313.497,77 lei cu TVA; 

 La data incheierii execuției lucrărilor obiectivului de investiții:41.728.200,20 lei cu TVA 

- finanțare nerambursabilă        – 40.400.740,95 lei cu TVA; 

      -   Contribuția de la bugetul local – 1.327.459,25 lei cu TVA; 

 

• Execuția lucrărilor la lotul 1 a fost atribuită în baza procedurii de achiziție publică antreprenorului SC OYL HOLDING AG S.R.L. cu o 

valoare a contractului de 16.543.955,14 lei fără TVA.  

La data finalizării lucrărilor valoarea contractului a fost de: 15.839.580,76 lei fără TVA 

A fost emis Ordinul administrativ de începere a lucrărilor  începând cu data de 23.01.2020, 

Pe durta execuției au fost încheiate 3 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.  

Durata de execuție a lucrărilor: 16 luni  

La data de 23.06.2021 s-a încheiat Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor sub nr. 15084/2021-R din 23.06.2021  

 

• Execuția lucrărilor la lotul 2 a fost atribuită în baza procedurii de achiziție publică antreprenorului Asocierea dintre SC Drumuri și Poduri 

SA și SC ITARO SRL cu o valoare a contractului de 19.386.400,45 lei fără TVA, 

A fost emis Ordinul administrativ de începere a lucrărilor la lotul 2 începând cu data de 23.01.2020, 
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Pe durata execuției lucrărilor au fost încheiate 11 acte adiționale. 

La finalizarea lucrărilor valoarea contractului: 18.461.878,57 lei fără TVA  

Durata de execuție 22 luni și 20 de zile 

Recepția la terminarea lucrărilor a fost programata la data de 18.01.2022. 

 

 

 

 

4. „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 

Prin HCJ nr. 181/23.09.2021 au fost aprobați indicatorii tehnico economici actualizați și devizul general  actualizat pentru obiectivul de 

investiții „ Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” după cum urmează : 

1. Valoarea totală a investiției – 77.168.959,66 lei cu TVA, din care Construcții Montaj (C+M) – 30.729.684,01 lei cu TVA 

2. Durata de realizare a investiției – 31 luni 

• Prin HCJ nr. 182/23.09.2021 a fost aprobată cofinanțarea pentru obiectivul finanțat prin PNDL „Construirea Blocului Operator din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, în sumă totală de 17.473.126,20 lei cu TVA din valoarea totală  

a investiției de 77.168.959,66 lei cu TVA compusă din: 

-279.717,30 lei cu TVA – cheltuieli efectuate până la data de 31.08.2021; 

-2.038.527,80 lei cu TVA – valoarea necesară pentru finalizarea investiției 
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• A fost semnat Contractul de Proiectare și Execuție nr. 16941/2021-L/14.07.2021 cu SC CONSTRUCȚII ERBAȘU SA pentru obiectivul 

de investiții „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”. 

• A fost semnat Contractul de verificare tehnică de calitate a proiectării nr. 6591 2021-X/17.03.2021 cu SC BIMART SOLUTIONS SRL 

• A fost semnat Contractul nr.18.800/2021-P din 05.08.2021 de prestări servicii de dirigenție de șantier pe perioada de execuție a lucrărilor 

și asistență tehnică în perioada de garanție a lucrărilor pentru obiectivul „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de 

Urgență Slobozia„ 

• S-a dat ordinul administrativ de începere  a proiectării și execuției începând cu data de 27.07.2021 în baza contractului nr. 16941/2021-

L/14.07.2021 cu SC CONSTRUCȚII ERBAȘU SA pentru obiectivul de investiții „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Slobozia” 

• S-a  dat ordinul administrativ de începere a demolării  ca fiind data de 19.10.2021 pentru: "Demolare clădiri C16 - CORP F, C13 si C14 

din cadrul Spitalului de Urgență Slobozia” aferent obiectivului de investiții „Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean 

de Urgență Slobozia”, perioada de demolare fiind de 1 lună. 

 

5. „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 

• 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 : 

a) Valoarea totală a investiției – 76.619.295,72 lei cu TVA, din care Construcții Montaj (C+M) – 54.767.645,71 lei cu TVA 

b) Durata de realizare a investiției – 40 luni 
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• 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; 

• În data de 26.04.2021 a fost recepționată documentația tehnică P.A.C.(D.T.A.C.) verificată de către verificatorii de proiect atestați conform 

P.V. de recepție nr. 9996/2021-L/26.04.2021. 

• În data de 19.05.2021 a fost emisă Autorizația de Construire nr. 13684 eliberată de către Primăria Municipiului Slobozia 

• În data de 10.09.2021 a fost recepționată documentația tehnică P.Th. +D.D.E.întocmită de către S.C.CONSTRUCȚII ERBAȘU S.A.-S.C. 

NEROLI GENERAL SOLUTION S.R.L. conform P.V. de recepție nr. 21676/2021-H/10.09.2021. 

• Prin HCJ nr.173/23.09.2021a fost aprobat Devizul General actualizat rezultat în urma atribuirii contractului de proiectare și execuție lucrări 

pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia” cu principalii indicatori 

tehnico-economici, actualizați după cum urmează: 

Valoarea totală a investiției: 69.391.388,12 lei cu TVA din care Construcții Montaj(C+M) 40.918.909,45 lei cu TVA  

Perioada de execuție a lucrărilor: 39 luni 

În data de 10.11.2021 a fost  emis ordinul de începere al lucrărilor și a fost predat amplasamentul în vederea demarării lucrărilor de 

construcții. 
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Obiective de investiții finanțate din Bugetul Local 

 

 

1.„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  

  

 În decursul anului 2021: 

• S-au întocmit şi transmis adrese către CNTEE Transelectrica S.A pentru clarificarea emiterii avizului impus prin certificatul de urbanism; 

• În data de 21.05.2021 s-a realizat Studiul de Coexistenţă şi s-a emis soluţia pentru obţinerea avizului CNTEE Transelectrica S.A. impus 

prin certificatul de urbanism. 

• Prin Hotărârea nr. 147 din data de 30.08.2021 s-a adoptat soluţia recomandată prin Studiul de Coexistenţă, urmând să se obţină avizul de 

la  CNTEE Transelectrica S.A. impus prin certificatul de urbanism. 

• Prin Hotărârea nr. 177 din data de 23.09.2021 s-a actualizat Documentatia de Avizare a lucrarilor de interventie ( D.A.L.I) si a principalilor 

indicatori-tehnico economici. Actualizarea indicatorilor tehnico-economici s-a realizat pe baza devizului general actualizat ( defalcat pe 
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categorii de lucrari si categorii de cheltuieli) si  a devizelor pe doua tronsoane, dupa cum urmeaza: valoarea totala a investitiei : 

41.793.400,80 lei cu TVA inclus, din care Constructii Montaj (C+M) : 35.018.451,30 lei cu TVA inclus. 

Tronsolul I : ( km 35+400-km 36+377) - valoarea investitiei : 3.957.199,20 lei cu TVA , din care Constructii Montaj (C+M) : 

3.045.662,20 lei cu TVA inclus. 

Tronsonul II : ( km 37+816-km 46+908) – valoarea investitiei : 37.836.201,60 lei cu TVA, din care Constructii Montaj (C+M) : 

31.972.789,10 lei cu TVA inclus. 

• În data de 27.10.2021 s-a semnat Contractul de prestari servicii pentru elaborarea Proiectului tehnic, (D.T.A.C./P.A.C, PTE+DDE) si 

Asistenta Tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor, pe toata perioada de garantie acordata si pana la receptia 

finala pentru DJ 201 -Tronsonul I km 35+400-km 36+377. 

• În data de 24.11.2021 s-a semnat Contractul de prestari servicii de verificare Proiect tehnic, prin verificatori de proiect atestati pentru 

modernizare DJ 201 - Tronsonul I km 35+400-km 36+377. 

• Prin Hotărârea nr. 215 din data de 28.10.2021 s-a aprobat depunerea în cadrul  Programului National de Investitii ,,Anghel Saligny’’ Cererea 

de finantare si Devizul general estimativ pentru modernizare DJ 201 – Tronson II  km 37+816 – km 46+908. Prin Programului National de 

Investitii ,,Anghel Saligny’’ se vor asigura sursele de finantare necesare pentru modernizarea tronsonului de drum judeţean. 

 

 

2. „Modernizarea DJ 203E ,Cazanesti – Cocora , KM 0+000 – KM 12+800”: 

 

• 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. 
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• 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.  

• In anul 2021 au fost realizate lucrări în valoare de 1.098.142,64 lei. 

Conform graficului de execuție, lucrările vor fi finalizate în anul 2022. 

La sfârșitul anului 2021, stadiul fizic al lucrărilor executate a fost de 82%, în conformitate cu graficul de lucrări. 

 

3. „Construirea și dotarea blocului alimentar și a spălătoriei cu Heliport pe terasă, aferente  Spitalului Județean de Urgență Slobozia” – 

denumire schimbată 

Valoarea estimată a obiectivului de investiții conform Notei Conceptuale este de 8.000.000,00 lei cu TVA 

În decursul anului 2021 au fost adoptate: 

 - Hotararea 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” 

- Hotararea 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” 

 

4. „Serviciul de recensământ al circulației rutiere pe drumurile aflate în administrarea județului Ialomița: 

• Valoarea estimată a studiului este 231.000,00 lei exclusiv TVA. 

• Contractul  pentru efectuarea recensâmântului.a fost suspendat în anul 2021 din cauza pandemiei Covid-19. 
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5. „Modernizare DJ212: Limită județ Brăila – Luciu – Mihail Kogălniceanu – intersecție DN2A, intersecție cu DJ201 – Lăcusteni – 

Platonești – Movila – Fetești” 

 

S-a demarat în anul 2021 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;  

• Pentru realizarea documentațiilor tehnico-economice s-a solicitat finanțare în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”. 

 

 

6. „ Modernizare DJ101B: Limită județ Ilfov – Rădulești” 

  S-a demarat în anul 2021 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;  

• Recepționat fără obiecțiuni documentația DALI verificată și întocmit raport pentru la proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții – D.A.L.I. și a principalilor indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de 

investiții, Deviz general în valoare totală : 5.288.682,44 lei ( inclusiv TVA) din care C+M:  4.844.666,12 lei (inclusiv TVA) iar durata de 

implementare a proiectului este de 12 luni, din care execuție lucrări 9 luni.  

 

7. „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 solicitat si obtinut prelungirea valabilitatii avizelor de la IPJ Ialomita – Serviciul Rutier pentru inca un an. 
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• S-a solicitat si obtinut prelungirea valabilitatii avizelor de la CNAIR SA -DRDP Constanta pentru inca un an. 

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

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

• S-a recepționat documentația tehnico-economică faza DALI, studiu topografic. 

• S-au recepționat serviciile de Verificare tehnică a documentației tehnico-economice faza DALI. 

• Au fost aprobați indicatorii tehnico-economici prin HCJ. 

 

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

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

• S-a recepționat documentația tehnico-economică faza DALI, Studiu topografic, Studiu geotehnic. 

• S-au recepționat serviciile de Verificare tehnică a documentației tehnico-economice faza DALI. 

• Au fost aprobați indicatorii tehnico-economici prin HCJ. 

 

 

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

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

• S-a semnat contractul pentru prestarea serviciilor de elaborare SF, Studiu geotehnic, Studiu Topografic, Documentații avize/acorduri și s-a 

emis Ordinul de începere. 
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• S-a recepționat documentația tehnică din etapa 1: Studiu geotehnic, Studiu Topografic, Documentații avize/acorduri. 

 

11. „Reabilitare pod peste râul Prahova la Adâncata pe DJ 101B” 

• În cursul anului 2021 au fost elaborate Nota conceptuală, Tema de proiectare și rapoarte de aprobare prin HCJ Ialomița. 

 

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

• În cursul anului 2021 au fost elaborate Nota conceptuală, Tema de proiectare și aprobare prin HCJ Ialomița. 

13. Clădire multifuncțională pentru susținerea activității Spitalului Județean de  Urgență Slobozia 

Județul Ialomița a identificat necesitatea și oportunitatea construirii în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia a unei Clădiri 

multifuncționale care să remedieze deficiențele de funcționare a acestuia. Această clădire urmează să fie amplasată în locul actualei Centrale termice 

care va fi demolată, actuala clădire nu mai îndeplinește condițiile de Securitate și igienă necesare unei bune funcționări. 

Se intenționează realizarea unei clădiri cu regimul de înălțime: H = P + 8E; 

Amprenta la sol va fi de aproximativ:  Ac = 900 m2; 

Sprafața total construită va fi de aproximativ:  St = 8.100 m2; 

Prin construirea acestei Clădiri multifuncționale care va cuprinde Centrală termică, Bloc   alimentar, Spălătorie, Parcări auto, Spații administrative, 

Spații de locuit pentru medici și rezidenți, Sală de conferințe, Heliport pe terasă, se va asigura independența funcțională a Spitalului Județean de 

Urgență Slobozia. 
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Valoarea estimată a acestui obiectiv de investiții este de 40.500,00 mii lei și va fi stabilită după elaborarea Studiului de fezabilitate SF.  

În anul 2021 au fost elaborate tema de proiectare și nota conceptuală urmând a se elabora  documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivului 

de investiţie D.A.L.I., precum şi  studiile de specialitate în funcţie de specificul obiectivului de investiţie.  

14. „Creșterea gradului de securitate la incendiu și asigurarea utilităților pentru Spitalul Județean de  Urgență Slobozia 

Realizarea acestor intervenții va necesita redimensionarea utilităților existente pentru adaptarea acestora la noile cerințe cât și pentru obținerea 

Autorizației de funcționare a Spitalului Judeţean Urgenţă Slobozia din partea ISU. 

În cursul anului 2021 au fost elaborate tema de proiectare și nota conceptuală urmând a se elabora  documentaţiile tehnico-economice aferente 

obiectivului de investiţie D.A.L.I., precum şi  studiile de specialitate în funcţie de specificul obiectivului de investiţie. 

 

 

Activități specifice Compartimentului Infrastructură Rutieră: 

 

In vederea efectuarii lucrarilor de intretinere a drumurilor judetene s-au încheiat următoarele contracte: 

• Acord-cadru nr. 23094/2019-F/18.10.2019 pentru lucrări de întreținere și reparații drumuri județene pentru perioada 2019 – 2023 – în 

derulare; 

• Contract subsecvent nr. 11.933/2021-B/18.05.2021 pentru lucrări de întreținere și reparații drumuri județene; 

• 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 ; 

• Contract subsecvent nr. 25.350/2021-T/25.10.2021 pentru servicii de deszăpezire și combatere a poleiului – Lotul I – Urziceni; 
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• 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; 

• Contract subsecvent nr. 25.353/2021-J/25.10.2021 pentru servicii de deszăpezire și combatere a poleiului – Lotul II - Slobozia; 

• 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; 

• Contract subsecvent nr. 25.357/2021-N/25.10.2021 pentru servicii de deszăpezire și combatere a poleiului – Lotul III – Fetești; 

• Contract nr. 13992/2021-J/10.06.2021 privind efectuarea lucrarilor de scarificare, nivelare si compactare drum de pamant, refacere 

santuri de scurgere, eliminare si imprastiere vegetatie drum judetean DJ 212, tronson Mihail Kogalniceanu – Luciu; 

• Contract nr. 13.558/2021-Z/07.06.2021 privind efectuarea lucrarilor de taiere arbusti cu diametrul curpins intre 1 – 5 cm si inlaturarea 

malurilor de pamant de pe acostamentul drumului judetean DJ 101U, Maia – Fierbinti Targ; 

 

 

Activități specifice Compartimentului Infrastructură Mediu: 

 

 

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

      În anul 2021 a fost finalizat Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor și parcursă procedura SEA. Procedura de evaluare strategică de mediu 

(SEA) pentru PJGD s-a 

desfășurat în conformitate cu prevederile HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de 
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realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe (HG 1076) care transpune Directiva 2001/42/CE (Directiva SEA). Scopul Planului este 

acela de a stabili cadrul pentru asigurarea unui sistem durabil de gestionare a deşeurilor, care să asigure îndeplinirea obiectivelor și țintelor 

asumate la nivel național.  

 In cursul anului 2021 au fost initiate procedurile pentru achiziționarea terenului necesar construirii instalațiilor prevăzute prin PJGD, 

achiziția fiind aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.129 din 15.07.2021 și nr.272/28.12.2021, cu prețul maxim de 8 lei/mp cu 

TVA pentru terenuri în extravilanul localităților, cu acces la energie electrică și infrastructură rutieră și  15 lei/mp cu TVA pentru terenurile situate 

în intravilanul localităților, cu acces la energie electrică și infrastructură rutieră. Procedurile nu au fost finalizate, fiind necesară reluarea acestora. 

 

3. Construirea asociației de dezvoltare intercomunitară pentru gestionarea deșeurilor la nivel județean 

 

În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute în Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor, precum și din dorința de a oferi locuitorilor 

județului Ialomița un serviciu de salubrizare de calitate și la un preț corect, Consiliul Județean Ialomița și-a propus un proiect ambițios acela de a 

implementa un Sistem de Management Integrat al Deșeurilor. Proiectul va fi finanțat din fonduri nerambursabile fiind făcute demersuri importante 

în vederea constituirii unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară din care să facă parte toate UAT-urile din judeţ cu scopul depunerii unui proiect 

de finanțare prin Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021-2027. Din această perspectivă, atragerea de noi membri în cadrul Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOO 2009” reprezintă singura soluție de rezolvare a problemei deșeurilor la nivelul localităților din județul 

Ialomița. Solicitantul eligibil pentru depunerea aplicației de finanțare este Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară prin Consiliul Județean. 

Primul pas a fost făcut prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 105 din 11.06.2021 privind asocierea Unităţii Administrativ 

Teritoriale Judeţul Ialomiţa cu Unităţile Administrativ Teritoriale Oraşul Ţăndărei, Comuna Ograda, Comuna Platoneşti, Comuna Săveni, Comuna 
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Sudiţi, Comuna Giurgeni, Comuna Mihail Kogălniceanu, Comuna Movila şi Comun Mărculeşti în vederea participării la patrimoniul Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară  ,,ECOO 2009", în calitate de membru asociat cu drepturi depline în cadrul Asociaţiei. Demersurile au continuat 

prin fuziunea/absorbția localităților componente ale celorlalte patru Asociații de Dezvoltare Intercomunitare din județ și prin aderarea altor UAT 

la ADI ECOO 2009. In momentul de față, procesul de extindere a ADI ECOO 2009 la nivelul întregului județ este aproape de finalizare. Sunt 

transmise pentru aprobare în consiliile locale ale UAT membre documentele Studiu de oportunitate, Strategia de dezvoltare, Regulamentul 

Serviciului de salubrizare, Caietele de sarcini actualizate, si indicatorii de performanță, Regulamentul de instituire a taxei speciale de salubrizare. 

De asemenea, este în curs de extindere aria de operare a operatorului regional al ADI ECOO 2009: S.C.ADI ECOO 2009. Județul Ialomița 

a devenit acționarul majoritar al operatorului SC ADI ECOO 2009 SRL, deținând 99.67% din capitalul social. Din cele 39 UAT care au finalizat 

procedura de aderare sau fuziune la ADI ECOO 2009, 25 de localități au delegat operarea serviciului de salubrizare către operatorul județean, 

urmând ca acesta să preia în vederea operării și alte localități. 

Investițiile prevăzute în PJGD sunt estimate la 23.252.000 € (fără TVA) și reprezintă: 

- Extindere colectare separata a deşeurilor: 8.790.000 € 

- Modernizare stații transfer (Fetești, Urziceni), construire stații noi: 4.000.000 € 

- Stație de sortare pentru deșeurile reciclabile colectate separate: 1.450.000 € 

- Reabilitare stația de sortare Țăndărei: 725.000 € 

- Instalație TMB cu biouscare - treaptă mecanică și treaptă biologică : 5.586.000 € 

- Stație compostare închisă pentru biodeşeuri colectate separate: 2.700.000 €. 

 

4. Planul de Menținere a Calității Aerului în județul Ialomița 

 



 

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA 

 

cji@cicnet.ro 

 
 

 

Page 46 of 208 
 
 

 

Consiliul Județean Ialomița a elaborat Planul de Menținere a Calității Aerului în județul Ialomița pentru indicatorii pulberi în suspensie (PM 

10, şi PM 2,5), benzen (C6 H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), plumb(Pb), arsen (As), cadmiu (Cd), nichel (Ni) şi dioxid de azot 

şi oxizi de azot (No2/NOx) pentru perioada 2019-2023 în conformitate cu prevederile Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, H.G. 

nr.257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor 

de menținerea calității aerului și OMM nr.598/2018 pentru aprobarea listelor cu unitățile administrative-teritoriale întocmite în urma încadrării în 

regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa 2 la Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. 

PMCA a fost avizat de către ANPM și APM Ialomița și aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.151/31.08.2020. 

Conform prevederilor art.49 din Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a 

planurilor de menținere a calității aerului aprobată prin H.G. nr.257/2015, Comisia tehnică de la nivelul Consiliului Județean Ialomița urmărește 

realizarea măsurilor din planul de menținere a calității aerului și  întocmește anual un Raport cu privire la stadiul realizării măsurilor din Plan, pe 

care îl supune spre aprobare Consiliului Județean. 

 

Comisia tehnică a monitorizat stadiul realizării măsurilor din Plan pentru anul 2020, a întocmit raportul anual care a fost aprobat prin HCJ 

nr.59/30.03.2021. 

 

5.  Crearea unui operator regional performant în sectorul de apă și canalizare 

Pentru îmbunătățirea calității și a accesului la infrastructura de apă, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, Consiliul 

Județean Ialomița și-a propus crearea unui operator regional performant în sectorul de apă și canalizare, care să poată accesa și implementa proiecte 

finanțate de Uniunea Europeană. În sectorul de apă și canalizare, regionalizarea reprezintă o condiție de bază pentru accesarea fondurilor europene. 
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De asemenea, prin regionalizarea serviciilor de apă ne propunem depășirea fragmentării excesive a sectorului și realizarea economiilor de scară în 

asigurarea serviciului prestat. Considerăm o oportunitate extinderea ariei de acoperire la nivelul întregului județ a SC Urban SA Slobozia prin 

intermediul căriua urmărim dezvoltarea sistemelor de apă și canalizare și asigurarea unui nivel de 100% de acoperire a serviciilor de apă. 

 În luna iunie 2021 Județul Ialomița a devenit membru cu drepturi depline a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Periurbană Slobozia 

și acționar majoritar al SC URBAN SA. 

 Ulterior au fost transmise invitații de aderare/asociere către UAT-urile din județ, astfel că la sfârșitul anului 2021 se aflau în procedură de 

aderare la ADI Periurbană, respectiv asociere la SC URBAN SA, încă 21 localități, urmând ca extinderea ADI-ului/operatorului să continue și în 

anul 2022. 

Documentul strategic strategic ,,Master Plan pentru Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în regiunea 

Constanţa - Ialomiţa" a fost aprobat prin hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 77/17.11.2016. Acest document a constituit baza investițiilor 

din etapa de finanțare POIM 2014-2020, iar actualizarea sa este condiție de eligibilitate pentru accesarea de fonduri europene pentru următoarea 

perioadă de programare. Astfel, Consiliul Județean Ialomița a încheiat în luna august 2021 un Acord de parteneriat cu SC RAJA SA în vederea 

actualizării documentului mai sus menționat, RAJA având deja achiziționate serviciile de consultanță. Consultantul va revizui Master Planul în 

vederea actualizării programului de investiții pe termen mediu și lung pentru serviciile de apă și apă uzată, conform cerințelor Comisiei Europene, 

incluzând necesarul de investiții pentru toate localitățile județului. Master Planul revizuit va fi corelat cu planurile de urbanism și amenajare a 

teritoriului, strategia și programele de dezvoltare economico-socială a județului, reprezentând totodată o punere în practică a angajamentelor 

asumate de România în domeniul protecției mediului, urmând a fi aprobat prin hotărâre de Consiliu Județean. 

 

Alte activități: 
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- 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 conform Legii nr. 544/2001 privind 

liberul acces la in de interes public, cu modificările şi completările ulterioare 

-  Întocmirea unei baze de date privind gestionarea deșeurilor în județul      

-  Participare la conferințe/ dezbateri publice, seminarii privind elaborarea planurilor de management ale ariilor protejate, îmbunătăţirea 

politicilor din domeniul schimbărilor climatice şi adaptarea la efectele schimbărilor climatice etc 

 - Întâlnirea grupului actorilor interesaţi ai proiectului SHREC, dedicat revizuirii  politicilor privind către o economie cu emisii scăzute de 

C02 și a „Eficientei energetice si energii regenerabile in clădiri publice"; 

            - Videoconferinte organizate de Ministerul Fondurilor Europene privind accesarea de  fonduri nerambursabile prin POIM 2014-2020 

pentru realizarea investitiilor cuprinse în PJGD. 
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Activități specifice Autorității Județene de Transport: 

 

 

• S-a acordat sprijin şi consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale, în domeniul de activitate specific transportului public județean; 

• S-a prelungit Programul de transport public județean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.04.2014-31.12.2021 până la data 

de 31.12.2022;  

• 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 analizat propunerile autorităţilor administraţiei publice locale și ale operatorilor de transport rutier pentru întocmirea următorului 

program judeţean de transport; 

• S-a verificat şi controlat modul de realizare a serviciilor de transport public local de persoane, prin curse regulate şi prin curse regulate 

speciale; (controale în autogările din Slobozia, Fetești și Urziceni); 

• S-au organizat acţiuni de control în judeţ împreună cu reprezentanţii Poliţiei Rutiere Judeţene precum şi cu reprezentanţii Autorităţii Rutiere 

Române - Agenţia Ialomiţa; 
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Activități specifice Unității Județene pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice 

• S-au eliberat 72 de  Acorduri Prealabile de amplasare și execuție lucrări în zona drumurilor județene; 

• S-au eliberat 51 de Autorizații de amplasare și/sau acces  în zona drumurilor județene pentru persoane fizice și juridice, solicitate prin 

Certificatele de urbanism;  

• S-au întocmit 38 de 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; 

• 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 49 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. 
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• 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, precum și cele la care 

urmează să se finalizeze investiții cu termene de punere în funcțiune în cursul anului 2021, indiferent de sursa de finanțare. 

• Au fost întocmite referat de necesitate și caiet de sarcini pentru achiziția ,,Servicii de elaborare a studiului privind efectuarea înregistrării 

circulației rutiere pe drumurile publice aflate în administrarea Consiliului Județean Ialomița.” 

• S-a încheiat Contractul de prestări servicii nr. 4934-D/26.02.2021 cu Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A. având ca 

obiect: ,,Servicii de elaborare a studiului privind efectuarea înregistrării circulației rutiere pe drumurile publice aflate în administrarea 

Consiliului Județean Ialomița”, activitate care, din cauza condițiilor pandemice a fost amânată pentru anul 2022. 

 

 

 

 

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 2021 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. 
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 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 

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 92 luni, formată din 49 de luni perioada de implementare a proiectului înainte de semnarea 

Contractului de finanțare și 43 de luni perioada de implementare a proiectului după semnarea Contractului de finanțare, respectiv între data 

20.11.2015 și data de 30.06.2023. 

Valoarea totală a contractului a fost de 20.432.901,24 lei. Contribuţia proprie este în valoare de 9.946.166,24 lei , din care valoare neeligibilă 

9.732.151,24 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, execuție lucrări.  

De asemenea, urmează a fi demarată conform datelor stabilite prin planul de achiziție al proiectului, achiziția de audit energetic după execuția 

lucrărilor. 

Conform raportului dirigintelui de șantier, stadiul fizic al realizării lucrărilor este de 54% . 
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În cadrul activității de monitorizare a proiectului au fost emise 7 Notificări pentru modificarea unor secțiuni din Cererea de finanțare și 8 

Rapoarte de progres în care a fost evidențiat stadiul implementării proiectului. 

Au fost depuse la ADR Sud Muntenia, conform Graficului de rambursare, 2 Cereri de rambursare,  2 dintre acestea fiind decontate. 

 

 3. 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 

(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. 

 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 2021 au fost demarate, conform planului, următoarele achiziții: 

  - Servicii de asistență–dirigenție de șantier – procedura a fost finalizată prin încheierea contractului de prestări servicii nr. 11891/2021-

H/18.05.2021 cu prestatorul SC Ziromet SRL. 

  - Lucrări de execuție și dotări  - achiziție aflată în curs de evaluare financiară, urmează a fi semnat contractul de execuție lucrări. 

 În cadrul proiectului urmează a fi demarată, conform planului, achiziția: 

 - Elaborare certificat de performanță energetică. 
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 În cadrul activității de monitorizare a proiectului în anul 2021, 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 au fost depuse 4 Cereri de Rambursare ale cheltuielilor 

realizate în cadrul proiectului, decontate integral. 

 

4. 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. 

 În luna ianuarie a anului 2021, ca urmare a intrării în vigoare a HG nr.907/2016, dar și a evoluției cursului de schimb leu/euro (4,5744 lei/euro 

în luna iunie 2016 față de 4,8686 lei/euro în luna dec. 2020), de modificările de cote, taxe apărute 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 noi 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  este de 13.818.121,00 lei inclusiv 

TVA) . 
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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). 

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. 

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. 12 din 28.01.2021. 

Ca urmare a celor mai sus menționate, a fost încheiat Actul Adițional nr. 1 la Contractul de Finanțare nr.  3995/05.04.2019. 

În data de 21 iulie 2021, Județul Ialomița, în calitatea de achizitor a încheiat cu S.C ASOCIEREA SC ROMCONSTRUCT GROUP SRL- CONCAS 

S.A S.R.L în calitate de prestator contractul mai sus menționat ce are ca obiect prestarea serviciilor de proiectare și inginerie conform deviz general și 

lucrări de construcție pentru obiectivul de investiții: „ Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului Istoric Orașul de Floci” cod SMIS 117124. 

Din cauza întârzierilor înregistrate în cadrul proiectului din culpa Executantului, UAT Judetul Ialomița a solicitat încetarea contractului conform 

prevederilor art 13.3 și 13.4 din contractul nr. 17612/2021-D din 21.07.2021 (proiectare și execuție). 

 Având în vedere rezilierea contractului de execuție lucrări și faptul că în decursul anului 2021  indicele de cost în construcţii, indicator 

statistic care măsoară evoluţia costurilor practicate la realizarea lucrărilor de construcţii executate într-o anumită perioadă faţă de o perioadă de 

referinţă, a fost într-o continuă majorare, respectiv de la  135,7 la nivelul lunii ianuarie 2021 a ajuns în luna octombrie, conform  Buletin statistic 

de preţuri nr.10/2021, la 160,2, s-a impus actualizarea Devizului General al obiectivului de investiții mai sus menționat. 
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• Conform Devizului general actualizat de către SC Devize & Info S.R.L în luna decembrie a anului 2021, au rezultat noi indicatori tehnico-

economici, ce au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 266/ 23.12.2021. 

• Valoarea totală a proiectului rezultată în urma actualizării Devizului General  aprobat la faza   D.A.L.I  este de  17.041.529,37 lei inclusiv 

TVA) . 

• Valoarea eligibilă nerambursabilă este de  9.482.284,42 lei (inclusiv TVA) 

• Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de  8.059.941,76 (inclusiv TVA). 

• Valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul de stat de  1.232.696,97 lei (inclusiv TVA). 

• Contribuţia proprie este în valoare de 7.559.244,95 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:  7.748.890,64 lei. 

În decursul anului 2021 au fost demarate următoarele achiziții: 

- A fost finalizată achiziția serviciilor de proiectare și inginerie conform deviz general și lucrări de construcție prin semnarea contractului nr. 

17612/2021-D din 21.07.2021 cu S.C ASOCIEREA S.C ROMCONSTRUCT GROUP S.R.L – S.C CONCAS S.A. Contractul a fost reziliat. 

- A fost finalizată achiziția serviciilor de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic  prin semnarea contractului nr.21245/2021-V din 

07.09.2021 cu S.C SAT CCH DEVELOPMENT S.R.L. Contractul se află în derulare. 

- A fost finalizată achiziția serviciilor de asistență tehnică- dirigenție de șantier prin semnarea contractului nr.21655/2021-L din 10.09.2021 cu S.C 

TEHNOCONSULT PROIECT S.R.L. Contractul se află în derulare. 

De asemenea, urmează a fi demarate conform datelor stabilite prin planul de achiziție al proiectului următoarele achiziții: 

1)  Achiziția serviciilor de proiectare și inginerie conform deviz general și lucrări de construcție; 
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2) Servicii pentru digitizarea obiectivului de patrimoniu; 

3) Achiziție dotări; 

 Au fost depuse la ADR Sud Muntenia, conform Graficului de rambursare, 11 Cereri de rambursare,  10 dintre acestea fiind decontate. 

Totodată, în cadrul proiectului în cadrul proiectului s-au întocmit  11 Rapoarte de progres precum și 9 Notificări, 2 Notificări de informare 

cu privire la actualizarea Devizului General și un Act Adițional nr.1 la Contractul de Finanțare.       

         

  

  

5. 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”. 

 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: 
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A fost finalizată achiziția serviciilor de audit prin semnarea Contractului nr. 14545/2019-D/28.06.2019 cu S.C. Klass Enterprise S.R.L. Contractul 

se află în derulare 

A fost finalizată achiziția serviciilor de consultanță pentru managementul de proiect prin semnarea Contractului nr. 16336/2019-F/22.07.2019 cu 

S.C. Synesis Partners S.R.L. Contractul se află în derulare 

A fost finalizată achiziția serviciilor de proiectare, inginerie si asistență tehnică prin semnarea Contractului nr. 19278/2019-L/03.09.2019 cu 

Ruxandra Nemțeanu B.I.A.  S.R.C.V.M.I. Contractul se află în derulare pentru serviciile de asistență tehnică. 

A fost realizat anuntul de inceput la începutul proiectului, prin transmiterea Notei de Comandă nr.319/26.08.2019. Contractul se afla in derulare 

 

A fost finalizată achiziția serviciilor de publicitate și informare prin semnarea contractului nr.2038/2020-V din 29.01.2020.  

A fost finalizată achiziția serviciilor de marketing și promovare prin semnarea contractului nr.26077/2019-J/21.11.2019 cu SC LEMINGS 

SRL.Contractul se afla in derulare. 

A fost finalizată achiziția serviciilor de dirigenție de șantier prin semnarea Contractului nr.13598/2020-C/29.06.2020 cu FOTACHE ADRIAN.  

Contractul se află în derulare. 

A fost finalizată achiziția de lucrări prin semnarea contractului nr. 16521/2020-Q/04.08.2020 incheiat cu SC Axa Reconst SRL in valoare de 

2.039.397,64 lei. Contractul se află în derulare. 

 De asemenea, urmează a fi demarate conform datelor stabilite prin planul de achiziție al proiectului următoarele achiziții: 

- Servicii pentru digitizarea obiectivului de patrimoniu; 

- Achiziție dotări mobilier urban (POR 5.1 SUERD - Biserica de lemn); 
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 Au fost depuse la ADR Sud Muntenia, conform Graficului de rambursare, 11 Cereri de rambursare, până în prezent fiind decontate 10 dintre 

acestea. 

 Totodată, în cadrul proiectului s-au întocmit: 

- 1 Act Aditional la Contractul de finanțare,  

- 11 Rapoarte de progres  

-8 Notificări. 

 Conform situațiilor de lucrări depuse de executantul lucrării, până la sfărșitul anului 2021 au fost executate lucrări în proporție de 

aproximativ 70%. 

 

6. 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 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 91 luni formată din 33 de luni perioada 

de implementare a proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare și 58 de luni perioada de implementare a proiectului după semnarea 

Contractului de finanțare, respectiv între data 06.06.2016 și data de 31.12.2023. 

Valoarea totală a proiectului este de 29.396.274,49 lei din care valoarea eligibilă 21.510.819,05 lei cu TVA iar valoarea neeligibilă este de 

7.885.455,44 lei cu TVA. Contribuţia proprie este în valoare de 8.315.671,82 lei (care este formată din contribuția proprie la cheltuielile eligibile 

2%, în valoare de 430.216,38 lei, și valoarea neeligibilă 7.885.455,44 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. 
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În decursul anului 2021 a fost încheiată Achiziția lucrări – procedură finalizată prin încheierea contractului nr. 5861/2021-R/10.03.2021 cu 

S.C. INSPETI BUILDING RESTAURATION S.R.L. 

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. 

Conform raportului dirigintelui de șantier, stadiul fizic al realizării lucrărilor este de 23,74% . 

În cadrul activității de monitorizare a proiectului au fost emise 12 Notificări pentru modificarea unor secțiuni din Cererea de finanțare, 11 

Rapoarte de progres în care a fost evidențiat stadiul implementării proiectului. 

Au fost depuse la ADR Sud Muntenia, conform Graficului de rambursare, 9 Cereri de rambursare,  9 dintre acestea fiind decontate. 

Totodată a fost încheiat Actul Adițional nr. 2 la contractul de finanțare prin care se modifică durata perioadei de implementare a 

proiectului, respectiv prelungirea acesteia între data de 06.06.2016 și data de 31.12.2023. 

 

7. 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. 

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 în luna februarie 2021 s-a semnat Actul Adițional nr.1 la contractul de finanțare, prin care s-a prelungit durata de 

implementare la 90 de luni (februarie 2016 – iulie 2023), din care 48 de luni reprezintă perioada de implementare după semnarea contractului de 

finanțare. 
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Inițial, valoarea totală a contractului de finanțare a fost de 133.428.749,91 lei, iar în urma realizării proiectului tehnic și a semnării Actului Adițional 

nr. 1 la contractul de finanțare, valoarea totală a contractului de finanțare este de 136.465.080,09 lei. Contribuţia proprie este în valoare de 

6.092.122,63 lei, alcatuita din valoare neeligibilă 3.431.450,01 lei și 2.660.672,62 lei (reprezentand 2% contribuție proprie), valoarea totală eligibilă 

fiind de 133.033.630,08 lei iar finanţarea nerambursabilă este în valoare de 130.372.957,46 lei (98%) din care 113.078.585,56 lei reprezentînd 85% 

fonduri FEDR și 17.294.371,90 lei reprezentând 13% fonduri BS. 

În decursul anului 2021, în luna martie, a fost demarată achiziția de execuție lucrări, iar în luna noiembrie 2021 a fost desemnat câștigătorul 

achiziției. În perioada noiembrie - decembrie 2021 s-au depusa două contestații. 

Tot în cursul anului 2021 au fost solicitate la decontare, prin cererile de rambursare nr. 4,5,6 și 7 cheltuielile efectuate în perioada noiembrie 

2020 - noiembire 2021, toate dintre acestea fiind decontate. 

Au fost realizate rapoartele de progres al proiectului nr. 6,7,8 și 9, cuprinzând progresul proiectului din perioada noiembrie 2020 – noiembrie 

2021. 

 

8. 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”, 
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”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 2021 s-au depus la OI (Organism Intermediar- ADR -Sud Muntenia următoarele documente în vederea implementării proiectului:  

• Cererea de Prefinanțare nr. 1/28.04.2021 în valoare de 10.000.000 lei, reprezentând 10% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare 

nr. 949/20.12.2017. 

• Cererea de Rambursare nr. 11/25.02.2021; Cererea de Rambursare nr. 12/28.05.2021; Cererea de Rambursare nr. 13/29.06.2021; Cererea 

de Rambursare nr. 14/13.08.2021; Cererea de Rambursare nr. 15/28.10.2021 și Cererea de Rambursare nr. 16 (finală)/29.12.2021. 

• Raport de progres nr. 13/24.03.2021; Raport de progres nr. 14/23.06.2021; Raport de progres nr. 15/21.09.2021 și Raport de progres nr. 

16/21.12.2021.     
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În data de 16.07.2019 s-a emis ordinul de începere execuție lucrări iar în data de 29.10.2021 s-a realizat recepția la terminarea lucrărilor și s-a 

semnat procesul verbal nr. 25950/29.10.021, executându-se lucrări în proporție de 100% pe tronsoanele DJ 302, DJ 402 și DJ 101. 

9. 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;  

- 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; 
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- 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 cursul anului 2021 au fost demarate și încheiate următoarele achiziții: 

- achiziție pachet servicii Analiză de business- achiziție directă finalizată cu semnarea contractului de furnizare nr. 6589/2021-B din 17.03.2021 cu 

SC MBM Software & Partners SRL; 

- achiziție pachet organizare și livrare cursuri – achiziție directă finalizată cu semnarea contractului de prestări servicii nr. 5592/2021- Z din 

08.03.2021 cu SC Life Skills Srl; 

-achiziție pachet servicii dezvoltare soluție informatică – procedură simplificată aflată la finalul anului 2021 în evaluare; 

- achiziție pachet servicii retro-digitalizare arhivă – procedură simplificată finalizată cu semnarea contractului de prestări servicii nr. 21584/2021- 

T din 09.09.2021 cu SC Delta Cart Educational SRL; 

În cadrul proiectului urmează a se demara următoarele achiziții: achiziție pachet mobilier și achiziție pachet servicii elaborare plan cu privire la 

modul de atragere a utilizatorilor vizați la serviciile on-line. 

În cursul anului 2021 au fost solicitate la decontare, prin cererile de rambursare nr. 3,4,5 și 6 cheltuielile efectuate în perioada ianuarie 2021 

- decembrie 2021, și au fost realizate rapoartele de progres semestriale și aferente cererilor de rambursare nr. 3,4,5 și 6, cuprinzând progresul 

proiectului din perioada ianuarie 2021 – decembrie 2021. 
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10. 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. 

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 23.12.2021 avand numarul 7462  

Valoarea proiectului este după cum urmează: 

• Valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA aferent: 5.133,967,01 lei 

• Valoarea totală eligibilă, inclusiv TVA aferent: 4.993.337,71  lei 

• Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent: 160.629,30 lei 

• Valoarea cofinanțării eligibile  Beneficiarului, inclusiv TVA este de  99.866,76 lei reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului. 

• Asistență financiară nerambursabilă solicitată: 4.893.470,95  lei 

În decursul anului 2020 au fost demarate următoarele achiziții:   

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 
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5.  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 . 

 

11. 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. 

 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 cursul anului 2021 au fost semnate următoarele contracte: 

- Contractul de finațare nr. 7181/08.10.2021 cu ADR Sud Muntenia, în valoare totală de 4.562.041,00 lei; 

- Contractul de prestări servicii nr. 30520/2021-B din 15.12.2021 reprezentând servicii de audit financiar, în valoare de 11.067,00 lei (TVA 

inclus); 
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- Contractul de prestări servicii nr. 30397/2021-R din 15.12.2021 reprezentând servicii pentru informarea și publicitatea proiectului, în valoare de 

4.391,10 lei (TVA inclus); 

- Contractul de prestări servicii nr. 30985/2021-D din 21.12.2021 reprezentând servicii de consultanță pentru managementul și implementarea 

proiectului, în valoare de 39.631,76 lei (TVA inclus); 

- Contractul de prestări servicii nr. 31432/2021-D din 27.12.2021 reprezentând servicii de elaborare proiect tehnic, detalii de execuție, asistență 

tehnică din partea proiectantului, în valoare de 68.187,00 lei (TVA inclus). 

 

 

12.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 se află în etapa de contractare, nefiind semnat Contractul de 

finanțare.  

 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. 
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 În decursul anului 2021 au fost transmise răspunsurile la solicitările de clarificări primite de la OI ADR Sud-Muntenia. Aceste 

solicitări au fost primite pe parcursul etapelor de evaluare și verificare tehnico-economica a cererii de finanțare (CAE, ETF, Precontractare, 

Contractare). 

 

13. 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 82 de luni.  La data de 25.10.2021 a fost semnat contractul de finanțare nr. 7148.  

În decursul anului 2021 au fost realizate următoarele achiziții:  

a) Servicii de Informare și publicitate - a fost încheiat contractul nr. 31180/2021-Z din 22.12.2021 cu SC Lary Advertising SRL, în valoare de 

7.092,40 lei. Contractul se derulează până la finalizarea proiectului. 

b) Servicii de consultanță pentru managementul și implementarea proiectului  - a fost încheiat Contractul nr. 30987/2021-F din 21.12.2021 cu SC 

Synesis Partners SRL, în valoare de 49.563,50 lei. Contractul se derulează până la finalizarea proiectului. 

c) Servicii de audit financiar - a fost încheiat  Contractul nr. 31106/2021-Z din 21.12.2021 încheiat cu SC Klass Enterprise SRL – în valoare 

totală de 10.062,64 lei. Contractul se derulează până la finalizarea proiectului.. 
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14. Pentru 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 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. 

 

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 2021 au fost transmise răspunsurile la solicitările de clarificări primite de la OI ADR Sud-Muntenia. Aceste solicitări au 

fost primite pe parcursul etapelor de evaluare și verificare tehnico-economica a cererii de finanțare (CAE, ETF, Precontractare, Contractare). 

15. Pentru Proiectul : Modernizare DJ213A: Limită judeţ Călărași – intersecţie cu DJ201 (Mărculeşti); intersecţie cu DN2A (Bucu) – 

Scȃnteia – intersecție cu DN21”.  

Consiliul Județean Ialomița a identificat oportunitatea finanțării nerambursabile a cheltuielilor cu documentația tehnică aferentă 

obiectivului, prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020), conform prevederilor OUG nr. 88 din 27 mai 2020 
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privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice 

considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027 „Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate 

în perioada de programare 2021-2027, pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv 

obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastuctură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură – 

5D2”. 

Astfel Județul Ialomița a încheiat Acordul de Parteneriat nr.22553/09.12.2021 – 27865/2020-O/18.12.2021 cu ADR Sud Muntenia pentru 

realizarea proiectului „Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate în perioada de programare 2021-2027, pe 

domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic 

și infrastuctură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură – 5D2”. 

În urma parcurgerii etapei de evaluare tehnică și financiară, proiectul unde MIPE - ADR Sud Muntenia este beneficiar și Județul Ialomița 

este partener a fost admis la finanțare, a fost semnat contractul de finanțare nr. 1.1.153 – 22740/2021-R/24.09.2021 pentru proiectul Cod SMIS 

143370.  

Urmare semnării contractului de finanțare au fost  demarate activitățile proiectului care constau în realizarea documentațiilor la faza DALI 

și PT precum și verificarea acestora pentru obiectivul de investiții  „Modernizare DJ213A: Limită judeţ Călărași – intersecţie cu DJ201 (Mărculeşti); 

intersecţie cu DN2A (Bucu) – Scȃnteia – intersecție cu DN21”. 

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).   

Pănă în momentul de față a fost finalizată achiziția pentru realizarea documentațiilor la faza DALI și PT si  a fost dat ordinul de incepere a 

serviciilor, urmând sa fie recepționată documentația tehnică la faza DALI. 
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16. 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.  

În data de 23.02.2021  a fost semnat Contractul de Finanțare nr. 1.1.153/23.09.2021 având o durată de realizare  a documentațiilor prevăzute în 

cadrul proiectului până la 31.12.2022.  

Valoare totală a documentațiilor tehnico-economice este de 466.057,00 lei (inclusiv TVA). Contribuția proprie este în valoare de 9.321,15 (inclusiv 

TVA) iar valoarea totală nerambursabilă este de 456.736,40 lei (inclusiv TVA). În prezent proiectul se află în procedură de desfășurare a achizițiilor 

de verificare tehnică de către specialişti,verificatori de proiecte autorizaţi a documentațiilor tehnico–economice faza DALI+PTE și elaborare a 

documentațiilor tehnico-economice faza D.A.L.I , P.T.E + Asistență Tehnică. 

În decursul anului 2021 a fost demarată și finalizată achiziția serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnico-economice faza D.A.L.I , 

P.T.E + Asistenta Tehnica pentru obiectivul: „Consolidarea, amenajarea si reorganizarea Muzeului National al Agriculturii”  prin semnarea 

contractului nr. 31707/2021-F/28.12.2021. Contractul se află în derulare. 

 

17. Proiectul ”Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul Consiliului Județean Ialomița și a instituțiilor subordonate prin 

implementarea măsurilor integrate de prevenire a corupției” a fost depus spre finanțare în luna iunie 2021 prin Programul Operațional 

Capacitate Administrativă - Componenta CP15/2021. În urma evaluării proiectul a primit un punctaj de calificare , iar la finalul anului 2021 

cererea de finanțare se află în etapa de precontractare, estimându-se a se semna contractul de finanțare în luna februarie 2022. Proiectul are o 

durată de implementare de 13 luni (februarie 2022-martie 2023). 
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Cererea de finanțare a fost depusă în parteneriat CJ Ialomița- Direcție Generală Anticorupție (DGA), iar lider de parteneriat este CJ Ialomița. 

Valoarea totală a cererii de finanțare este de 311.175,79 lei, această valoare fiind în totalitatea ei valoare eligibilă. Contribuţia proprie este în valoare 

de 10.052,70 lei, formată din 5.634,41 lei reprezentând 2% contribuție proprie din valoarea eligibilă a proiectului – parte CJ Ialomița și 4.418,29 

lei reprezentând 15% contribuție proprie din valoarea eligibilă a proiectului – parte DGA, iar finanţarea nerambursabilă este în valoare de 

301.123,09 lei. 

 

18.  În cadrul Programului pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de 

transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități, gestionat de Administrația 

Fondului de Mediu, Consiliul Județean Ialomița a decis realizarea obiectivului de investiții cu titlul ”Stații de reîncărcare pentru vehicule 

electrice pe drumurile județene din județul Ialomița”. Pentru acest obiectiv de investiții, au fost întocmite Nota Conceptuală, Tema de 

proiectare, Nota de Fundamentare și Referatele de Necesitate. Valoarea estimată a proiectului este de 600.000 lei.  

 

 

19. “South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investment Programme“ finanțat prin Programul ELENA- European Local 

Energy Assistance 

Programul ELENA (European Local Energy Assistance) este finanțat de Banca Europeana pentru Investitii în cadrul unui acord cu Comisia 

Europeană. 
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Programul ELENA a fost  înființat în anul 2009 în cadrul Intelligent Energy-Europe (IEE) II Programme iar în prezent este finanțat din Horizon 

2020 Framework Programme pentru Cercetare și Inovare.  

În luna decembrie 2021, a fost semnat contractul cu nr. ELENA-2019-154, între Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi Agenţia pentru Dezvoltare 

Regională (ADR) – Sud Muntenia, având ca obiect implementarea proiectului intitulat „South Muntenia Energy Efficiency for Public Building 

Investment Program" (SMEE-PB), parte a schemei de finanţare ELENA. 

În conformitate cu Acordul de parteneriat nr. 11007/09.06.2021 (nr. de înregistrare ADR Sud Muntenia) şi 12877/2021-R/28.05.2021 (nr. de 

înregistrare CJ Ialomiţa), Consiliul Judeţean Ialomiţa a aprobat participarea Judeţului Ialomiţa, prin Consiliul Judeţean Ialomiţa, în cadrul SMEE-

PB, precum şi co-finanţarea cheltuielilor eligibile şi neeligibile finanţate prin program. 

Contractul a intrat în vigoare începând cu data de 01.01.2022 şi se va desfăşura pe o perioadă de 3 ani, între 01.01.2022 şi 31.12.2024. 

În cadrul programului Județul Ialomița va beneficia de sprijin pentru obținerea documentațiilor tehnice (expertiza tehnică, audit energetic, 

documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, verificarea proiectelor prin verificatori de proiect atestați) pentru un număr de 31 de clădiri 

publice, suprafața totală a clădirilor însumând 35. 224,68,00 mp. 

Valoarea totală estimată a documentațiilor tehnice (expertiza tehnică, audit energetic, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, verificarea 

proiectelor prin verificatori de proiect atestați) aferente celor 31 de clădiri incluse în cadrul programului este de 306.383,53 euro cu TVA. 

Contribuția proprie a UAT Județul Ialomița în calitate de lider de asociere este în cuantum de 15.319,18 euro cu TVA, reprezentând 5% din 

valoarea eligibilă estimată a proiectelor. 

Contribuția proprie a unităților administrativ teritoriale din județul Ialomița este în cuantum de 15.319,18 euro cu TVA, reprezentând 5% din 

valoarea eligibilă estimată a proiectelor.  
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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. 

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 raportări financiar-contabile, 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 2021 activitatea a fost asigurată de un 

efectiv de 21 funcționari, înregistrându-se 8 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; 
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✓ 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; 

✓ 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; 
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✓ 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 2021 ce au fost supuse spre aprobare. 

 

De menționat faptul că în anul 2021 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 2021 se impun următoarele precizări: 

• componentele bugetului general al județului sunt: 

o bugetul local;  

o bugetul instituțiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii; 

o bugetul instituțiilor finanţate integral din venituri proprii; 

o bugetul instituțiilor finanțate din fonduri externe nerambursabile; 

o bugetul creditelor interne. 

• 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; 
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- 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 Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa; 

- 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 2021 și cu respectarea celorlalte reglementări incidente domeniului bugetar. 

 

 

Bugetul general consolidat 2021, incluzând toate tipurile de bugete, cu secțiunile aferente, excluzându-se transferurile între aceste bugete 

componente, se prezintă pentru exercițiul bugetar 2021 după cum urmează: 

o programat inițial:  

• venituri - prevederi bugetare 431.646.300 lei; 

• cheltuieli - credite bugetare 519.634.300 lei;  

• deficit 87.988.000 lei; 
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o programat definitiv, după rectificări succesive:  

• venituri - prevederi bugetare 483.811.360 lei; 

• cheltuieli - credite bugetare 580.942.360 lei;  

• deficit 97.131.000 lei; 

 

o executat:  

• venituri – încasări realizate   356.273.438 lei; 

• cheltuieli – plăți efectuate  372.091.947 lei; 

• deficit 15.818.509 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 301.691.300 lei la venituri, 382.016.300 lei 

la cheltuieli, iar prevederile definitive influenţate de rectificări s–au situat la un nivel de 341.449.800 lei la venituri şi 430.917.800 lei la cheltuieli. 

Încasările realizate au fost de 220.601.796 lei, iar plăţile efectuate au fost de 238.740.992 lei, detalierile regăsindu-se în anexa nr. 1, respectiv anexa 

nr. 2). 
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În ceea ce privește bugetul local încasările realizate  au fost în sumă de 220.601.796 lei, adică 64,61% faţă de prevederile bugetare anuale 

definitive de 341.449.800 lei, din care pentru: 

o secţiunea de funcţionare: 130.334.605 lei (59,08% din total încasări) 

o secţiunea de dezvoltare:     90.267.191 lei (40,92% din total încasări) 

 

 

 Principalele încasări realizate la 31.12.2021, pe surse, au fost: 

 cote și sume defalcate  din  impozitul pe venit 34.702.201 lei (15,73% din total încasări), din care: 

o secţiunea de funcţionare: 34.702.201 lei (15,73% din total încasări şi 26,62% din încasări secţiune); 

 sume defalcate din T.V.A.  90.800.246 lei (41,16% din total încasări), din care: 

o secţiunea de funcţionare: 90.800.246 lei (41,16% din total încasări şi 69,67% din încasări secţiune); 

 venituri proprii (taxe, impozite, diverse venituri)  10.226.909 lei (4,63% din total încasări), din care: 

o secţiunea de funcţionare: 10.222.950 lei (4,62% din total încasări şi  7,84% din încasări secţiune); 

o secţiunea de dezvoltare: 3.959 lei (0,01% din total încasări şi 0,01% din încasări secţiune) 

 vărsăminte din secțiunea de funcțonare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare, din care: 

o secţiunea de funcţionare: -7.399.781 lei (3,34% din total încasări şi  5,67% din încasări secţiune); 

o secţiunea de dezvoltare: 7.399.781 lei (3,34% din total încasări şi 8,19% din încasări secţiune) 

 subvenţii primite din bugetul de stat 63.930.590 lei (28,98% din total încasări), din care: 

o secţiunea de funcţionare:  2.008.989 lei (0,91% din total încasări şi 1,54% din încasări secţiune); 

o secţiunea de dezvoltare: 61.921.601 lei (28,07% din total încasări şi 68,60% din încasări secţiune); 

 sume primite de UE în contul plăților efectuate  20.941.850 lei (9,50% din total încasări), din care: 
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o secţiunea de dezvoltare: 20.941.850 lei (9,50% din total încasări şi 23,2% din încasări secţiune). 

 

 

Plăţile din bugetul local au fost în sumă 238.740.992 lei, în procent de 55,40% faţă de creditele bugetare anuale  la un nivel de 430.917.800 

lei, din care pentru: 

o secţiunea de funcţionare: 112.792.519 lei (47,24% din total plăţi); 

o secţiunea de dezvoltare:  125.948.473 lei (52,76% din total plăţi). 
 

 

 

Plăţile efectuate din bugetul local de către aparatul de specialitate pot fi analizate:  
 

 pe domenii de activitate: 

 cheltuielile serviciilor publice generale în sumă de 19.582.816 lei (8,20% din total plăţi),  

din care: 

 autorităţi executive C. J. Ialomiţa 18.056.749 lei (7,56% din total plăţi), din care: 

o secţiunea de funcţionare: 17.574.183 lei; 

○ secţiunea de dezvoltare:       482.566 lei; 

 alte servicii publice generale (finanţare D.J.E.P., precum şi alte servicii publice generale) 1.520.553 lei (0,63% din total plăţi), din 

care: 

o secţiunea de funcţionare: 1.434.062 lei; 

o secţiunea de dezvoltare:        86.491 lei; 
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 tranzacții privind datoria publică și împrumuturi 5.514 lei (0,01% din total plăţi), din care: 

o secţiunea de funcţionare: 5.514 lei; 

 

 apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  în sumă de 1.074.151 lei (0,45% din total plăţi), din care: 

 apărare naţională (susţinerea materială a Comandamentului Militar Judeţean) 282.297 lei (0,12% din total plăţi), din care: 

o secţiunea de funcţionare: 264.275 lei; 

o secţiunea de dezvoltare:      18.022 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 791.854 lei (0,33% din total plăţi), din care: 

o secţiunea de funcţionare:  429.886 lei; 

o secţiunea de dezvoltare:   361.968 lei; 

 

 cheltuieli social-culturale în sumă de 92.008.595 lei  (38,54 % 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)  2.979.987 lei (1,25% din total plăţi), din care: 

o  secţiunea de funcţionare: 2.801.142 lei; 

o secţiunea de dezvoltare:     178.845 lei; 

 sănătate: 14.096.674 lei (5,90% din total plăţi), din care: 

o secţiunea de funcţionare: 6.341.786 lei; 

o secţiunea de dezvoltare:   7.754.888 lei; 
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 cultură şi religie (finanţare instituţii de cultură subordonate, contribuţii personal neclerical, servicii recreative şi sportive) 

25.094.588 lei (10,51% din total plăţi), din care: 

o secţiunea de funcţionare: 21.261.831 lei; 

o secţiunea de dezvoltare:    3.832.757 lei; 

 asistenţă socială  49.837.346 lei (20,88% din total plăţi), din care: 

 secţiunea de funcţionare: 45.150.038 lei; 

 secţiunea de dezvoltare:    4.687.308 lei; 

 

 cheltuieli cu locuințe, servicii și dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape în sumă de  

2.836.243 lei (1,19% din total plăţi) din care: 

 cheltuieli cu alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării publice în sumă de 806.155 lei (0,34% din total plăţi) 

o secţiunea de funcţionare:  400.000 lei; 

o secţiunea de dezvoltare:     406.155 lei; 

 cheltuieli cu protecția mediului 2.030.088 lei (0,85% din total plăţi), din care; 

o secţiunea de funcţionare:   422.331 lei; 

o secţiunea de dezvoltare:   1.607.757 lei; 

 

 cheltuieli cu acţiunile economice în sumă de 123.239.187 lei (51,62% 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 10.002.720 lei (4,19% din total plăţi), din care; 

o secţiunea de funcţionare:      626.037 lei; 

o secţiunea de dezvoltare:   9.376.683 lei; 
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 agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 66.568 lei (0.03% din total plăţi), din care; 

o secţiunea de funcţionare: 66.568 lei; 

 transporturi 113.169.899 lei (47,40% din total plăţi), din care: 

o secţiunea de funcţionare:  16.014.866 lei; 

o secţiunea de dezvoltare:    97.155.033 lei. 

 

 

 după natura economică: 

 

o secţiunea de funcţionare: 112.792.519 lei (47,24 % din total plăţi), din care: 

▪ cheltuieli de personal: 47.596.881 lei (19,94% din total plăţi şi 42,20% din total plăţi secţiune);  

▪ bunuri şi servicii: 28.982.257 lei (12,14% din total plăţi şi 25,70% din total plăţi secţiune); 

▪ dobanzi: 5.238 lei (0,01% din total plăţi şi 0,01% din total plăţi secţiune); 

▪ transferuri: 19.608.880 lei (8,21% din total plăţi şi 17,38% din total plăţi secţiune); 

▪ alte transferuri: 488.747 lei (0,20% din total plăţi şi 0,43% din total plăţi secţiune); 

▪ asistenţă socială: 4.679.221 lei (1,95 % din total plăţi şi 4,15% din total plăţi secţiune); 

▪ alte cheltuieli: 11.868.455 lei (4,97% din total plăţi şi 10,52% din total plăţi secţiune); 

▪ plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent: -437.160 (-0,18% din total plăţi şi -0,39% din total plăţi secţiune); 

 

o secţiunea de dezvoltare: 125.948.473 lei (52,76% din total plăţi), din care: 

▪ transferuri: 2.934.695 lei (1,24% din total plăţi şi din 2,33% total plăţi secţiune); 

▪ alte transferuri: 8.881.848 lei (3,72% din total plăţi şi 7,05 din total plăţi secţiune); 
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▪ proiecte cu finanțare din fonduri externe neramburabile: 33.178.875 lei (13,90% din total plăţi şi 26,35% din total plăţi secţiune); 

▪ active nefinanciare: 76.699.080 lei (32,13% din total plăţi şi 60,90% din total plăţi secţiune); 

▪ active financiare: 4.256.355 lei (1,78% din total plăţi şi 3,38% din total plăţi secţiune); 
 

▪ plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent: -2.380 lei (-0,01% din total plăţi şi -0,01% din total plăţi secţiune); 
 
 

 
 

 

Instituția finanţată integral din venituri proprii (Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia) a realizat încasări de 129.301.976 lei, în procent 

de 93,46% faţă de prevederile trimestriale la finele perioadei de raportare  în sumă de  138.350.000 lei, din care pentru: 

o secţiunea de funcţionare: 126.229.168 lei (97,62% din total încasări); 

o secţiunea de dezvoltare:      3.072.808 lei (2,38% din total încasări). 

 

 

Principalele încasări realizate de Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe surse, au fost: 

 venituri proprii 75.385.823 lei (58,30% din total încasări), din care: 

o secţiunea de funcţionare: 75.375.670 lei (58,29% din total încasări şi 59,71% din încasări secţiune);  

o secţiunea de dezvoltare: 10.153 lei ( 0,01% din total încasări şi  0,33% din încasări secţiune); 

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

o secţiunea de funcţionare: -830.335 lei (-0,64% din total încasări şi -0,65% din încasări secţiune); 

o secţiunea de dezvoltare: 830.335 lei (0,64% din total încasări şi 27,02% din încasări secţiune) 

 subvenţii 53.611.456 lei (41,46% din total încasări), din care: 

o secţiunea de funcţionare: 51.683.833 lei (39,97% din total încasări şi 40,94% din încasări secţiune);  
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o secţiunea de dezvoltare: 1.927.623 lei (1,49% din total încasări şi 62,73%din încasări secţiune); 

 alte sume incasate de la UE 304.697 lei (0,24% din total încasări), din care: 

o secţiunea de dezvoltare:  304.697 lei (0,24% din total încasări şi 9.921% din încasări secţiune); 
 

 

 

Plăţile instituţiei finanţate integral din venituri proprii au fost de 127.235.217 lei în procent de 87,15% faţă de creditele bugetare aprobate 

la finele perioadei de raportare, la un nivel de 145.990.060 lei, din care pentru: 

o secţiunea de funcţionare: 124.359.638 lei (97,74% din total plăţi); 

o secţiunea de dezvoltare: 2.875.579 lei (2,26% din total plăţi). 
 

 

 

 

 

 

Din punct de vedere funcţional, plăţile aferente acestei instituţii finanţate integral din venituri proprii şi se prezintă astfel: 

 sanătate 127.235.217 lei (100,00% din total plăţi) , din care: 

o secţiunea de funcţionare: 124.359.638 lei; 

o secţiunea de dezvoltare: 2.875.579 lei. 

  

 

Din punct de vedere economic, plăţile se structurează astfel: 

 

o    secţiunea de funcţionare: 124.359.638 lei (97,74% din total plăţi), din care: 

 personal: 94.618.923 lei (76,08% din total plăţi secţiune); 
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 bunuri şi servicii: 29.816.057 lei (23,98% din total plăţi secţiune); 

 alte cheltuieli: 853.817 lei (0,69% din total plăţi secţiune); 

 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent: -929.1595 lei (-0,75% din total plăţi secţiune); 

 

o secţiunea de dezvoltare: 2.875.579 lei (2,26% din total plăţi), din care: 

 active fixe nefinanciare (cheltuieli de capital): 2.875.579 lei (100,00% din total plăţi secţiune); 

 
 

 

Instituţiile finanţate din venituri proprii şi subvenţii au realizat încasări de 18.020.439 lei, în procent de 95,07% faţă de prevederile 

bugetare definitive la finele perioadei de raportare de 18.954.500 lei, din care pentru: 

o secţiunea de funcţionare:16.961.115 lei (94,12% din total încasări); 

o secţiunea de dezvoltare:    1.059.324 lei (5,88% din total încasări). 
 

 

 

Principalele încasări realizate la 31.12.2021, pe surse, au fost: 

 venituri proprii: 366.372 lei (2,04% din total încasări), din care: 

o secţiunea de funcţionare: 366.022 lei (2,03% din total încasări şi 2,16% din încasări secţiune); 

o secţiunea de dezvoltare: 350 lei (0,01% din total încasări şi 0,03% din încasări secţiune). 

 subvenţii: 17.431.186 lei (96,72% din total încasări), din care: 

o secţiunea de funcţionare: 16.595.093 lei (92,09 % din tot al încasări şi 97,84% din încasări secţiune); 

o secţiunea de dezvoltare: 836.093 lei (4,63% din total încasări şi 78,93% din încasări secţiune). 



 

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA 

 

cji@cicnet.ro 

 
 

 

Page 87 of 208 
 
 

 

 sume primite de UE în contul plăților efectuate: 222.881 lei (1,24% din total încasări), din care: 

o secţiunea de dezvoltare: 222.881 lei (1,24% din total încasări şi 21,04% din încasări secţiune). 
 

 

 

Plăţile aferente instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii au fost de 18.013.874 lei, în procent de 94,92% faţă de prevederile 

aprobate la finele perioadei de raportare  de 18.977.500 lei,  din care pentru: 

o secţiunea de funcţionare: 16.961.115 lei (94,16% din total plăţi); 

o secţiunea de dezvoltare:     1.052.759 lei (5,84% din total plăţi). 
 

 

 

Din punct de vedere funcţional, plăţile acestor instituţii finanţate din venituri proprii şi subvenţii  se prezintă astfel: 

 alte servicii publice generale (Direcţia Judeţeană pentru Evidenţa Persoanelor)   

1.524.828 lei (8,46% din total plăţi) , din care: 

o secţiunea de funcţionare: 1.438.337 lei; 

o secţiunea de dezvoltare:       86.491 lei;  

 învăţământ (Scoala Speciala “Ion Teodorescu” Slobozia şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 1.792.079 lei (9,95% 

din total plăţi), din care: 

o secţiunea de funcţionare: 1.401.188 lei; 

o secţiunea de dezvoltare:      390.891 lei;  

 sănătate (C.A.M.S. Fierbinţi-Tîrg) 3.096.259 lei (17,19% din total plăţi), din care: 

o secţiunea de funcţionare: 3.016.370 lei; 

o  secţiunea de dezvoltare:        79.889 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”) 11.600.708 lei (64,40% din total plăţi), din care: 

o secţiunea de funcţionare: 11.105.220 lei;  

o secţiunea de dezvoltare:         495.488 lei; 

 

 

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

o    secţiunea de funcţionare 16.961.115 lei (94,16% din total plăţi), din care: 

 cheltuieli de personal: 10.128.893 lei (59,72% din total plăţi secţiune);  

 bunuri şi servicii: 6.456.044 lei (38,06% din total plăţi secţiune); 

 asistență socială : 336.058 lei (1,98% din total plăţi secţiune); 

 alte cheltuieli: 70.158 lei (0,41% din total plăţi secţiune); 

 plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent: -30.038 lei (-0,17% din total plăţi secţiune); 

 

o secţiunea de dezvoltare: 1.052.759 lei (5,84% din total plăţi), din care: 

 proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile: 222.755 lei (21,16% din total plăţi secţiune); 

 cheltuieli active nefinanciare (cheltuieli de capital): 830.004 lei (78,84% din total plăţi secţiune);  

 

 

Instituţiile finanţate din fonduri externe nerambursabile au realizat încasări de 556.213 lei, în procent de 80,49% faţă de prevederile 

bugetare definitive la finele perioadei de raportare de 691.000 lei, din care pentru: 
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o secţiunea de dezvoltare:    556.213 lei (100% din total încasări). 

 

            Principalele încasări realizate la 31.12.2021, pe surse, au fost: 

 transferuri voluntare, altele decît subvențiile: 14.276 lei (2,57% din total încasări), din care: 

o secţiunea de dezvoltare: 14.276 lei (2,57% din total încasări). 

 subvenţii: 45.058 lei (8,10% din total încasări), din care: 

o secţiunea de dezvoltare: 45.058 lei (8,10% din total încasări). 

 sume primite de UE în contul plăților efectuate: 496.879 lei (89,33% din total încasări), din care: 

o secţiunea de dezvoltare: 496.879 lei (89,33% din total încasări). 

 

 

Plăţile aferente instituţiilor finanţate din fonduri externe nerambursabile au fost de 308.851 lei, în procent de 44,70% faţă de prevederile 

aprobate la finele perioadei de raportare de 691.000 lei,  din care pentru: 

o secţiunea de dezvoltare: 308.851 lei (100% din total plăţi), din care: 

 

 

Din punct de vedere funcţional, plăţile din fonduri externe neramburabile se prezintă astfel: 

 sănătate 8.525 lei (2,76% din total plăţi), din care: 

o secţiunea de dezvoltare: 8.525 lei;  

 asistenta sociala 300.326 lei (97,24% din total plăţi), din care: 

o secţiunea de dezvoltare:    300.326 lei; 
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Din punct de vedere economic, plăţile din fonduri externe nerambursabile se structurează astfel: 

o secţiunea de dezvoltare: (100% din total plăţi secţiune); 

 proiecte cu finanțare din fonduri externe neramburabile: 308.851 lei (100% din total plăţi secţiune); 

 

 

Pentru creditul intern au fost realizate încasări de 10.000.000 lei, în procent de 100% faţă de prevederile bugetare definitive la finele 

perioadei de raportare de 10.000.000 lei, pentru secţiunea de dezvoltare. 

 

            Încasările realizate la 31.12.2021, pe surse, au fost reprezentate de operatiuni financiare în valoare de 10.000.000 lei (100% din total încasări), 

pentru secţiunea de dezvoltare. 

 

 

Plăţile aferente creditului intern au fost de 10.000.000 lei, în procent de 100% faţă de prevederile aprobate la finele perioadei de raportare  

de 10.000.000 lei,  pentru secțiunea de dezvoltare. 

 

 

Din punct de vedere funcţional, plăţile din creditul intern se prezintă astfel: 

 sănătate 3.000.000 lei (30,00% din total plăţi), din care: 

o secţiunea de dezvoltare: 3.000.000 lei;  



 

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA 

 

cji@cicnet.ro 

 
 

 

Page 91 of 208 
 
 

 

 cultura, recreere și religie 1.500.000 lei (15,00% din total plăţi), din care: 

o secţiunea de dezvoltare:  1.500.000 lei; 

 transporturi 5.500.000 lei (55,00% din total plăţi), din care: 

o secţiunea de dezvoltare:  5.500.000 lei; 

 

 

Din punct de vedere economic, plăţile din creditul intern se structurează astfel: 
 

o secţiunea de dezvoltare: (100% din total plăţi secţiune); 

 proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile: 4.500.000 lei (45% din total plăţi secţiune); 

 active nefinanciare (cheltuieli de capital): 5.500.000 lei (55% 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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o 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; 
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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. 

 

Numărul de posturi aprobate, precum și al celor ocupate la sfârșitul anului 2021 se prezintă după cum urmează:  

Nr. 

crt. 

Denumirea instituţiei Total posturi din 

care: 

din care : 

Funcţii de demnitate 

publică 

Funcţii publice Personal 

contractual 
Aprobate Ocupate Aprobate Ocupate Aprobate Ocupate Aprobate Ocupate 

1.  Consiliul Judeţean 

Ialomiţa 

157 126 3 3 132 103 22 20 

2.  Direcţia Judeţeană de 

Evidenţă a 

Persoanelor Ialomiţa 

19 17 - - 17 15 2 2 

3. Biblioteca Judeţeană 

„Ştefan Bănulescu” 

Ialomiţa 

27 24 - - - - 27 24 

4. Centrul Judeţean 

pentru Conservarea 

şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale 

Ialomiţa 

38 19 - - - - 38 19 
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  Organigrama și statul de funcții ale 

aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Ialomiţa au fost cele 

aprobate prin Hotărârea Consiliului 

Județean Ialomița nr. 174/17.11.2020, 

având ca structură 5 direcţii de 

specialitate (Direcţia Coordonare, 

Organizare, Direcţia Buget Finanţe, 

Direcţia Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism, Direcţia Investiţii şi Servicii 

Publice şi Direcţia Achiziţii și 

Patrimoniu) şi 4 compartimente 

distincte: Cabinet Preşedinte, Cabinet 

Vicepreședinte 1, Cabinet 

Vicepreședinte 2, Audit Public Intern, Compartiment Corp Control și Compartiment Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice 

Subordonate, iar în cadrul direcţiilor de specialitate, servicii şi compartimente de specialitate, care să îndeplinească atribuţiile şi responsabilităţile 

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. 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea instituţiei Total posturi din 

care: 

din care : 

Funcţii de demnitate 

publică 

Funcţii publice Personal 

contractual 
Aprobate Ocupate Aprobate Ocupate Aprobate Ocupate Aprobate Ocupate 

5. Centrul Cultural 

„Ionel Perlea” 

Ialomiţa 

20 16 - - - - 20 16 

6. Muzeul Național al 

Agriculturii Slobozia 

33 33 - - - - 33 33 

7. Muzeul Judeţean 

Ialomiţa 

31 25 - - - - 31 25 

8.  Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Ialomiţa       

646 544 - - - - 646 544 

9 

 

Centrul de Asistenţă 

Medico-Socială 

Fierbinţi-Târg   

28 28 - - - - 28 28 

10 Spitalul Județean de 

Urgență Slobozia 

1018 874 - - - - 1018 874 
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  Pentru aparatul de specialitate, prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 174/17.11.2020 s-a aprobat organigrama și statul de funcții 

cu o structură de 157 posturi, defalcată pe nivelul funcțiilor în tabelul de mai sus, iar, în cursul anului 2021 a fost modificată prin: 

 Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 44/30.03.2021 prin care s-a aprobat modificarea statului de  funcții; 

 Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 64/27.04.2021 prin care s-a aprobat modificarea statului de  funcții; 

 Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 136/30.08.2021 prin care s-a aprobat modificarea statului de  funcții; 

 Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 196/28.10.2021 prin care s-a aprobat modificarea statului de  funcții, 

care au statuat transformarea a 7 posturi ocupate de funcționari publici și 1 post personal contractual, declarați admiși în urma susținerii 

concursului/examenului de promovare în gradul/treapta profesional/ă imediat superior/ă celui/ei deținut/ă.  

      

La începutul anului 2021 în cadrul aparatului de specialitate erau ocupate un număr de 119 posturi, prin fluctuația personalului (numiri, 

plecări, ocupări prin transferuri și concursuri recrutare) conducând la finalul anului la ocuparea a unui număr de 126 posturi. 

       

În anul 2021, 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. 3/12.01.2021 care a stabilit salarii de bază începând cu luna ianuarie 2021; 

 Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 88/28.05.2021 care a stabilit salarii de bază începând cu luna mai 2021; 

 Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 198/28.10.2021 care a stabilit salarii de bază începând cu luna octombrie 2021. 

            Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 222/25.11.2021 s-au stabilit salarii de bază începând cu luna noiembrie 2021 

pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița și al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița iar, prin Hotărârile 
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Consiliului Județean Ialomița nr. 223/25.11.2021 și nr. 269/28.12.2021 s-au stabilit salariile de bază pentru instituțiile din subordinea Consiliului 

Județean Ialomița. 

            

             În anul 2021 s-au organizat: 

• 16 concursuri de recrutare pentru funcții publice, ocupându-se un număr de 10 posturi funcții publice de execuție; 

• 4 concursuri de promovare în funcții de conducere, ocupându-se un număr de 4 posturi funcții publice de conducere; 

• 7 concursuri de promovare în grad profesional superior celui deținut pentru 7 funcționari publici; 

• 1 concurs de promovare în treaptă profesională pentru un post personal contractual. 

 

   În cursul anului 2021, în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița  s-au produs următoarele modificări în legătură cu 

managementul funcțiilor publice și personalului contractual: 

❖ 2  posturi funcții personal contractual, de consilier, la Cabinetul Președintelui, ocupate pe o perioadă determinată, iar 1 post s-a vacantat; 

❖ 2 posturi funcții personal contractual, de consilier, la Cabinetul vicepreședintelui 2, s-au ocupat pe o perioadă determinată; 

❖ 1  post funcție publică de conducere și 1 post funcție publică de execuție (1 funcție publică de șef serviciu și 1 consilier juridic grad 

profesional superior) s-au ocupat prin transfer la cerere; 

❖ 2 posturi funcții publice de execuție s-au vacantat urmare transferului la cerere a 2 funcționari publici grad profesional asistent; 

❖ 9  posturi funcții publice de execuție  din care: 2 funcții publice de consilier asistent,  2 funcții publice de consilier principal, 3 funcții 

publice de consilier superior s-au ocupat urmare concursurilor de recrutare organizate în anul 2021, iar 1 funcție publică de consilier 

debutant și 1 funcție publică de referent de specialitate au fost ocupate prin recrutare; 

❖ 5 posturi funcții  publice s-au vacantat după cum urmează:  

 4 funcții publice urmare încetării raportului de serviciu prin acordul părților; 
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 1 funcție publică urmare pensionării pentru limită de vârstă; 

 

           În lunile aprilie, septembrie și noiembrie 2021 au fost promovați în grad profesional 7  funcționari publici și 1 personal contractual care au 

fost declarați admiși urmare concursului/ examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut/ treaptă profesională 

deținută.  

 

            Sumele alocate perfecționării pe anul 2021 au fost de 55.000 lei din care s-au cheltuit 41.080 lei, pentru 8 funcționari publici de conducere 

și 15 funcționari publici de execuție, trei demnitari, administratorul public și directorul Cabinetului Președintelui. 

 În cadrul proiectului ,,Împreună pentru Ialomița-Strategia de Dezvoltare a Județului Ialomița 2021-2017 și Servicii Publice Accesibile 

pentru Cetățeni” COD SIPOCA 801/COD SMIS 135954,  au fost organizate două cursuri de perfecționare la care au participat, în mod gratuit, 5 

funcționari publici de conducere și 25 funcționari publici de execuție. 

 

           Pentru instituțiile subordonate s-au întocmit rapoarte de specialitate la proiectele de hotărâri după cum urmează:  

✓ pentru Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa: 

o  Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 65/27.04.2021 prin care s-a aprobat modificarea statului de  funcții; 

o  Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.137/30.08.2021 prin care s-a aprobat modificarea statului de  funcții.  

✓ pentru Spitalul Județean de Urgență Slobozia: 

o Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 26/25.02.2021 prin care s-a aprobat organigrama și statul de  funcții a Spitalului Județean 

de Urgență Slobozia; 

o Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 61/30.03.2021 prin care s-a aprobat organigrama și statul de  funcții pentru Spitalul 

Județean de Urgență Slobozia; 
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o Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 121/15.07.2021 prin care s-a aprobat organigrama și statul de  funcții pentru Spitalul 

Județean de Urgență Slobozia; 

o Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 138/30.08.2021 prin care s-a aprobat organigrama și statul de  funcții pentru Spitalul 

Județean de Urgență Slobozia; 

o Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 163/23.09.2021 prin care s-a aprobat organigrama și statul de  funcții pentru Spitalul 

Județean de Urgență Slobozia. 

✓ pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa: 

o Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 90/28.05.2021 prin care s-a aprobat organigrama și statul de  funcții; 

o Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.220/25.11.2021 prin care s-a aprobat organigrama și statul de  funcții. 

✓ pentru Centrul Cultural ,,Ionel Perlea” Ialomița: 

o Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 45/30.03.2021 prin care s-a aprobat modificarea statului de  funcții aprobat prin H.C.J. 

Ialomița nr. 55/27.05.2016; 

o Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 120/15.07.2021 prin care s-a aprobat modificarea statului de  funcții aprobat prin H.C.J. 

Ialomița nr. 55/27.05.2016. 

✓ pentru Muzeul Național al Agriculturii: 

o Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 7/28.01.2021 prin care s-a aprobat organigrama și statul de  funcții; 

✓ pentru Muzeul Județean Ialomița: 

o Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 27/25.02.2021 prin care s-a aprobat organigrama și statul de  funcții; 

o Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 119/15.07.2021 prin care s-a aprobat modificarea statului de  funcții; 

o Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 234/23.12.2021 prin care s-a aprobat modificarea statului de  funcții. 

✓ pentru Direcția Județeană de Evidența Persoanelor Ialomița: 
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o Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 28/25.02.2021, modificare stat de funcții; 

o Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 164/23.09.2021, modificare stat de funcții. 

✓ pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa: 

o Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 89/28.05.2021 s-a aprobat organigrama și statul de  funcții; 

o Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 197/28.10.2021, modificare stat de funcții. 

       

   În luna ianuarie a anului 2021, pentru patru din cele cinci instituții publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Ialomița s-au 

analizat noile proiecte de management pentru Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa, Centrul Cultural ,,Ionel Perlea” Ialomița, Muzeul 

Județean Ialomița și Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, în vederea încheierii unor noi contracte de 

management, pentru perioada 2021-2024. 

     

 

 

 

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. 
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              În cadrul Serviciului Amenajarea Teritoriului și Urbanism în perioada ianuarie - decembrie a anului 2021 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. 

Tipul actului de autoritate urbanistică Nr. total de 

acte emise 

Taxe încasate 

1. Certificat de urbanism 46 8.406,60 lei1 

2. Autorizație de construire/desființare 7 23.505,30 lei1 

3. Aviz pentru emiterea certificatului de urbanism 165 1.134,00 lei 

4.  Aviz pentru emiterea autorizației de construire/desființare 54 528,00 lei 

5. Avizul Arhitectului – Şef al Judeţului Ialomiţa 15 1.950,00 lei 

 TOTAL 287 35.523,90 lei 

 

       Între Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Comuna Alexeni, respectiv Comuna Drăgoești au fost încheiate convenţii pentru perioada 31 august 2021 

– 31 august 2022, având ca obiect emiterea de către Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa prin Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism 

a actelor de autoritate urbanistică din competenţa de emitere a Primarului comunei Alexeni, respectiv a Primarului comunei Drăgoești.  

         În anul 2021, Consiliului Judeţean Ialomiţa a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice contractul de finanţare 

nr. 56.973/06.05.2021 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 906.184,91 lei, fonduri care ulterior au fost repartizaţi către bugetele 

unităţilor administrativ – teritoriale din judeţul Ialomiţa.  

 
1 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. 



 

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA 

 

cji@cicnet.ro 

 
 

 

Page 101 of 208 
 
 

 

          Unităţile administrativ – teritoriale din județul Ialomița, beneficiare ale contractului de finanţare nr. 56.973/06.05.2021 sunt următoarele: 

Andrășești, Balaciu, Bărcănești, Ciochina, Ciulnița, Făcăeni, Giurgeni, Grivița, Gura Ialomiței, Jilavele, Maia, Manasia, Movilița, Perieți, Roșiori, 

Sfântu Gheorghe, Vlădeni și Urziceni. 

         Au fost regularizate unsprezece autorizaţii de construire/desfiinţare emise de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa şi au fost întocmite 

două  procese – verbale de recepţie la terminarea lucrărilor în decursul anului 2021. 

         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.  

         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 2021, 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 15 documentaţii de urbanism: 

       Astfel, Arhitectul - Șef al Județului Ialomița a emis  15  de avize pentru: 

       1) Planul Urbanistic Zonal „Construire spațiu comercial și locuință P+1E” pentru un imobil situat în comuna Grivița. 

       2) Planul Urbanistic Zonal „Construire spațiu producție alimentară” pentru un imobil situat în orașul Căzănești. 

        3) Planul Urbanistic Zonal „Reînființare cimitir “Fundu Danciu”” pentru un imobil situat în orașul Fierbinți-Târg. 

        4) Planul Urbanistic Zonal „Ansamblu de locuințe și spațiu comercial” pentru un imobil situat în municipiul Fetești. 

        5) Planul Urbanistic Zonal „Construire service auto și spațiu depozitare” pentru un imobil situat în comuna Mărculești. 

        6) Planul Urbanistic Zonal „Extindere exploatație agricolă – bază depozitare cereale cu construire subunități productive industriale și 

agrozootehnice, împrejmuire teren” pentru un imobil situat în comuna Axintele. 

        7) Planul Urbanistic Zonal pentru „Construire platformă betonată” pentru un imobil situat în comuna Mihail Kogălniceanu. 

        8) Planul Urbanistic Zonal pentru „Construire spații de depozitare, comuna Mihail Kogălniceanu, T – 724/4, județul Ialomița” pentru un 

imobil situat în comuna Mihail Kogălniceanu. 
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         9) Planul Urbanistic Zonal pentru „Construire bază de depozitare cereale, anexe, front de acostare, împrejmuire, branșamente la utilități, 

organizare de șantier” pentru un imobil situat în comuna Bordușani. 

         10) Actualizare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism al comunei Jilavele. 

         11) Actualizare Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism al comunei Andrășești. 

        12) Planul Urbanistic Zonal „Înființare unitate de producție, oraș Fierbinți-Târg, județul Ialomița” pentru un imobil situat în orașul Fierbinți-

Târg. 

         13) Planul Urbanistic de Detaliu „Construire  locuință P+1” pentru un imobil situat în municipiul Fetești. 

         14) Planul Urbanistic Zonal „Elaborare P.U.Z. pentru construire locuințe, strada Grânelor, nr. 3 – lot 1, municipiul Fetești” pentru un imobil 

situat în municipiul Fetești. 

         15) Planul Urbanistic Zonal „Înființare seră legumicolă” pentru un imobil situat în comuna Moldoveni. 

         Seviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism a analizat 59 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 

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. 

        Conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 834 / 1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu 

capital de stat, cu modificările și completările ulterioare, au fost avizate 7 documentații depuse  în vederea obținerii certificatului de atestare a 

dreptului de proprietate asupra terenurilor deținute de OMV PETROM S.A. 

         Lunar s-a participat on-line la ședințele Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 4, unde înlocuitorul Arhitectului Șef al Județului 

Ialomița, respectiv Șeful Serviciului Amenajarea Teritoriului și Urbanism are calitatea de membru în cadrul acestei comisii. Enumerăm unele 

atribuții principale ale acestei comisii: avizarea Planurilor Urbanistice Generale ale localităților; avizarea Planurilor Urbanistice Zonale și a 

Planurilor Urbanistice de Detaliu referitoare la monumente istorice și zonele de protecție ale acestora; avizarea documentațiilor tehnice care cuprind 
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lucrări de cercetare, investigații, expertize tehnice, proiecte tehnice și detalii de execuție pentru monumentele istorice clasate în grupa B; avizarea 

documentațiilor tehnice pentru lucrări de întreținere și reparații curente la monumentele istorice clasate în grupa A. 

         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. 

        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; Ordinul A.N.C.P.I. nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și 

înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară; 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 
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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.  

 

 

COMPARTIMENTULUI COORDONARE SOCIETĂȚI, SERVICII ȘI INSTITUȚII PUBLICE SUBORDONATE 

 

Compartimentul Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate și-a desfășurat activitatea în anul 2021 cu 3 funcționari publici, 

din care unul și-a încetat activitatea în ianuarie 2022. 

 În perioada 01.01-31.12.2021, activitățile din cadrul Compartimentului Coordonare Societăți, Servicii  și Instituții Publice Subordonate s-

au 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: derularea procesului de 

selecție pentru pozițiile vacante de administrator din cadrul Consiliului de Administrație la SC INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI SA 

și la SC DRUMURI SI PODURI SA; derularea procesului de selecție pentru pozițiile vacante de director din cadrul celor 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 2021; 
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 - Au fost întocmite referate de necesitate privind achiziționarea  serviciilor de recrutare de la o firmă de specializată în vederea derulării 

procedurii de selecție a candidaților  pentru ocuparea  unui post vacant de administrator din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Drumuri și 

Poduri S.A. și a două 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 doua contracte de prestări servicii de recrutare pentru 

ocuparea posturilor vacanțe 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”și pentru respectarea 

condițiilor contractuale, la societatea Infrastructură Drumuri și Poduri S.A; 

 - Au fost întocmit note privind finalizarea serviciilor furnizate pentru efectuarea „Testul Investitorului Privat Prudent” și pentru respectarea 

condițiilor contractuale, la societatea Adi ECOO  2009 S.R.L; 

 - Au fost întocmit note privind finalizarea serviciilor furnizate pentru efectuarea „Testul Investitorului Privat Prudent” și pentru respectarea 

condițiilor contractuale, la societatea Drumuri şi Poduri S.A.; 

 - 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).  

 - Au fost întocmite note de analiză a activității economico-financiare desfășurate de către societățile subordonate, respectiv Drumuri şi 

Poduri S.A și S.C. Infrastructură Drumuri şi Poduri S.A., precum și ale altor aspecte de interes pentru Consiliul Județean - utilizarea corespunzătoare 

a sumelor acordate pentru majorarea capitalului social, respectarea obligațiilor de transparență reglementate de art. 9 și 51 din O.U.G nr. 109/2011, 

etc; 

 - A fost întocmit Planul de Acțiuni întreprinse de  Consiliului Județean Ialomița  cu referire la îndeplinirea obiectivelor din Programul de 

Guvernare 2020-2024;                                                                                                           - S-a elaborat Raportul la proiectul de hotărâre 
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privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului de  Asistență Medico-Socială Fierbinți-Târg și al Direcției Generale 

de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa;; 

 - S-a elaborat Raportul la proiectul de hotărâre privind stabilirea prețului mediu/tonă de iarbă(masă verde) obținută de pe pajiște, pentru 

anul 2022, 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 2022; 

 - S-au întocmit referatele de analiză cu referire la Raportul de activitatea al managerilor instituțiilor de cultură subordonate în vederea 

evaluării anuale a activității desfășurate; 

  - S-a întocmit adrese de avizare a Planurilor anuale de acțiune privind serviciile sociale pentru diferite UAT-uri din județul Ialomița; 

 - A fost întocmită adresa de aprobare pentru demararea procedurii de ocupare a 2 posturi prin concurs la Centrul Județean pentru Conservarea 

și Promovarea Culturii Tradiționale; 

 - S-a întocmit Raportul la proiectul de  hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii serviciului social de zi ”Complex de Servicii 

Comunitare pentru Protecţia Copilului Slobozia”  în  ”Complex de Servicii pentru Evaluare, Consiliere şi Sprijin Slobozia” și a Regulamentului 

de organizare și funcționare al acestuia, din subordinea Direcţiei Generale de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa; 

 - S-a transmis acordul pentru aprobarea înființării liniei de gardă continuă, începând cu luna septembrie 2021, în Radiologie și imagistică 

medicală; 

 - S-a întocmit Raport la proiectul de hotărâre privind modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice 

pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare  

”ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA; 

 - A fost întocmit raport la proiectul de hotărâre privind aprobarea fuziunii prin absorbție a ADI ECOO 2008 de către ADI ECOO 2009; 
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 -  S-a întocmit o circulară către UAT-urile din județ pentru a realiza o bază de date cu producătorii locali din județ; 

 - A fost întocmit act adițional de încetare a contractului de management cu acordul părților pentru dl. Stanciu Cătălin, manager al Centrului 

Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale; 

 - Corespondență cu primăriile din județ pentru emiterea de hotărâri de consiliu local pentru aderarea la Asociațiile de dezvoltare 

intercomunitară ”Periurbană„ și ”ECOO 2009”; 

 -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 2021 a reprezentat anul cu provocări  multiple a unității sanitare, in contextul epidemiologic al Pandemiei SARS-Cov2 dar si a începerii si 

avansării lucrărilor de modernizare a unitatii 

Acest context a presupus ca si in 2020, modificarea continua a structurii funcționale, adaptarea 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. 

Provocările majore a fost de a asigura si retine  resurse umane calificate,(personal medical) necesare acoperirii programului extins in secțiile noi 

înființate (ATI Covid, Interne Covid) dar si acoperirea serviciilor de suport pentru activitatea crescuta datorata specificului activități de lupta 

împotriva Sars-CoV 2. 

Din pacate, lipsa medicilor din specialitati deficitare, ATI, Cardiologie, Pneumologie, Neonatologie, face dificila menținerea activității la un 

nivel ridicat(de dorit) pe termen lung. 
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Putem spune ca asistam la o canibalizare a sistemului medical romanesc in ce privește resursele umane-medici, unde oportunitățile reprezentate 

de sistemele medicale din UE sau cele private din Romania, duc la neocuparea posturilor scoase la concurs in mod repetat in decursul anului 

2022. 

In lipsa implementării unei reforme reale a sistemului de sănătate publica din Romania, activitatea medicala va înregistra sincope la nivelul 

spitalelor Județene/Municipale/Orasenesti având in vedere lipsa acuta de medici specialiști pe anumite domenii. Adaptarea politicilor salariale si 

a motivării atragerii medicilor specialiști ramane provocarea majora si in 2022. 

Asigurarea serviciilor medicilor din specialitatile amintite ramane principala preocupare atât in 2022 cat si in perioada următoare.  

Rezultatele bune înregistrate in anul 2021 se datorează unui efort colectiv impresionant, al angajaților, al ordonatorului principal (CJ Ialomița) 

dar si al comunității care a înțeles gravitatea  situației epidemiologice si a înțeles  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. 

Intarirea guvernantei-aspect cheie al dezvoltarii SJUS 

Conservarea mărcii și a valorii instituției se bazează pe reputația sa. Acest lucru, la rândul său,se bazează pe valorile sale etice fundamentale, 

cum ar fi integritatea, încrederea, confidențialitatea, echitatea și profesionalismul. Instituția prosperă atunci când reprezintă nevoile și interesele 

tuturor părților interesate. Printre acestea se numără pacienții, angajați,  furnizori de servicii, autorități guvernamentale, autoritățile de 

reglementare și alți utilizatori ai mediului în care operează. 

Procesul de întărire al guvernantei corporative trebuie sa urmărească îndeaproape respectarea principiilor fundamentale ale acesteia: 

Răspundere, Corectitudine, Transparenta si Responsabilitate 

Uitându-ne spre viitor: 
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-Vom continua sa asiguram asistenta medicala de urgenta, ambulatorie, si de spitalizare continua/zi chiar si in condițiile restrângerii activității 

datorate condițiilor improprii in prezenta celor 4 șantiere de modernizare 

-Vom asigura găsirea soluțiilor eficiente de diversificare a serviciilor prin adaptarea funcționalităților  

-Rămânem pozitivi atât din perspectiva suportului continuu la care ne așteptam din partea partenerilor sociali, a angajaților, a instituțiilor 

partenere, furnizori si mass media secțiilor si compartimentelor la cererea reala de servicii de sănătate a locuitorilor Județului Ialomița 

Managementul crizei sanitare in conditii de santier  

Anul 2021 a fost marcat de management de tip criza in care toate resursele disponibile au fost concentrate spre îndeplinirea sarcinilor trasate prin 

legislația specifica de combatere a efectelor SarsCov2 si adaptarea la conditiile de spatii restranse datorate inceperii lucrarilor de modernizare 

 

Asigurarea necesarului de O2 

Provocarea principala in conditiile cresterii numarului de pacienti cu necesar de oxigenoterapie, ce a presupus asigurarea livrarilor de Oxigen la 

fiecare 2 zile. SJUS a securizat închirierea sau achiziționarea a cca. 40 concentratoare de O2 in condițiile in care Romania a cerut asistenta 

umanitara prin activarea mecanismului European de sprijin. 

 Unitatea are contracte ferme de asigurare de O2 medicinal cu posibilitatea extinderii aditional unitatea are in conservare propria stație de 

producție O2. 

Capacitatea de testare 

1) RT-PCR 

a) Aprovizionarea ritmica cu nr de teste suficiente 

b) S-a mentinut capacitatea de testarea la cere, cu plata-deschiderea către populație 

2)Teste rapide-antigen: 

Unitatea sanitara a reusit asigurarea de stocuri suficiente pentru triajul prezentărilor. 
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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. 

 

Resurse umane  

Au fost demarate si mentinute acțiuni de angajare pe stare de alerta pentru personalul esențial din secții si zone de suport si s-au scos la concurs 

posturile de medici specialisti. 

  

Situația generala a mișcării de personal se prezinta astfel:  

 Medi

ci 

Personal 

studii 

superioa

re 

Asisten

ți 

medical

i 

Person

al 

auxiliar 

Personal 

funcționa

l 

Intrat

i 

14 1 29 21 10 

Iesiti 6 2 14 11 5 

 

Finantari nerambursabile 

In decembrie 2021, Unitatea a semnat contractul de finanțare pentru proiectul  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 



 

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA 

 

cji@cicnet.ro 

 
 

 

Page 113 of 208 
 
 

 

„Consolidarea capacitații de gestionare a crizei sanitare” in valoare de 2,497,310 lei pentru care s -au acceptat cererile de 

rambursare precum si sponsorizari si strangeri de fonduri in suma de 640,000 lei pentru doatarea sectiei Pediatrie si ATI  

  

 

Situația financiara  

Venituri vs. cheltuieli     mii lei 

Venituri totale  129.302  

Cheltuieli totale  127.236  

 

La sfarsitul anului 2020, S.J.U.Slobozia  nu a  inregistrat arierate. 

Investitii 

 S.J.U. Slobozia a beneficiat de investitii in suma de 3.223 mii lei dupa cum urmeaza: 

➢ Investitii din venituri proprii   698 mii lei; 

➢ Transferuri cu titlu gratuit    107 mii lei; 

➢ Investitii din fonduri ale Consiliului Judetean Ialomita  1.707  mii lei; 

➢ Donatii si sponsorizari   240 mii lei; 

➢ Sume primite de la UE in contul platilor efectuate in anii anteriori    250 mii lei 

➢ Sume din bugetul de stat pentru finantarea aparaturii medicale    99 mii lei 
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➢ Subventii de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor finantate din FEN   22 

mii lei 

 

Principalii indicatori financiari 

NR. 

CRT 

DENUMIRE INDICATOR   

1 Execuția bugetara fata de bugetul aprobat 93,46% 

2 Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului 74,36% 

3 Procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de CAS pentru 

serviciile furnizate, precum si din sumele asigurate de MS cu aceasta destinație 

78,41% 

4 Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului 7,19% 

5 Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor 2,19% 

6 Costul mediu pe zi spitalizare pe spital(lei) 1.408,37 

 

Activitatea de îngrijiri medicale  

Nr. 

crt. 

Denumire indicatori REALIZAT 

2020 

PROPUS 

2021 

REALIZAT  

2021 
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1 Numarul mediu  de bolnavi externati pe asistent 

medical /an 

37,97 29 32 

2 Proportia asistentilor medicali din totalul 

personalului % 

51% 50%                 

49% 

3 Proportia asistentilor  medicali cu studii 

superioare din totalul asistentilor medicali % 

9,5% 10,6% 9,1% 

4 Număr pacienți prezentați in UPU 29881 39000 30539 

5 Numărul de pacienți internați    13696 12454 13696 
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Nr. 

crt 

Denumire indicatori REALIZAT 

2020 

PROPUS 

2021 

REALIZAT  

2021 

 I.Indicatori de management al 

resurselor umane 

   

1 Numarul mediu  de bolnavi externati pe 

medic/an 

127 102 133 

2 Numarul mediu de consultatii pe un 

medic in ambulatoriu/an 

1226 339 1051 

3 Numarul mediu de consultatii pe un 

medic in camera de garda /UPU/CPU/an 

5053 1866 5090 

4 Proportia medicilor din totalul 

personalului % 

12.77% 13,15% 12.59% 

5 Proportia personalului medical din 

totalul pers angajat al spitalului % 

65.6% 65,89% 65.45% 

6 Proportia pers medical cu studii 

superioare din totalul pers medical % 

29.7% 30,39% 30.07% 

 II. Indicatori de utilizare a serviciilor     

1 Numarul de bolnavi externati din totalul 

pe sectii /an 

13672 12454 13967 
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2 Durata medie de spitalizare, pe spital si 

pe fiecare sectie 

5.0 5.2 5.03 

3 Rata de utilizare a paturilor, pe spital si 

pe fiecare secție 

41% 40% 41% 

4 Indicele de complexitate a cazurilor , pe 

spital si pe fiecare sectie 

1.6269 1.6269 1.7231 

5 Prct. Bolnv. cu interv. chir. din totalul 

bolnv externați din secțiile chir % 

58.31 54.28% 53.96% 

6 Proportia bolnavilor internati  cu 

programare din totalul bolnavilor 

internati 

0 0 0 

7 Proportia urgentelor din totalul bolnv  

internati, pe spital si pe fiecare sec 

69.81 59.11 62.62 

8 Proportia bolnv internati cu bilet de 

trimitere din totalul bolnavilor internati 

30.18 30.18 32.06 

9 Numărulconsultațiilor acordate in 

ambulatoriu/ an 

57638 38198.4 65157 

10 Proportia serviciilor medicale spitalicesti 

acordate prin spitalizare de zi din totalul 

49.8% 40% 40% 
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serviciilor medicale spitalicesti , pe 

spital si pe sectie % - vezi anexa  

 III. Indicatori economico – financiari 

*  

   

1 Executia bugetara fata de bugetul  de 

cheltuieli aprobat : minim % 

88.87 88,87 93,46% 

2 Procentul cheltuielilor de personal din 

totalul cheltuielilor spitalului % 

66.26 66,26 74,36% 

3 Procentul chelt de personal din totalul 

sumelor decontate de CASA  % 

79.88 82 78,41% 

4 Procentul cheltuielilor cu medicamentele 

din totalul cheltuielilor spitaluli  % 

8.14 8,28 7,19% 

5 Costul mediu pe zi spitalizare, pe fiecare 

sectie:  lei  pe spital  

1.300,97 1300,97 1408,37 

6 Procentul veniturilor proprii din totalul 

veniturilor spitalului  

2.3% 2.3% 2,2% 

 IV.Indicatori de calitate     

1 Rata mortalitatii intraspitalicesti , pe 

total spital si pe fiecare sectie  % 

4.5% 4,7% 4,93% 
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2 Rata infecțiilor nosocomiale , pe total 

spital si pe fiecare secție  % 

0.48 0,74 0,66 

3 Rata bolnavilor reinternați in intervalul 

de 30 zile de la externare  % 

11.77 10,16 11,02 

4 Indicele de concord intre diagla internare 

si diagnosticul la externare% 

57.56 62 62,98 

5 Procentul bolnv transferati catre alte 

spitale din totalul bolnavilor intern 

2.63 2,2 1,7 

6 Numarul de reclamatii / plangeri ale 

pacientilor inregistrate  % 

35 51 51 
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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 

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; 
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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. 

 

 

A. PROTECŢIA COPILULUI 
 
Direcţia generală îndeplineşte următoarele atribuţii în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului: 

1. Întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune stabilirea unei măsuri de protecţie specială; 

2. monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecţie 

specială a copilului; 

3. identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în copii în plasament; 

4. monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei măsuri; 

5. identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionişti, în condiţiile legii; încheie contracte individuale de 

muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi maternali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea acestora; 

6. acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul său 

familial; 

7. reevaluează, cel puţin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza 

stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea 

acestora; 
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8. Îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii aflaţi în evidenţa sa; 

9. identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte copii; evaluează 

condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi eliberează atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii; 

10. monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor adoptivi; 

sprijină părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate 

ale copilului o permit; 

11. Îndeplineşte şi alte atribuţii ce îi revin în domeniul adopţiei, conform prevederilor legale în vigoare; 

12. realizează la nivel judeţean baza de date privind copiii aflaţi în sistemul de protecţie specială, copiii şi familiile aflate în situaţie de risc şi 

raportează trimestrial aceste date Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie; 

13. asigură organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale destinate prevenirii separării 

copilului de familie şi a celor destinate copilului lipsit temporar sau definitiv de părinţii săi, în condiţiile 

legii; 
 
Obiectivele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa în anul 2021, pentru acest domeniu au fost: 

 

1. Prevenirea separării copilulului de familie 
 

▪ Prevenire prenatală – Pe parcursul anului 2021 un număr de 135 tinere care au fost consiliate de către specialiștii Centrului pentru monitorizare, 

asistență și sprijin al femeii gravide predispuse să-și abandoneze copilul  din cadrul Complexului de Servicii pentru Evaluare, Consiliere și 

Sprijin Slobozia. 
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▪ Consilierea psihologică şi juridică a copiilor şi familiilor aflate în situaţie de risc 

 

 Această activitate s-a realizat în special prin intermediul specialiştilor din cadrul Centrului de consiliere și sprijin pentru copii și părinți din 

cadrul Complexului de Servicii pentru Evaluare, Consiliere și Sprijin Slobozia.  

Tabel privind activitatea pe anul 2021   

Număr sesizări  405  

din care :  

- Sesizări facute de persoane/ familii 42 

- Sesizări făcute de instituţii 351 

- Autosesizări 12 

Număr şedinte consiliere 612 

Număr persoane consiliate 522 

Asistarea copiilor în cadrul audierilor de către 

Poliţie/Parchet/DIICOT 
181 

 

Problematica celor 405 sesizări, soluţionate în cadrul Centrului de consiliere și sprijin pentru copii și părinți, a fost următoarea :  

- abuz sexual– 54 

- abuz fizic – 21 

- abuz emoţional – 25 

- violență în familie - 24 

- neglijare - 22 
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- tulburări comportamentale – 24 

- evaluare minori (divorţ) – 26 

- consiliere suportivă – 49 

- infracțiuni – 32 

- tentativă de suicid – 14 

- nerespectarea hotărârii judecătorești – 34 

- program de consiliere minor pe o perioadă de 3 luni (stabilit de instanță) – 5 

- executare silită – 3 

- plecare de la domiciliu – 31 

- consum de droguri – 1 

- tulburări emoționale – 21 

- cazuri de bullying – 5 

- lipsire de libertate – 14 

 

▪ Asigurarea de servicii în regim de zi prin intermediul centrului de zi din cadrul Complexului  de Servicii Urziceni. - Pe parcursul anului 2021 

au beneficat de găzduire în regim de zi un număr de 3 copii din familii aflate în dificultate. Acești copii beneficiind de sprijin în vederea 

frecventarii cu regularitaritate a cursurilor școlare. 

 

▪ Monitorizarea copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate 

Din datele solicitate primăriilor de pe raza judeţului Ialomiţa a reieşit faptul că un număr de 790 copii au un părinte sau ambii părinţi plecaţi 

la muncă în străinătate. 
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Din totalul de 790, un număr de 74 copii sunt  în evidenţa DGASPC Ialomiţa cu măsură de protecţie specială  şi anume : 

         -        1 plasat la asistent maternal profesionist ; 

         -        8  plasaţi în servicii de tip rezidențial ; 

         -      52  plasaţi la rude până la gradul IV ; 

         -      13  plasaţi la alte familii/persoane.  

 

2. Evaluarea copilului aflat în situaţie de risc şi stabilirea unei măsuri de protecţie  

 
În cursul anului 2021, pentru un număr de 102 copii - cazuri noi, au fost stabilite măsuri de protecţie specială şi anume : 

- plasamente în servicii de tip rezidențial – 23 

- plasamente la rude până la gradul IV – 14 

- plasamente la asistenți maternali profesioniști - 19 

- plasamente la alte familii/persoane – 7 

- supravegheri specializate în familie - 39        

Din cele 102 cazuri noi, pentru care a fost instituită o măsură de protecţie specială : 

- 50 au fost cu acordul părinţilor şi au fost soluţionate în cadrul Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Ialomiţa;  

- 52 au fost soluţionate de către instanţa de judecată - Tribunalul Ialomiţa, deoarece părinţii au fost în imposibilitate sau nu și-au exprimat 

acordul pentru instituirea măsurii de protecţie specială. 

La sfârşitul anului 2021 în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa se aflau un număr de 541 

copii/tineri cu măsură de protecţie specială. Din distribuţia pe tipuri de măsuri de protecţie observăm faptul că 65% din măsurile de protecţie 

stabilite sunt de tip familial. 
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Număr copii cu măsură de protecţie specială la data de 

31.12.2021 
541 

Măsuri de tip familial 354 

Măsuri de tip rezidenţial  148 

Supraveghere specializată în familie   39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ MĂSURI DE PROTECŢIE DE TIP FAMILIAL 

 

Din totalul celor 354 măsuri de protecţie de tip familial existente la sfârşitul anului 2021, erau : 

-     107 copii plasaţi la 79 asistenţi maternali angajaţi ai DGASPC Ialomiţa ; 

-   183 copii plasaţi la rude până la gradul IV ; 

-     64 copii plasaţi la alte familii/persoane. 

 

Masuri de tip familial
65%

Masuri de tip 
rezidential

28%

Supravegheri 
specializate în familie

7%

Măsuri de protecţie specială 31.12. 2021 - 541 copii 
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Plasamente la asistenţi maternali profesionişti  

 

În cursul anului 2021 au beneficiat de plasament la asistenţi maternali profesionişti un număr de 127 copii/tineri de pe raza judeţului 

Ialomiţa. 

 

   Număr copii/tineri la 01.01.2021 101 

   Număr copii plasaţi în cursul anului 2021 26 

   Număr copii/tineri pentru care s-a încetat/modificat  măsura 

de protecţie în cursul anului 2021, din care: 

20 

   - reintegrați în familia biologică 4 

   - adopție 3 

   - plasamente la alte familii/persoane 6 

   - plasamente în servicii de tip rezidențial 2 

   - încetarea măsurii de protecție, motivat de faptul că a devenit 

persoană majoră și a absolvit cursurile școlare 

4 

  - deces copil cu dizabilități 1 

    Număr copii/tineri la 31.12.2021 107 

    Numărul asistenţilor maternali care au copii/tineri în 

plasament la 01.01.2021 

81 

    Numărul asistenţilor maternali care au copii/tineri în 

plasament la 31.12.2021 

80 
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Număr copii/tineri  plasați la asistenți maternali profesioniști 

la data de 31.12.2021, din care: 

107 

   - plasați la asistent maternal cu 1 copil  - 51 copii/tineri 

      ( 51 AMP) 

24 copii fără dizabilități 

27 copii cu dizabilități 

   - plasați la asistent maternal cu 2 copii  - 56 copii/tineri  

       (28 AMP) 

42 copii  fără dizabilități 

14 copii cu dizabilități 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plasamente la rude până la gradul IV 

 

                     În cursul anului 2021 au beneficiat de plasament familial la rude până la gradul IV un număr de 222 copii/tineri . 

 

   Număr copii/tineri la 01.01.2021 200 

   Număr copii plasaţi în cursul anului 2021 22 

   Număr copii/tineri pentru care s-a încetat/ modificat  măsura de 

protecţie în cursul anului 2021, din care: 

39 

          Distribuţia copiilor/tinerilor plasați la asistenți maternali profesioniști 

                                         pe grupe de vârstă la data de 31.12.2021    

Grupa de vârstă 0 - 2 3 - 6 7 - 9 10 – 13 14 – 17 > 18 

Număr copii/tineri 14 27 21 17 17 11 
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   - reintegrați în familia biologică      7 

   - adopție 4 

   - plasați în servicii de tip rezidențial 5 

   - instituit tutela 1 

   - încetarea măsurii de protecție, motivat de faptul că a devenit persoană 

majoră și a absolvit cursurile școlare 

22 

    Număr copii/tineri la 31.12.2021 183 

 

         Plasamente la alte familii/persoane 

 

                     În cursul anului 2021 au beneficiat de plasament familial la alte familii/persoane un număr de 78 copii/tineri.  

 

   Număr copii/tineri la 01.01.2021 63 

    Număr copii plasaţi în cursul anului 2021 15 

   Număr copii/tineri pentru care s-a încetat/modificat  măsura de 

protecţie în cursul anului 2021, din care : 

14 

   - reintegrați în familia biologică      2 

   - adopție 6 

   - plasați la rude până la gradul IV 3 

   - plasat în servicii de tip rezidențial 1 

   - încetarea măsurii de protecție, motivat de faptul că a devenit persoană 

majoră și a absolvit cursurile școlare 

2 

    Număr copii/tineri la 31.12.2021 64 
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▪ MĂSURI DE PROTECŢIE DE TIP REZIDENŢIAL 

 

La sfârșitul anului 2021 un număr de 152 copii/tineri beneficiau de  măsură de protecţie de tip rezidenţial și anume : 

-      2 copii plasaţi în centrul de primire în regim de urgenţă ; 

-  146 copii/tineri plasaţi în centre de tip clasic şi case de tip familial ; 

-      4 copii/tineri plasaţi la Fundaţia “Cuvioasa Paraschiva” Slobozia. 

 

 

 

 

Plasamente în regim de urgenţă  

 

În  cursul anului 2021 au fost găzduiţi în Centrul de Primire în Regim de Urgenţă pentru Copilul cu Vârsta 3 - 18 ani Slobozia un număr 

de 55 copii .  

În urma instrumentării acestor cazuri, 53 dintre acești copii au fost :  

    -  30 reintegraţi în familia biologică ;  

    -   8 plasaţi în servicii de tip rezidențial ;  

    -   2 transferaţi la DGASPC-urile de domiciliu ;   

    -   13 plasați la alte asistenți maternali profesioniști. 

 La sfârștul anului 2021 erau 2 copii plasați în acest centru. 
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 Plasamente în centre de tip clasic şi case de tip familial     

 

           În cursul anului 2021 au beneficiat de plasament în centrele de tip clasic şi case de tip familial un număr de 177 copii/tineri.  

   Număr copii/tineri la 01.01.2021 146 

   Număr copii plasaţi în cursul anului 2021 31 

   Număr copii/tineri pentru care a încetat/modificat măsura de protecţie  în 

cursul anului 2021 

31 

   din care :  

  -  reintegraţi în familia biologică  4 

  -  plasați la asistenți maternali profesioniști 6 

   - plasați la rude până la gradul IV 4 

   - plasamente la alte familii/persoane 4 

   -  încetarea măsurii de protecție, motivat de faptul că a devenit persoană majoră 

și a absolvit cursurile școlare 

13 

    Număr copii/tineri la 31.12.2021 146 

 

   Număr total copii/tineri plasaţi în centre de plasament şi case de tip familial 

la 31.12.2021 

 

146 

      din care :  

    Centre de plasament : 71 

Centrul de Plasament Specializat pentru Copilul cu Dizabilități cu Vârsta mai 

mică de 3 ani Slobozia 

10 
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Centrul de Plasament nr.2 Slobozia   19 

Centrul de Plasament nr.3 Slobozia  26 

Serviciul rezidential din cadrul Complexului de Servicii Urziceni  16 

    Case de tip familial : 75 

Casa de Tip Familial “MARIAN” Slobozia  14 

Casa de Tip Familial “RALUCA” Slobozia  14 

Casa de Tip Familial “CRISTINA” Slobozia 12 

Casa de Tip Familial “VLADUT” Slobozia 12 

Casa de Tip Familial “BOGDAN” Tandarei 12 

Casa de Tip Familial “GABRIELA” Fetesti 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Distribuţia copiilor/tinerilor din centrele de plasament şi case de tip familial 

                                         pe grupe de vârstă la data de 31.12.2021     

Grupa de vârstă 0 - 3 4 - 6 7 - 9 10 – 13 14 – 17 > 18 

Număr copii/tineri 7 4 10 41 64 21 

7 4 10 41 64 21

Grupa de vârstă 0-3 ani Grupa de vârstă 4-6 ani Grupa de vârstă 7-9 ani

Grupa de vârstă 10 -13 ani Grupa de vârstă 14 - 17 ani Grupa de vârstă > 18 ani
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▪ PROTECŢIA COPILULUI CARE A SĂVÂRŞIT FAPTE CU CARACTER PENAL, DAR NU RĂSPUNDE PENAL 

  

Pe parcursul anului 2021, în urma sesizărilor primite de la parchetele de pe lângă judecătoriile  

de pe raza judeţului Ialomiţa, pentru 39 copii ,care au săvârșit fapte penale dar nu răspund penal, în cadrul Comisiei Judeţeane pentru Protecţia 

Copilului Ialomiţa au fost stabilite măsuri de supraveghere specializată în familia biologică. 

 

Fapta comisă  

Număr de copii care au savârşit o 

faptă penală şi nu răspund penal 

pentru care s-a instituit măsura de 

protecție de supraveghere 

specializată pe parcursul anului 2021 

 număr cazuri 
din care, cu 

antecedente  

furt 30 1 

distrugere bunuri 4 0 

lovire sau alte violențe 4 0 

folosirea de materiale pirotehnice 1 0 

Total 39 1 
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3. Protecția copilului prin adopţie  

 

Prin intermediul Biroului adopții au fost identificate familii sau persoane cu domiciliul în județul Ialomița care doresc să adopte copii. Au fost 

evaluate condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi au fost eliberate atestate de familie sau de persoană aptă să adopte 

copii. 

A fost asigurată monitorizarea evoluţiei copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor adoptivi.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Distribuţia  pe sexe a 

copiilor care au săvârşit 

fapte penale şi nu răspund 

penal 

Distribuţia pe grupe de vârstă 

a copiilor care au săvârşit fapte 

penale şi nu răspund penal 

Masculin Feminin 7-9 ani 10-13 ani 

32 7 14 25 

                  Situaţia adopţiilor în anul 2021 

Total adopţii  definitive 21 

Număr copii pentru care instanţa a constatat adoptabilitatea în anul 

2021 

65 

Persoane /Familii atestate 16 

Persoane/Familii atestate în aşteptarea unui copil  16 

Număr copii aflați în perioada de încredinţare în vederea adopţiei 

la 31.12.2021 

1 

Număr de copii monitorizați post adopție 30 
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4. Acordarea de servicii copiilor cu dizabilităţi 
 

a.   Evaluarea în vederea încadrării în grad de handicap 
 

Situaţia evaluărilor în cursul anului 2021  

Numărul de copii cu dizabilităţi evaluaţi socio-medico-psiho-

pedagogic pe parcursul anului 2021 

698 

Numărul de  copii cu dizabilităţi încadraţi în grad de handicap la 

sfârșitul anului 2021 
1309 

        din care : 

     - gradul grav 824 

     - gradul accentuat 115 

     - gradul mediu 359 

- gradul ușor 11 

Numărul cazurilor noi intrate pe parcursul anul 2021 149 

        din care : 

     - gradul grav 75 

     - gradul accentuat 16 

     - gradul mediu 58 

     - gradul ușor 0 
 
 
 
 

824 115 359 11

Handicap grav Handicap accentuat Handicap mediu Handicap uşor
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             Distribuția copiilor cu dizabilități după tipul de deficiență: 
 

   Numărul de copii cu dizabilităţi încadraţi în grad de handicap 

pe tipuri de deficiență, la sfârșitul anului 2021 

1309 

   din care :  

   - fizic 54 

   - somatic 176 

   - auditiv 27 

   - vizual 46 

   - mental 402 

   - psihic 246 

   - asociat 273 

   - HIV/SIDA 2 

   - boli rare 83 
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b. Protecţia specială a copiilor cu dizabilităţi aflaţi în situaţie de risc 
 

Număr total de copii cu dizabilităţi la sfârşitul anului 2021 : 1 

Gradul acordat la 

încadrare 

Distribuția pe grupe de vârstă 

0-2 ani 3-6 ani 7-13 ani 14-17 ani TOTAL 

gradul grav 57 184 368 215 
824 

gradul accentuat 6 17 58 34 
115 

gradul mediu 11 32 197 119 
359 

gradul ușor 0 0 6 5 
11 

Total copii cu 

dizabilități 
74 233 629 373 

1309 

Număr total de copii cu dizabilităţi la sfârşitul anului 2021 : 1309 

Mediul de provenienţă 

familia biologică 

plasament la 

rude până la 

gradul IV 

Plasament la 

alte familii/ 

persoane 

plasament la  

asistenti maternali 

profesioniști 

plasament în 

servicii de tip 

rezidențial  
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c. Eliberare acordurilor pentru indemnizaţie sau asistent personal 

Pe parcursul anului 2021 au fost eliberate un număr de 268 acorduri pentru indemnizaţii şi un număr de 176 acorduri pentru asistenţi 

personali, pentru copiii încadraţi în gradul grav de handicap.  

La sfârșitul anului 2021 un număr de 354 copii încadrați în gradul grav de handicap de beneficiau de indemnizație însoțitor și un 

număr de 341 copii încadrați în gradul grav de handicap beneficiau asistent personal. 

 

d. Servicii de recuperare a copiilor cu dizabilităţi 

1.Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Sever Slobozia 

Pe parcursul anului 2021 un număr de 214 copii cu dizabilități au fost incluşi în activităţi de recuperare şi reabilitare în cadrul acestui centru, 

ca urmare a recomandărilor făcute de Serviciul de evaluare complexă a copilului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Ialomița. 

             Centrul oferă urmatoarele servicii: 

▪ Activităţi ce vizează recuperarea şi reabilitarea copiilor cu dizabilităţi, în conformitate cu planul de recuperare: terapie cognitiva, 

logopedie, kinetoterapie, terapie ocupatională, masaj, fizioterapie, ludoterapie. 

▪ Socializarea şi stimularea integrării în comunitate  

▪ Consilierea şi susţinerea familiilor  

▪ Transportul de la domiciliu la centrul de recuperare:  

▪ Ingrijirea de zi pentru un număr mediu de 50 copii/săptămână care servesc masa în cadrul centrului 

▪ Asistenţă medicală pe durata şederii copiilor în centru 

▪ Asistenţă socială 

 

1159 21 
11 

61 57 
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Mediul de provenienţă al  celor 214 copii cu dizabilități, care au beneficiat de recuperare 

pe parcursul anului 2021   

din propria familie 
                          din sistemul de protecţie 

asistent maternal centru de plasament 

159 20 35 

    

2.Centrul de Consiliere și Asistență Specializată pentru Persoanele cu Tulburări de Spectru Autist și Familiile Acestora 

Pe parcursul anului 2021 un număr de 56 copii cu autism au fost incluşi în activităţi de recuperare şi reabilitare în cadrul acestui centru, ca 

urmare a recomandărilor făcute de Serviciul de evaluare complexă a copilului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Ialomița. 

              

 

Mediul de provenienţă al  celor 56 copii cu autism, care au beneficiat de recuperare pe 

parcursul anului 2021   

din propria familie 
                          din sistemul de protecţie 

asistent maternal centru de plasament 

53 1 2 
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B. PROTECŢIA PESOANELOR ADULTE 

 
  

I. PROTECȚIA PERSOANELOR ADULTE ȘI VÂRSTNICE  

 

Direcţia generală îndeplineşte următoarele atribuții în domeniul protecţiei persoanelor vârstnice şi a altor persoane adulte aflate în situaţii 

de dificultate: 

1. completează evaluarea situaţiei socioeconomice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi 

resurselor acesteia; 

2.asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare 

pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistenţă 

socială; 

3. acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a 

opiniei; 

4. depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia; 

5. verifică și reevaluează trimestrial și ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în 

nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o instituţie, în vederea menţinerii, 

modificării sau revocării măsurii stabilite;  

6.asigură măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei domestice,precum şi pentru acordarea serviciilor 

destinate victimelor violenţei domestice şi agresorilor familiali; 

7.asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în nevoie, 

inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionării în structura proprie a unor centre specializate; 

8. depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistenţă socială; 

9. asigură organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, 
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precum şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, în condiţiile legii. 

 
Obiectivele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa în anul 2021, pentru acest domeniu au fost: 

 

1. Protecția persoanelor adulte  

 
1.1. Pregătirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului pentru viață independentă, prin găzduirea pe o perioada determinată în 

cadrul Centrului de protecţie temporară pentru tinerii care nu mai sunt instituționalizați, localizat în oraşul Fierbinţi. La începutul anului 2021 în 

acest centru erau găzduiți  un număr de 9 tineri. Pe parcursul anului, un tânăr a solicitat reintegrarea socială, asfel încât la finalul anului centrul 

găzduia un număr de 8 tineri. Dintre aceștia 4 sunt persoane angajate, dupa cum urmează: 1 tânăr – îngrijitor la Centrul pentru persoane vârstnice 

Fierbinţi și 3 tineri - șlefuitori metal la SC RADOX SRL din București. 

 

Evoluția asistaților în Centrul pentru tinerii care nu mai sunt instituționalizați Fierbinți 

Nr. beneficiari ian. 2021 Intrări Ieşiri 
(reintegrare in familie) 

Nr. beneficiari 
31.12.2021 

9 0 1 8 

  
Pe parcursul anul 2021, au fost realizate demersurile pentru relicențierea serviciului, pentru care a fost emisă Licența de funcționare seria LF, nr. 

0010476, emisă de Ministerul Muncii și Justiției Sociale. 

 

1.2.  Prevenirea și combaterea fenomenului violenței în familie, prin intermediul serviciilor furnizate în cadrul următoarelor compartimente/centre: 

• Centrul de Primire în Regim de Urgenţă pentru Victimele Violenţei în Familie Slobozia, care are o  capacitate de 9 locuri și a furnizat în 

anul 2021 servicii pentru un număr de  21 persoane, victime ale violenței domestice,  după cum urmează: 
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-  

Repartiția pe vârste Total 

Adulti Copii 21 

7 14 

Repartiția în funcție de mediul de proveniență Total 

Urban Rural 21 

2 19 

 

• Compartiment grup de suport și consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice, înființat în cadrul proiectului “VENUS – 

ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!” 465/4/4/128038”. În cadrul acestui compartiment, victimele violenței domestice 

beneficiază de servicii de consiliere vocațională, prin care victima este sprijinită și orientate pentru a identifica care sunt opțiunile celemai 

potrivite pe plan socio-profesional, precum și dezvoltarea de competențe în vederea creșterii oportunităților de ocuparea forței de muncă. 

De asemenea, victimele VD beneficiază de consiliere psihologică individuală și/sau de grup (grup de suport). Prin intermediul acestor 

programe, victima află că NU este singură, este informată despre drepturile sale, precum și despre măsurile legale de protecție, învață din 

experiența altora, se simte acceptată și primește suport adaptat nevoilor sale. 

Pe parcursul anului 2021, au fost furnizate servicii, conform tabelului de mai jos: 

 

 Grup de suport Consiliere vocațională 

Ianuarie 2021 58 45 

Ieșiri pe parcursul anului 2021 35 40 

Cazuri noi intrate pe parcursul anului 2021 10 6 

Decembrie 2021 33 11 
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• Locuința Protejată pentru victimele violenței în familie Slobozia, este înființată  și funcționează, de asemenea,  în cadrul proiectului “VENUS 

– ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!” 465/4/4/128038”. Pe parcursul anului 2021, au fost găzduiți în acest serviciu un 

număr de 6 adulți și 7 copii. Persoanele care au fost găzduite în cadru acestui serviciu au beneficiat pe lângă serviciile de cazare și hrană 

(prin acordarea de vouchere), de servicii de consiliere juridică, măsuri de acompaniament, precum și de serviciile acordate de 

Compartimentul grup de suport și consiliere vocațională, în funcție de nevoile specifice ale victimei VD, identificate de echipa de specialiști. 

 

• Centrul de consiliere pentru agresori Slobozia, este înființat în baza unui parteneriat tripartit între Agenția Națională pentru egalitatea de 

Șanse între Femei și Bărbați – Consiliul Județean Ialomița și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, în cadrul 

proiectului „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România”. Proiectul este implementat de Agenția Națională pentru 

egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați și finanțat prin Mecanismul Norvegian 2014-2021 în cadrul programului Justiție, gestionat de către 

Ministerul Justiției din România în calitate de Operator de Program, având un buget total în valoare de 2500000 euro. Scopul serviciului 

social "Centrul de consiliere pentru agresori Slobozia" este de a furniza servicii complexe agresorilor familiali în vederea corectării 

comportamentelor agresive și pentru a sprijini reabilitarea și reinserția socială a acestora.   Pe termen lung scopul acestui serviciu este de a 

preveni și combate violența domestică prin facilitarea și furnizarea acestor servicii către agresorii familiali. În vederea atingerii scopului 

propus, Centrul va desfășura o serie de activități, după cum urmează: 

- asigurarea de servicii de reabilitare și reinserție socială; 

- furnizarea de servicii de consiliere (psihologică, socială, juridică); 

- consiliere în vederea asigurării și facilitării accesului agresorilor la tratamente psihologice, psihiatrice, de dezalcoolizare sau de 

dezintoxicare; 

- consiliere și mediere a conflictului pentru părțile implicate în vederea depășirii situațiilor de risc. 

Pe parcursul anului 2021, au fost realizate o serie de demersuri necesare pentru operaționalizarea serviciului și atingerea indicatorilor 

asumați: 

- depunerea documentației pentru licențierea serviciului, în baza căreia ANES a emis Decizia nr. VD 108/22.07.2021, pentru acordarea 

Licenței de funcționare provizorie nr. 108/22.07.2021; 
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- semnarea unor protocoale de colaborare cu instituții cu activitate în domeniu: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 

Ialomița, Inspectoratul Județean de Poliție Ialomița, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Ialomița; 

- transmiterea unor adrese de informare către Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Ialomița, Judecătoria 

Slobozia/Urziceni/Fetești, Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia/Urziceni/Fetești, Tribunalul Ialomița și Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Ialomița; 

- transmiterea unor adrese de informare către Serviciile Publice de Asistență Socială din subordinea APL din județ, respectiv către 

Direcțiile de Asistență Socială. 

- Furnizarea de servicii către un număr de 8 agresori familiali. 

 

1.3. Reinserţia socială a persoanelor fără adăpost, prin serviciile furnizate de către Centrul Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adapost Slobozia, 

cu o capacitate de 24 de locuri. Pe parcursul anului 2021  au beneficiat de serviciile centrului un număr de 53 de persoane, după cum urmează: 

 

Repartitia pe varste Total 

Adulti Copii 53 

53 0 

Repartitia in functie de mediul de provenienta Total 

Urban Rural 53 

                                            21 32 

 
La final anului 2021 în cadrul centrului se mai aflau găzduite un număr de 12 de persoane. Pe parcursul anului, din cele 53 de persoane, 10 au fost 

transferate în alte servicii rezidențiale din subordinea DGASPC Ialomița (centre pentru persoane vârstnice), 19 persoane au fost reintegrate social, 

9 persoane au decedat (vârste înaintate, probleme de sănătate cronice), iar 3 au părăsit centrul din voință proprie, fără să indice destinația.   
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Tot în anul 2021, au fost realizate demersurile pentru relicențierea serviciului, pentru care a fost emisă Licența de funcționare seria LF, nr. 0010483, 

emisă de Ministerul Muncii și Justiției Sociale. 

 

2. Protecția persoanelor vârstnice 
 
2.1. SERVICII DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 

 
2.1.1.Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice 

 
 La începutul anului 2021, în cadrul Centrului de Zi erau înregistrate un număr de 269 persoane vârstnice beneficiare de servicii.  De 

asemenea, pe parcursului anului a fost înregistrată  1 cerere pentru înscrierea în serviciile acestui centru, soluționată favorabil și 14 cereri de 

încetare, astfel încât la finalul anului 2021 centrul avea un număr de 256 beneficiari. 

 

Evoluția beneficiarilor in Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice 

Nr. beneficiari ian. 2021 Intrări Ieşiri 
 

Nr. beneficiari 
31.12.2021 

269 1 14 256 

 
2.2.SERVICII DE TIP REZIDENŢIAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 
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2.2.1. Căminul pentru Persoane Vârstnice „ing. Vadim Rusu” Balaciu 

          

La finalul anului 2021 în acest cămin era găzduite un număr de 77 de persoane vârstnice, dinamica beneficiarilor în acest serviciu social 

fiind prezentată în tabelul de mai jos.   

   

Evoluția asistaților în Căminul pentru persoane vârstnice „ing. Vadim Rusu” Balaciu 

Nr. beneficiari 
ian. 2021 

Intrări Ieşiri 
(reintegrare in familie, 
decese) 

Nr. beneficiari  
31.12.2021   
 

66 34 23 77 

 
Pe parcursul  anului 2021, la nivelul Serviciului de Asistenţă Socială pentru Persoane Adulte din cadrul D.G.A.S.P.C. Ialomiţa au fost 

înregistrate un număr de  53 cereri de instituţionalizare în acest serviciu, care au fost soluționate astfel: pentru un număr de 34 persoane vârstnice 

s-a realizat găzduirea în cadrul centrului, 2 cereri au fost înregistrate pe lista de așteptare, dosarele aferente fiind în curs de completare, iar 17 cereri 

au fost clasate (persoanele și-au retras cererile inițiale sau persoana vârstnică pentru care se solicita serviciul a decedat). 

Tot în anul 2021, au fost realizate demersurile pentru relicențierea serviciului, pentru care a fost emisă Licența de funcționare seria LF, nr. 

0010480, emisă de Ministerul Muncii și Justiției Sociale. 

 
 
2.2.2. Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinți  

      

 La finalul anului 2021 în acest cămin era găzduite un număr de 50 de persoane vârstnice, dinamica beneficiarilor în acest serviciu social 

fiind prezentată în tabelul de mai jos.   
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    Evolutia asistatilor în Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinți  

Nr. beneficiari ian. 
2021 

Intrări Ieşiri 
(reintegrare in familie, 
decese) 

Nr. beneficiari 
31.12.2020 

42 18 10 
 

50 

          
 Pe parcursul  anului 2021, la nivelul Serviciului de Asistență Socială pentru Persoane Adulte din cadrul D.G.A.S.P.C. Ialomița au fost 

înregistrate un număr de  23 cereri de institutionalizare pentru aceste centru, care au fost soluționate astfel: 18 persoane vârstnice au fost găzduite 

în cadrul centrului, 3 cereri sunt înregistrate pe lista de așteptare, dosarele aferente fiind în curs de completare, iar 2 cereri au fost clasate (persoanele 

și-au retras cererile inițiale sau persoana vârstnică pentru care se solicita serviciul a decedat).  

Tot în anul 2021, au fost realizate demersurile pentru relicențierea serviciului, pentru care a fost emisă Licența de funcționare seria LF, nr. 0010475, 

emisă de Ministerul Muncii și Justiției Sociale. 

 

3. Protecția persoanelor adulte cu dizabilități  
 

Direcţia generală îndeplineşte următoarele atribuții în domeniul persoanelor adulte cu dizabilităţi: 

1. promovează şi asigură respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilităţi, în conformitate cu 

Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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2. asigură organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi, în condiţiile legii, în baza strategiilor 

judeţene anuale, pe termen mediu şi lung, de restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de asistenţă socială pentru persoanele cu 

dizabilităţi; 

3. acţionează pentru promovarea alternativelor la protecţia instituţionalizată a persoanelor cu dizabilităţi; 

4. asigură evaluarea nevoilor individuale ale persoanei cu dizabilităţi, propune încadrarea în grad de 

handicap, respectiv menţinerea în grad de handicap a unei persoane, precum şi programul individual de 

reabilitare şi integrare socială a acesteia, avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicapîntocmit la nevoie de managerul de caz, 

recomandă măsurile de protecţie a adultului cu handicap; 

5. asigură secretariatul şi condiţiile de funcţionare ale comisiei de evaluare şi încadrare în grad de 

handicap, prevăzute de lege; 

6. asigură monitorizarea realizării instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav; 

7. respectă opţiunea referitoare la asistent personal sau indemnizaţie, exprimată în scris, emite acordul în acest sens şi îl comunică angajatorului, 

în termenul prevăzut de lege; 

8. ia măsurile necesare pentru planificarea şi asigurarea continuităţii serviciilor acordate tânărului cu 

dizabilităţi la trecere din sistemul de protecţie a copilului în sistemul de protecţie a adultului cu dizabilităţi, în baza nevoilor individuale 

identificate ale acestuia; 

9. asigură pregătirea tânărului pentru viaţa adultă şi pentru viaţa independentă; 

10. asigură colectarea şi transmiterea datelor statistice conform indicatorilor solicitaţi de Autoritatea 

Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi alte instituţii cu activităţi în domeniu; 

 

 

 

 

Obiectivele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa în anul 2021, pentru acest domeniu au fost: 
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3.1.EVALUAREA PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂŢI, ÎN VEDEREA ÎNCADRĂRII ÎN GRAD DE HANDICAP  

 

             Pe parcursul anului 2021 au fost evaluate un număr de 2893 persoane în vederea încadrării în grad de handicap, din care un număr de 

1144 au fost cazuri noi. 

  În evidenţa Serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap , la sfârşitul anului 2021, se aflau un număr de 9002  

persoane adulte cu dizabilități cu încadrare într-un grad de handicap, din care 290 persoane sunt instituționalizate.      

             Pe parcursul anului 2021 Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap a realizat evaluarea unui număr de 2893 persoane cu 

dizabilități. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Distribuţia persoanelor adulte cu handicap pe grade de handicap la 31.12.2021 

Handicap grav 3412 

Handicap accentuat 4485 

Handicap mediu 986 

Handicap uşor 119 

Total 9002 

3412 4485 986 119

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Handicap grav Handicap accentuat Handicap mediu Handicap uşor
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   Numărul persoanelor adulte  cu dizabilităţi încadrate în grad de handicap pe 

tipuri de deficiență, la sfârşitul anului 2021 

9002 

   din care :  

   - fizic 2540 

   - somatic 1611 

   - auditiv 231 

   - vizual 1260 

   - mental 1591 

   - psihic 608 

   - asociat 1060 

   - HIV/SIDA 91 

   - boli rare 10 

 

 Pe parcursul anului 2021 au fost eliberate unui număr de 860 acorduri pentru îndemnizaţie însoțitor  şi 170 acorduri pentru asistent 

personal, pentru persoanelor adulte cu  handicap grav, cu asistent personal. 

 

La sfârșitul anului 2021 persoanele adulte încadrate în gradul grav de handicap beneficiau : 

 - 1953 de indemnizații însoțitor; 

 -  706 de asistenți personali; 

 -  509 de indemnizații pentru nevăzători. 
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3.2. SERVICII DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI 

 
3.2.1. Centrul de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Slobozia  
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În anul 2021, la nivelul Centrului de  Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Slobozia s-au înregistrat un număr de 561 cereri, din care 232 

cereri de înscriere în programele de recuperare și 329 cereri de prelungire a programului de recuperare. Din cei 232 beneficiari, 22 provin din 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Slobozia, 62 provin din Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” Balaciu, 15 provin din Centrul de 

Abilitare, Realilitare ”Kalina și Maria” și 133 din comunitate (municipiul Slobozia și localitățile limitrofe). Dintre cele 232 persoane care au 

solicitat înscrierea în programele de recuperare 95 sunt femei și 137 sunt bărbați.  

Fluxul de beneficiari pe lună în anul 2021 a fost în medie de aproximativ 38 persoane/zi, iar numărul mediu lunar de beneficiari a fost de  47 de 

persoane. 

 

Mediul de provenienţă al beneficiarilor Total 

Din propria 
familie 

Din sistemul rezidenţial  
 

232 Județ Centrul de Îngrijire 
şi Asistenţă Slobozia 

CabR Slobozia CPV Balaciu 

133 22 15 62 

 
De asemenea, pe parcursul anului 2021 s-au realizat demersuri pentru relicențierea centrului. Astfel, Ministerul Muncii și Protecției Sociale – 

Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții a emis Decizia nr. 1473/17.08.2021 pentru acordarea Licenței 

de funcționare seria LF nr. 0001140, pentru o perioadă de 5 ani. 

 
3.3. SERVICII DE TIP REZIDENȚIAL PERSOANELOR ADULTE CU DIZABILITĂȚI 

 
3.3.1. Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Slobozia 
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La începutul anului 2020  în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Slobozia erau găzduite un număr de 135 persoane adulte cu handicap. 

 

Evoluţia asistaţilor în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Slobozia 

Nr. beneficiari 
01.01.2021 

Intrări Ieşiri  
(reintegrare în familie, 
transfer, decese) 

Nr. beneficiari 
31.12.2020 

118 3 21 97 

 
Pe parcursul anului au fost înregistrate un număr de 4 de cereri de furnizare de servicii în cadrul acestui serviciu,  acestea fiind aprobate și înscrise 

pe lista de așteptare. De asemenea, pe parcursul anului 2021, au fost reevaluate cererile aflate în așteptare la nivelul DGASPC Ialomița, astfel încât 

la finalul anului, situația acestora era urmatoarea: 38 de dosare în așteptare (2016 - 2021), 1 dosar fost clasat (persoanele și-au retras cererile inițiale 

sau persoana cu handicap pentru care se solicita serviciul a decedat). 

În conformitate cu prevederile prevederile OUG  nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea  

drepturilor persoanelor cu handicap și ale Deciziei nr. 878/2018 a Președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități privind 

aprobarea  Metodologiei de elaborare a planului de restructurare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap, a fost transmis spre 

evaluare și aprobare, către Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție,  Planul de restructurare al Centrului 

de Îngrijire și Asistență Slobozia.  Acesta a primit din partea ANDPDCA avizul favorabil nr. 32043/ANDPDCA/DDPD/MI/22.11.2021 și a fost 

aprobat de Consiliul Județean Ialomița prin Hotărârea nr. 252/23.12.2021. 

 

3.3.2. Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Movila  
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La începutul anului 2021 erau asistate în cadrul CAbR Movila un număr de   41 de persoane adulte cu handicap. Pe parcursul  anului, în urma 

reeevalării situației beneficiarilor, unul dintre aceștia a fost transferat în Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia, iar pe locul liber a fost transferat 

un beneficiar din cadrul CIA Slobozia, numărul beneficiarilor rămânând același.  

 

 
 

 

 

E. PROIECTE ÎN IMPLEMENTARE 

 

1. Proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, Județul Ialomița’’, Cod 

SMIS 114575 
 

În anul 2021 a continuat derularea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, județul 

Ialomița’’, cod SMIS 114575, implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  Ialomița, în calitate de beneficiar.  

Proiectul este finanțat din Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri 

Publice. 

Proiectul are o valoarea totală de  4.583.252,44 lei cu TVA, din care: 

-  valoarea totală eligibilă (inclusiv TVA) – 2.540.371,39 lei, din care: 

     - 2.489.563.96- asistenţă financiară nerambursabilă solicitată;  

    -   50.807.43 contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile.  

Evolutia asistatilor in Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Movila 

Nr. beneficiari ian. 
2021 

Intrări Ieşiri 
 

Nr. beneficiari 31.12.2021 

41 1 1 
 

41 
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 - valoarea totală neeeligibilă (inclusiv TVA) – 2.042.881,05 lei 

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, aflată 

în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița. Prin acest proiect se urmărește reabilitarea termică și 

energetică a unui imobil aflat în administrarea D.G.A.S.P.C. Ialomița, în care funcționează în prezent următoarele servicii: Centrul de Recuperare 

pentru Copilul cu Handicap Sever Slobozia, Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Copilului 3-18 ani Slobozia, Centrul Maternal Slobozia, 

Centrul Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost Slobozia, Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Victimele Violenței în Familie 

Slobozia și Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap. 

Pe parcursul anului 2021, au fost derulate activități specifice de management de proiect (depuneri cereri de rambursare, rapoarte de progres 

și notificări către Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia), iar la nivelul obiectivului de investiții – clădirea  Complexului de Servicii 

Sociale Slobozia, au fost realizate lucrări de reabilitare termică și energetică, așa încât la finalul anului stadiul lucrărilor era de 68%. Au fost 

realizate demersuri de prelungire a perioadei de implementare a proiectului, până la data de 30.10.2022. 

 

 

2. Proiectul “Team-Up: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, Cod SMIS 127169 
 

Proiectul “Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, Cod SMIS 127169 este implementat de Autoritatea Națională 

pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, în calitate de lider, în parteneriat cu Direcțiile Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului. 

Proiectul este finanțat din Programul Operaţional Capital Uman AP 4 (Incluziunea socială și combaterea sărăciei), Obiectivul tematic 9 

(Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare), Prioritatea de investiții 9.iv - Creșterea accesului la 

servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Obiective specific 4.5 Creșterea 

calității sistemului de asistență socială prin introducerea de instrumente/proceduri/mecanisme etc. și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al 

profesioniștilor din sistem; 4.14 Creșterea numărului de asistenți maternali și sociali la nivelul comunității.  
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Obiectivul general al proiectului este: Creșterea calității sistemului de asistență socială și a numărului de asistenți maternali la nivelul 

comunității, prin introducerea de instrumente și proceduri și prin îmbunatățirea nivelului de competență al profesioniștilor din sistem. 

În acest sens, vor fi formați toți cei aproximativ 11 000 de asistenți maternali active din țară, precum și peste 4000 de asistenți maternali care vor 

fi angajați în toate județele pe perioada de implementare a proiectului. În vederea creșterii calității activității acestora, vor fi elaborate proceduri 

operaționale, care vor fi aplicabile și obligatorii în activitatea desfășurată de asistenții maternali. 

Proiectul are o valoare totală de 2.657.162.612,32 lei, din care: 

- Valoarea totală eligibilă: 2.657.162.612,32 lei; 

- Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT – 2.243.584.261,47 lei 

- Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 332.365.653,29 lei 

- Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului – 81.212.707,56 lei 

D.G.A.S.P.C. Ialomita, în calitate de partener, are alocat un buget total de 20.572.293,71 lei, din care:  

- Valoarea totală eligibilă: 20.572.293,71 lei    

- Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT – 17.370.285,89 lei 

- Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 2.790.553,11 lei 

- Valoarea cofinanțării eligibile a partenerului – 411.454,71 lei 

Rolul D.G.A.S.P.C. Ialomița în cadrul acestui proiect: 

- selecția grupului tință – asistenți maternali profesioniști și personal specializat din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul protecției 

speciale a copilului separat de familie și al prevenirii separării copilului de familie – pentru participarea la programe de formare; 

- dezvoltarea rețelei de asistenți maternali – identificare, recrutare și asigurarea cheltuielilor salariale pentru persoanele nou angajate  

 

Proiectul se derulează până în anul 2023, iar pe parcursul anului 2021, la nivelul D.G.A.S.P.C. Ialomița au fost realizate o serie de activități 

specifice: 

- Elaborare documente și depunerea a 3 cereri de rambursare. 

- Informarea permanentă a publicului cu privire la proiect, prin înstiințări transmise autorităților locale și postări pe site-ul instituției. 
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- Monitorizarea copiilor aflați în plasament la asistenții maternali angajați în proiect.  

- Angajarea unui numar de 4 persoane pe post de   asistent maternal profesionist.   

- Organizarea unui curs de formare in vederea atestarii pentru un număr de 9 persoane din comunitate, o parte din acestea urmând sa fie 

angajate in proiect. 

 

 

1. “VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță!”, cod SMIS 128038 

 

  Proiectul „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!” - POCU: 465/4/4/128038 este implementat de Agenția 

Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, în calitate de Beneficiar/Lider de parteneriat, în parteneriat cu o serie de instituții publice 

de la nivel națonal (DGASPC și DAS), inclusiv Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița. 

Proiectul este finanțat din Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, 

Obiectiv Specific 4.4: Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-

profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice, având o durată de implementare de 48 de luni (martie 2019 – martie 2023). 

Valoarea totală a proiectului: 51.080.675,28 lei, din care DGASPC Ialomița are alocat un buget de 1.137.171,60 lei, pentru implementarea 

activităților asumate în cadrul parteneriatului. 

Prin implementarea activităților din cadrul proiectului se urmărește îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul 

prevenirii și combaterii violenței domestice la nivel național prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe 

protejate, grupuri de suport și consiliere vocațională în scopul implementării unui program național de protecție a victimelor violenței domestice și 

derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violenței domestice. Pe parcursul implementării proietului se vor oferi măsuri de sprijin 

pentru un număr de minim 6636 victime ale violenței domestice, în final 3320 dintre acestea, depășind situația de vulnerabilitate. 

Proiectul, în ansamblul său, are ca și scop prevenirea și combaterea fenomenului violenței domestice, prin crearea și dezvoltarea unei rețele 

naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viață independentă al victimelor violenței domestice și derularea unor 
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campanii privind prevenirea și combaterea fenomenului violenţei domestice. În cadrul rețelei naționale inovative integrate de 42 de locuințe 

protejate (1 locuință la nivel de judeţ+ municipiul Bucureşti) se vor furniza servicii integrate pentru persoanele beneficiare din cadrul locuințelor 

protejate, după caz: cazare temporară, servicii de consiliere psiho-socio-medicală, consiliere juridică, continuarea/reintegrarea în sistemul de 

educație, furnizarea de măsuri de ocupare, consiliere, formare, reinserție/ acompaniere socio-profesională în vederea inserției/reinserției socio-

profesionale, măsuri de acompaniament etc., în concordanţă cu nevoile specifice ale victimelor violenței domestice. 

 

Rolul DGASPC Ialomița în cadrul acestui proiect: 

- Identificarea și alocarea spațiului necesar pentru crearea locuinței protejate și a serviciilor integrate complementare - grup de suport și 

cabinet de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice din județul Ialomița; 

- Identificarea experților locali care vor furniza servicii victimelor violenței domestice (responsabil servicii sociale, psiholog, consilier 

vocațional) și a experților care vor coordona implementarea proiectului în județul Ialomița (coordonator local, responsabil financiar); 

- Furnizarea de servicii pentru victimele violenței domestice: găzduire în locuința protejată, și servicii integrate complementare –grupuri de 

suport, servicii de consiliere vocațională; 

- Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate în urma implementării proiectului, pe o perioada nelimitată de timp. 

Pe parcursul anului 2021, la nivelul instituției au fost derulate o serie de activități specifice, dintre care amintim: 

- Funizarea de servicii de consiliere psihologică  individuală și de grup (de tip grup de suport) pentru un număr de 68 de beneficiari. Prin 

intermediul acestui program, victima află că nu este singură, este informată despre drepturile sale, precum și despre măsurile legale de 

protecție, învață din experiența altora, se simte acceptată și primește suport adaptat nevoilor sale. 

- Funizarea de servicii de consiliere vocațională pentru un număr de 51 de beneficiari. În cadrul serviciului victima este sprijinită și orientate 

pentru a identifica care sunt opțiunile cele mai potrivite pe plan socio-profesional, precum și dezvoltarea de competențe în vederea creșterii 

oportunităților de ocuparea forței de muncă.  

-  
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- Găzduirea în Locuința Protejată pentru victimele violenței domestice Slobozia a unui număr de de 6 adulți și 7 copii. Persoanele care au 

fost găzduite în cadru acestui serviciu au beneficiat pe lângă serviciile de cazare și hrană (prin acordarea de vouchere), de servicii de 

consiliere juridică, măsuri de acompaniament, precum și de serviciile acordate de Compartimentul grup de suport și consiliere vocațională, 

în funcție de nevoile specifice ale victimei VD, identificate de echipa de specialiști. 

 

4. “Împreună pentru bunici – reducerea numărului de bătrâni vulnerabili în comuna Traian, județul Ialomița prin 

furnizarea de servicii sociale” cod SMIS 126228 
  

 Proiectul “Impreuna pentru bunici – reducerea numarului de batrani vulnerabili in comuna Traian, judetul Ialomita prin furnizarea de 

servicii sociale” cod SMIS 126228, este implementat în cadrul unui parteneriat format din Primăria comunei Traian, în calitate de beneficiar și 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, în calitate de partener. 

Proiectul este finanțat din Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, AP 4 (Incluziune socială și combaterea sărăciei), Obiectiv 

tematic 9 (Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare), Prioritatea de investiții 9.ii (Integrarea socio-

economică a comunităților marginalizate), Obiectivul specific 4.4 (Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin 

furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice), având un buget total de 

2,793,472.97 lei și durata de implementare de 36 luni (iunie 2019-iunie 2022). 

Obiectivul general (scopul) proiectului constă în reducerea cu 161 de persoane a numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile 

prin furnizarea unor servicii sociale adecvate nevoilor specifice într-un interval de 3 ani in comuna Traian, judetul Ialomita. Rezultatele asteptate 

ale proiectului: - 161 persoane apartinand grupurilor vulnerabile (persoane varstnice) vor depasi situatia de vulnerabilitate prin furnizarea 10 servicii 

sociale / medicale / socio-medicale adecvate nevoilor specifice. - 10 servicii sociale / medicale / socio-medicale furnizate celor 161 persoane 

apartinand grupurilor vulnerabile (persoane varstnice) pentru a depasi situatia de vulnerabilitate di care un serviciu licentiat prin proiect iar 9 

servicii deja functionale in comunitate. 
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În cadrul parteneriatului  DGASPC Ialomița și-a asumat implementarea următoarelor activități: 

- Participarea la furnizarea serviciilor sociale/medicale/socio-medicale către 161 de persoane vârstnice care formeaza GT; 

- Alocarea de personal necesar pentru derularea de activități în cadrul proiectului: coordonator tehnic, 2 psihologi și a unui spațiu necesar la 

sediul DGASPC. 

În vederea implementării activităților de mai sus, instituția are alocat un buget în valoare de 213.420,60 lei. 

 

Anul 2021, a reprezentat al doilea an de implementare a proiectului, DGASPC Ialomița în calitate de partener implicându-se în oferirea 

serviciilor de consiliere psihologică și psihoterapie persoanelor vârstnice din  grupul țintă. 

Astfel, cei 2 psihologi ai instituției, implicați în activitățile proiectului, au organizat în anul 2021, ședințe de consiliere psihologică individuală sau 

de grup, în formă on-line sau prezențială, după cum urmează: 

- 15 persoane au participat la ședințe on-line; 

- 144 persoane au participat la consiliere fizică individuală (1-2 ședințe, după caz); 

- 13 persoane au participat la consiliere de grup. 

Implementarea activităților proiectului va continua și în anul 2022. 

 

 

5. “Eurobunicii – reducerea numărului de bătrâni vulnerabili în comuna Valea Ciorii, județul Ialomița prin furnizarea 

de servicii sociale” cod SMIS 127443 
 

Proiectul Eurobunicii – reducerea numarului de batrani vulnerabili in comuna Valea Ciorii, judetul Ialomita prin furnizarea de servicii 

sociale” cod SMIS 127443, este implementat în cadrul unui parteneriat format din Primăria comunei Valea Ciorii, în calitate de beneficiar și 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, în calitate de partener. 
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Proiectul este finanțat din Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, AP 4 (Incluziune socială și combaterea sărăciei), Obiectiv 

tematic 9 (Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare), Prioritatea de investiții 9.ii (Integrarea socio-

economică a comunităților marginalizate), Obiectivul specific 4.4 (Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin 

furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice), având un buget total de 

2,790,669.67 lei și durata de implementare de 36 luni (2019-2022). 

Obiectivul general (scopul) proiectului constă în reducerea cu 161 de persoane a numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile 

prin furnizarea unor servicii sociale adecvate nevoilor specifice într-un interval de 3 ani in comuna Valea Ciorii, judetul Ialomita. Rezultatele 

asteptate ale proiectului: - 161 persoane apartinand grupurilor vulnerabile (persoane varstnice) vor depasi situatia de vulnerabilitate prin furnizarea 

10 servicii sociale / medicale / socio-medicale adecvate nevoilor specifice. - 10 servicii sociale / medicale / socio-medicale furnizate celor 161 

persoane apartinand grupurilor vulnerabile (persoane varstnice) pentru a depasi situatia de vulnerabilitate din care un serviciu licentiat prin proiect 

iar 9 servicii deja funcționale in comunitate. 

În cadrul parteneriatului  DGASPC Ialomița și-a asumat implementarea următarelor activități: 

- Participarea la furnizarea serviciilor sociale/medicale/socio-medicale către 161 de persoane vârstnice care formeaza GT; 

- Alocarea de personal necesar pentru derularea de activități în cadrul proiectului: coordonator tehnic, psiholog, asistent social și a unui spațiu 

necesar la sediul DGASPC. 

În vederea implementării activităților de mai sus, instituția are alocat un buget în valoare de 213.420,60 lei. 

 

Anul 2021, a reprezentat al doilea an de implementare a proiectului, DGASPC Ialomița în calitate de partener implicându-se în oferirea 

serviciilor de consiliere psihologică și psihoterapie persoanelor vârstnice din  grupul țintă. 

Astfel, cei 2 specialiști ai instituției, implicați în activitățile proiectului, au furnizat pe parcursul anului servicii specializate, după cum urmează: 

- Evaluarea nevoilor sociale pentru un număr de 120 de persoane vârstnice; 

- Furnizarea de servicii de consiliere psihologică, in formă fizică sau on-line, pentru un număr de 120 de persoane vârstnice. 

Implementarea activităților proiectului va continua și în anul 2022. 

 



 

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA 

 

cji@cicnet.ro 

 
 

 

Page 162 of 208 
 
 

 

6. “Pași spre viitor: 2 case de tip familial și centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru parinți și copii” Cod SMIS 

130618 
 

Proiectul “Pași spre viitor: 2 case de tip familial și centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru parinți și copii” cod SMIS 130618, este 

implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, conform Contractului de finanțare nr. 5977/25.08.2020, 

încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția de Dezvoltare 

Regională Sud-Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020. 

Proiectul este implementat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, 

Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, 

reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, 

culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectiv specific 8.3 – 

Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil: Copii, Apel proiecte POR/2019/8/8.1/8.3/C/2 Componenta 1 – 8.3 C (copii) 

apel 2, Operațiunea – Creșterea gradului de acoperire cu servicii. 

Perioada de implementare a proiectului este de 46 de luni, respectiv între  18.06.2019 si 31.03.2023 (cuprinzând și perioada de desfășurare 

a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor), acesta având o valoare 

totală de 4.641.265,83 lei. 

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale în județul Ialomița. Acesta va fi atins prin: închiderea 

Complexului de servicii de la Urziceni și construirea a trei incinte distincte, în fiecare dintre acestea urmând a fi amplasate două case de tip familial, 

respectiv clădirea centrului de zi.  

Obiective specifice ale proiectului:  

- Înființarea a două case de tip familial în municipiul Urziceni; 

- Înființarea unui centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și părinți in municipiul Urziceni; 

- Prevenirea instituționalizării copiilor aflați în situație de risc din municipiul Urziceni și localitățile limitrofe; 

- Îngrijirea unui număr de 8 copii din centrul care urmează să se închidă într-un mediu familial; 
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- Creșterea numărului de copii protejați în case de tip familial cu 24. 

Prin implementarea proiectului se urmărește atingerea următorilor indicatori:  

1. Indicatori prestabiliți de realizare 

- 25 beneficiari (copii) de infrastructură de dezinstituţionalizare construită/ reabilitată/ modernizată/extinsă/ dotată, dintre care 18 femei și 7 

bărbați 

2. Indicatori prestabiliți de realizare 

- Număr de centre sociale a căror infrastructură a fost construită/reabilitată/modernizată/extinsă/dotată prin finanţare POR – 3 

- Beneficiari (copii) de infrastructură de dezinstituţionalizare construită/ reabilitată/ modernizată/extinsă/ dotată-obiect al proiectului finanţat 

prin POR (număr persoane) – 25 persoane, dintre care 18 femei și 7 bărbați   

 

Pe parcursul anului 2021 au fost realizate următoarele activități: 

1. Elaborare proiect tehnic și receptia finala a serviciilor de intocmire PT; 

2. Depuneri cereri de rambursare,  întocmire rapoarte de progres și încărcarea lor în MySMIS; 

3. Întocmirea Notelor de fundamentare pentru aprobarea  devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico –economici, faza PT si pentru 

modificarea HCJ Ialomița nr. 56 din 30.04.2020, prin care s-a aprobat realizarea proiectului si aprobarea lor prin HCJI nr. 253 si 

254/23.12.2021. 

 

7. Proiectul “Voluntariat - Initiative - Profesionalism pentru calitate in serviciile de zi destinate copiilor din 

comunitatile vulnerabile” Cod PN1020  
 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Ialomița implementează, în calitate de promotor (PP), în 

perioada 01.01.2021 – 31.12.2022, în parteneriat cu D.G.A.S.P.C. Arad (P1), D.G.A.S.P.C. Buzau (P2), D.G.A.S.P.C. Mureș (P3) și Centrul de 

Resurse și Informare pentru Profesiuni Sociale București (CRIPS) (P4), proiectul ”VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism 

pentru calitate în serviciile de zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”, cod PN1020. 
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Proiectul este derulat prin Programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, Apelul “Creșterea incluziunii și 

abilitarea romilor”, alocarea tematică B – Dezvoltarea capacității centrelor existente, finanțat din  Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 şi 

administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Bugetul total al proiectului este de 4.565.893 lei.  

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creșterea șanselor de incluziune socială și o mai bună abilitare a copiilor și tinerilor 

de etnie romă și a familiilor acestora din comunități rurale și cartiere urbane defavorizate din județele Ialomița, Arad, Buzău și Mureș, asigurând 

dezvoltarea calității serviciilor acordate populației de etnie roma de către nouă (9) centre de zi care promovează modele de bune practici de abilitare, 

campanii de conștientizare și nondiscriminare, intervenția în rețea, munca în echipa și solidaritatea socială. 

Obiective specifice  

OS1. Imbunatatirea capacitatii institutionale a 9 centre de zi - servicii sociale integrate in comunitati din judetele Ialomita, Arad, Buzau si Mures, 

cu peste 2/3 beneficiari de etnie roma - prin elaborarea si aplicarea de proiecte institutionale adaptate nevoilor si prioritatilor identificate dupa 

evaluarea initiala din primul trimestru de implementare, formarea sefilor de centre (9 persoane), a reprezentantilor APL (9 persoane), a personalului 

angajat (53 persoane) si a altor categorii de specialisti voluntari (97 persoane) - pe parcursul celor 24 de luni ale proiectului  

OS2. Cresterea capacitatii centrelor de zi de a se implica in procesul de constientizare a persoanelor de etnie roma la nivel comunitar - in beneficiul 

a 507 persoane din comunitati din judetele Ialomita, Arad, Buzau si Mures-incepand cu luna a 11-a pana in luna a 23-a de implementare  

OS3. Imbunatatirea abilitatilor copiilor beneficiari ai serviciilor celor 9 centre de zi din judetele Ialomita, Arad, Buzau si Mures (464 copii de etnie 

roma si 63 copii din grupuri vulnerabile care nu sunt de etnie roma) si ale unui numar de 297 persoane de etnie roma din randul membilor familiilor 

copiilor beneficiari), precum si cresterea competentelor unui numar de 60 specialisti si lideri romi de a promova drepturile etniei - incepand din 

luna a 4-a pana la finalul proiectului  

OS4. Prevenirea si combaterea oricarei forme de discriminare a romilor in comunitatile participante la proiect, prin organizarea unei Campanii de 

creștere a conștientizării pe teme anti- discriminare, țintind populația majoritară din comunitățile participante (peste 284 persoane) - începând cu 

luna 10-a până în luna a 20-a de implementare.  

Activitățile proiectului  

A1. Elaborarea, aplicarea si monitorizarea proiectelor institututionale de dezvoltare a centrelor de zi in vederea sustenabilitatii si cresterii calitatii 

serviciilor de incluziune sociala acordate populatiei de etnie roma  
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• A1.1. Evaluarea initiala a centrelor de zi, pe baza unei metodologii unitare elaborate in proiect si stabilirea prioritatilor ce vor fi avute in 

vedere in proiectele institutionale; pregatirea membrilor echipelor mobile si a reprezentantilor PP, P1, P2 si P3 pentru interventie in scopul 

dezvoltarii centrelor de zi – seminar on line organizat de P4 

• A1.2. Elaborarea modelului de formare si formarea sefilor de centre si a reprezentantilor APL pentru design-ul si managementul proiectelor 

institutionale (curs interjudetean on line pentru 18 pers - 9 sefi centre si 9 reprezentanti SPAS/CL , organizat de P4) 

• A1.3. Acordare de sprijin metodologic centrelor de zi pentru aplicarea si monitorizarea proiectelor institutionale pe tot parcursul proiectului 

• A1.4. Organizarea a 2 seminarii de schimb de experienta pentru sefii de centre de zi – la Arad si la Tg Mures 

• A1.5. Evaluarea finala a centrelor de zi 

A2. Dezvoltarea resurselor umane ale centrelor de zi participante la proiect (personalul centrelor de zi, voluntari - cadre didactice si alti specialisti 

care colaboreaza cu centrele)  

• A2.1. Elaborare Model formare si „tool-kit” pentru Cursul de perfectionare a personalului centrelor de zi. Publicare model formare pe 

website-ul proiectului. 

• A2.2. Organizarea de cursuri pentru pregatirea personalului din centrele de zi (total 56 cursanti) 

• A2.3. Elaborare model de formare a voluntarilor - cadre didactice si alte categorii profesionale si organizare Seminar de pregatire la sediul 

P4 a cate unei persoane din cadrul echipelor mobile EM si a reprezentantilor PP,P1, P2 si P3 pentru a asigura formarea voluntarilor la nivel 

local. Publicare model formare pe website-ul proiectului. 

• A2.4. Organizarea de cursuri locale pentru pregatirea voluntarilor - cadre didactice si alti specialisti care colaboreaza cu centrele pentru a 

se implica in abilitarea copiilor si parintilor romi si in aplicarea principiului nondiscriminarii - in total 97 persoane 

A3. Activitati de abilitare a persoanelor de etnie roma - dezvoltarea capacitatilor individuale, furnizarea de informatii si cresterea competentelor 

liderilor si expertilor romi pentru promovarea drepturilor cetatenilor de etnie roma  

• A3.1. Deplasarea EM in localitati pentru sprijinirea abilitarii copiilor beneficiari ai centrelor de zi, in conformitate cu Programele personale 

de interventie ale acestora. 

• A3.2. Organizarea de excursii si tabere cu scop de abilitare a copiilor - in beneficiul copiilor din centrele de zi 

• A3.3. Tabara interjudeteana VIP Plus 



 

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA 

 

cji@cicnet.ro 

 
 

 

Page 166 of 208 
 
 

 

• A3.4. Activitati de abilitare a parintilor/ altor membri ai familiilor copiilor din centrele de zi - consiliere individuala si de grup 

• A3.5. Realizarea de materiale informative si utilizarea lor in activitati curente de informare a parintilor/ altor membri ai familiilor copiilor 

din centre. 

• A3.6. Organizarea a 4 seminarii de formare a liderilor si expertilor romi la Slobozia, Arad, Buzau si Tg Mures. Tema: promovarea 

drepturilor persoanelor de etnie roma, abilitare si constientizare. 

A4. Campanii de constientizare adresate persoanelor adulte de etnie roma  

• A4.1. Elaborare concept campanie constientizare si materiale de campanie 

• A4.2. Tiparire Kit campanie constientizare 

• A4.3. Pregatire si organizare Atelier de pregatire campanii de constientizare la sediul P4 

• A4.4. Realizare rubrica dedicata Campaniei de constientizare pe site-ul proiectului si publicare materiale. 

• A4.5. Organizare evenimente campanie constientizare in fiecare centru de zi - Sarbatoarea parintilor" 

• A4.6. Organizare evenimente campanie constientizare in fiecare centru de zi din județul Ialomița, Arad, Buzău pentru alte persoane de etnie 

roma din comunități 

 

A5. Campanie de creștere a constientizării pe teme anti-discriminare, tintind populatia majoritara  

• A5.1. Elaborare kit campanie nondiscriminare si materiale de campanie 

• A5.2. Tiparire Kit campanie nondiscriminare 

• A5.3. Realizare rubrica dedicata Campaniei nondiscriminare pe site-ul proiectului si publicare materiale. Popularizarea Campaniei pe site-

urile celor 4 DGASPCuri, site CRIPS si pe Facebook. 

• A5.4. Organizare evenimente campanie nondiscriminare în fiecare comunitate 

• A5.5. Realizare de materiale de prezentare a rezultatelor campaniei de catre fiecare judet si publicare pe website proiect 

• A5.6. Valorizarea persoanelor si firmelor/institutiilor care doresc sa sprijine/acorda sprijin pentru copiii beneficiari ai centrelor de zi 

(denumiti "Promotori VIP"), prin prezentarea acestor exemple de solidaritate sociala pe website-uri sau FB. 
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• A5.7. Evaluarea initiala (inainte de campanie) si evaluarea finala (dupa campanie) pentru măsurarea creșterii Nivelului de acceptare a 

romilor de catre populatia majoritara (în zonele de interventie aferente proiectului). Intocmire raport. 

Activități transversale  

• AT1. Managementul proiectului 

• AT2. Comunicare și promovare proiect 

o AT2.1. Organizare seminar de lansare a proiectului 

o AT2.2. Realizarea, machetarea și tipărirea de materiale de identitate și promovare proiect. 

o AT2.3. Proiectare, începând cu luna a 2-a, realizare din punct de vedere tehnic și conținut, lansare (în luna a 5-a) și actualizare 

website proiect pe toata durata implementării. 

o AT2.4. Colaborare cu mass-media (transmitere comunicate de presa) si promovarea proiectului pe site-urile promotorului si 

partenerilor 

o AT2.5. Organizare Conferinta de inchidere a proiectului. 

Grupul țintă al proiectului va fi de 1462 persoane, dintre care 1031 persoane de etnie romă, fiind format din copii care frecventează centrele 

de zi, părinții acestora sau alți membrii ai familiei, specialiști implicați în activități cu copiii, voluntari, lideri și experți romi, precum și  populația 

majoritară din localitățile unde funcționează centrele de zi. 

 

La nivelul județului Ialomița, centrele de zi în cadrul cărora se derulează activitățile proiectului sunt: 

1. Centrul de Îngrijire de Zi Slobozia 

2. Centrul de Zi din cadrul Centrului Local de Asistență Făcăeni  

3. Centrul Multifuncțional Cartier Bora 

În primul an de implementare, DGASPC Ialomița, în calitate de promotor, a derulat în mod individual sau împreună cu partenerii, o serie din 

activitățile menționate mai sus, dintre care amintim: 

- Numirea echipei proprii de implementare a proiectului; 
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- Intocmirea si transmiterea către FRDS a trei notificări (două pentru înlocuierea membrilor echipei de implementare a proiectului și una 

pentru modificarea graficului de raportare și a previziunii cererilor de plată, Anexa 3.2); 

- Organizarea conferinței de lansare a proiectului, on-line și prezențial, pentru 20 de participanți, în data de 17.02.2021; 

- Evaluarea inițială a celor 3 centre de zi care fac obiectul intervenției proiectului, din județul Ialomița. De asemenea, s-a realizat și evaluarea 

inițială a celor 6 centre de zi din județee Arad, Buzău și Mureș;  

- Participarea la organizarea seminarului de instruire a membrilor echipelor mobile din partea PP, D.G.A.S.P.C. Mureș, D.G.A.S.P.C. Arad și 

D.G.A.S.P.C. Buzău, de către C.R.I.P.S. București; 

- Desfășurarea cursului pentru șefii de centre de zi și reprezentanții APL de care aparțin aceste centre; 

- Organizarea în data de 03.09.2021 a unei excursii la Constanța pentru un număr de 26 de copii din comuna Făcăeni, care frecventează centrul 

de zi; 

- Organizarea în  perioada 06 – 11.09.2021 a unei tabere la Brașov, pentru un număr de 16 copii înscriși la Centrul de zi din Slobozia și Centrul 

Multifuncțional Bora;  

- Dotarea centrelor de zi cu aparatură electronică și IT; materiale sportive, jocuri si materiale educative; materiale consumabile și rechizite; 

materiale de curățenie și dezinfecție pentru spațiile alocate  desfășurării activităților cu beneficiarii; 

- Achiziția serviciilor de tratații pentru activitățile cu copiii din centre; 

- Măsurarea Indicatorului IP01 referitor la nivelul de acceptare al romilor de către populația majoritară și întocmirea raportului cu rezultatele 

obtinute. Acest lucru a fost realizat înainte de demararea activității A5 - Campanie de creștere a conștientizării pe teme anti-discriminare, 

țintind populația majoritară. 

- Deplasarea echipelor mobile o dată pe săptămână pentru desfașurarea de activități cu copiii care frecventează centrele de zi implicate în 

proiect (s-au realizat activități de remediere școlară, de educație pentru sănătate și cu privire la cunoașterea drepturilor copiilor, activități 

recreative și de socializare, iar în luna decembrie au fost organizate evenimente de Ziua Națională a României și cu ocazia venirii lui Moș 

Craciun, etc.  

- Intocmirea  și transmiterea către FRDS a  Raportului de Progres nr.1 (la sfarșitul lunii aprilie); Intocmirea Raportului Intermediar nr.1 si a 

Cererii de plata aferente acestuia si transmiterea catre FRDS; Întocmirea Raportului de Progres nr. 2 și transmiterea către FRDS, la sfârșitul 
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lunii august; Aprobarea Raportului Intermediar nr. 1 și autorizarea sumei de bani primită ca prefinanțare pentru următoarea perioadă de 

raportare; Pregătirea Raportului Intermediar nr. 2. 

- Incheierea contractului de servicii de tipărire si livrare materiale promoționale (PP): 14 bannere tip roll-up, 200 afişe,  500 pliante, 500 

mape textile, 500 pixuri, 600 diplome (VIP PLUS). Toate materialele promoționale au fost realizate și transmise partenerilor și centrelor de 

zi, în vederea creșterii gradului de vizibilitate al proiectului în regiunile de implementare. 

- Intocmirea raportarilor lunare de catre membrii din echipa de implementare. 

 

8. Proiectului „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România” 

 
  Proiectului „Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România” este implementat de Agenția Națională pentru Egalitatea 

de Șanse între Femei și Bărbați și finanțat prin Mecanismul Norvegian 2014-2021 în cadrul programului Justiție, gestionat de către Ministerul 

Justiției din România în calitate de Operator de Program, având un buget total în valoare de 2500000 euro. 

  În cadrul proiectului, în baza unui parteneriat tripartit între Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați – Consiliul 

Județean Ialomița și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, a fost înființat Centrul de consiliere pentru agresori 

Slobozia. 

  Scopul serviciului social "Centrul de consiliere pentru agresori Slobozia" este de a furniza servicii complexe agresorilor familiali în vederea 

corectării comportamentelor agresive și pentru a sprijini reabilitarea și reinserția socială a acestora.   Pe termen lung scopul acestui serviciu este de 

a preveni și combate violența domestică prin facilitarea și furnizarea acestor servicii către agresorii familiali. În vederea atingerii scopului propus, 

Centrul va desfășura o serie de activități, după cum urmează: 

- asigurarea de servicii de reabilitare și reinserție socială; 

- furnizarea de servicii de consiliere (psihologică, socială, juridică); 

- consiliere în vederea asigurării și facilitării accesului agresorilor la tratamente psihologice, psihiatrice, de dezalcoolizare sau de 

dezintoxicare; 
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- consiliere și mediere a conflictului pentru părțile implicate în vederea depășirii situațiilor de risc. 

  Pe parcursul anului 2021, au fost realizate o serie de demersuri necesare pentru operaționalizarea serviciului și atingerea indicatorilor 

asumați: 

- depunerea documentației pentru licențierea serviciului, în baza căreia ANES a emis Decizia nr. VD 108/22.07.2021, pentru acordarea 

Licenței de funcționare provizorie nr. 108/22.07.2021; 

- semnarea unor protocoale de colaborare cu instituții cu activitate în domeniu: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 

Ialomița, Inspectoratul Județean de Poliție Ialomița, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Ialomița; 

- transmiterea unor adrese de informare către Serviciul de Probațiune de pe lângă Tribunalul Ialomița, Judecătoria 

Slobozia/Urziceni/Fetești, Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia/Urziceni/Fetești, Tribunalul Ialomița și Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Ialomița; 

- transmiterea unor adrese de informare către Serviciile Publice de Asistență Socială din subordinea APL din județ, respectiv către 

Direcțiile de Asistență Socială. 

- Furnizarea de servicii către un număr de 8 agresori familiali. 
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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 2021: 

✓ 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.  

✓ 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. 
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✓ 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. 

✓ Intensificarea colaborării cu instituții şi factori interesați din comunitate, pentru realizarea obiectivelor activității specifice a CJRAE 

Ialomița. 

1.Activităţi desfăşurate şi gradul de realizare a obiectivelor: 

a. Consilierea părinților: 

 

Nr. 

crt. 
Perioada 

Consiliere 

individuală 

Informare / consiliere de grup 

Preșcolar Primar Gimnazial Liceal Total 

față în 

față 
online 

față 

în 

față 

online 

față 

în 

față 

online 

față 

în 

față 

online 

față 

în 

față 

online 

față 

în 

față 

online 



 

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA 

 

cji@cicnet.ro 

 
 

 

Page 173 of 208 
 
 

 

1. ianuarie – iunie 2021 208 170 70 144 71 181 123 180 165 390 429 895 

2. septembrie – decembrie 

2021 

526 46 68 8 66 24 181 70 326 88 641 190 

TOTAL 734 216  1070 1085 

 

Teme frecvente: 

 

• Emoțiile negative ale copilului (negativism, furie, tristețe) și modalități de gestionare ale acestora; 

• Schimbările emoționale și comportamentale specifice preadolescenței; 

• Gestionarea problemelor de comportament ale copilului; 

• Nevoile emoționale ale copilului de vârstă școlară mica și stilurile parentale; 

• Dezvoltarea abilităților socio-emoționale ale copilului; 

• Disciplinarea pozitivă a copilului: sistemul de valori, atitudine și implicare; 

• Prevenirea comportamentelor de risc ale preadolescenților; 

• Îmbunătățirea comunicării părinte -elev; 

• Reziliența în pandemie; 

• Hiperactivitatea copiilor; 

• Stabilirea regulilor în familie, gestionarea dificultăților de relaționare; 

• Gestionarea situațiilor de criză în familie: divorț și părinți plecați la muncă în străinătate; 

• Susținerea şi îndrumarea copilului la efectuarea temelor; 

• Gestionarea situațiilor de violență în familie; 
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• Comportamentul opozant; 

• Rutina zilnică a școlarului de vârstă mică; 

 

1.2. Consilierea cadrelor didactice: 

Nr. 

crt. Perioada 
Consultanță/consiliere individuală 

față în față online 

1 ianuarie – iunie 2021 250 130 

2. septembrie – decembrie 2021 433 40 

TOTAL 683 170 
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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 

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;  
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f) asigurarea educaţiei de calitate similară celei oferite copiilor de aceeaşi vârstă din şcolile de masă;  

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;  

-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;  
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• 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 , în  domeniul fabricarea 

produselor din lemn - calificarea tâmplar universal și în  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 27 de posturi pentru profesor itinerant și de sprijin asigurand astfel 

școlarizarea a unui număr aproximativ de 350 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 2021, s-a bazat pe îndeplinirea atribuțiilor stabilite de 

prevederile legale aplicabile domeniului de activitate.  

 În cursul anului 2021, la nivelul instituției s-au desfășurat activități în vederea dezvoltării sistemului de control intern/ managerial prin 

aplicarea procedurilor de control intern /managerial în conformitate cu prevederile Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 

privind aprobarea Codului controlului  managerial al entităților publice. Astfel, s-au revizuit, editat și aprobat o serie de proceduri de sistem și 

operaționale.  Totodată, 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 2021, o activitate primordială în care instituția noastră și-a manifestat aportul prin acțiuni specifice și concrete, în 

contextul continuării implementării Proiectului Sistemului Informatic Integrat de Emitere a Actelor de Stare Civilă (SIIEASC), respectiv a 

procesului de digitizare a actelor de stare civilă.                                                   

       Activitatea Serviciului de Stare Civilă, pe parcursul anului 2021, 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 a Metodologiei pentru aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de 
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stare civilă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 64/2011, cu modificările și completările ulterioare, prin funcționarii publici cu atribuții de stare 

civilă, în condiții de maximă eficiență, promptitudine și responsabilitate. 

       Serviciul de Stare Civilă a desfășurat 41 de acțiuni de îndrumare, coordonare și control metodologic, la serviciile publice comunitare locale de 

evidență a persoanelor și unitățile administrativ teritoriale din județ, urmărindu-se atingerea obiectivelor specifice  Tematicii anuale elaborată în 

prealabil pe fiecare domeniu de activitate.  

         Aspectele constate cu prilejul acestor acțiuni de îndrumare și control au fost consemnate în Registrul specific de îndrumare și control, sub 

formă de procese –verbale, care ulterior, au fost prezentate primarilor, fie s-au efectuat recomandări ca acestea să fie aduse la cunoștință acestora 

prin grija funcționarilor cu atribuții de stare civilă, după caz. 

  

➢ Îndrumare, coordonare și control metodologic al serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor și unitățile administrativ-

teritoriale din județ; 

➢  Analizarea temeiniciei cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă și întocmirea referatului motivat cuprinzând rezultatul 

verificărilor; 

➢ Alocare numărului certificatului de divorț în cazul divorțului pe cale administrativă; 

➢ Înscrierea mențiunilor  pe marginea actelor de stare civilă , exemplarul II; 

➢ Analizarea și avizarea/restituirea cererilor de transcriere a certificatelor emise de autoritățile străine, potrivit legii; 
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➢ Analizarea și avizarea cererilor de rectificare a actelor de stare civilă, din registrul de stare civilă, exemparul I și II; 

➢ Gestionarea registrelor de stare civilă, exemplarul II, aflate în arhiva proprie; 

➢ Avizarea înregistrării tardive a nașterii; 

➢ Avizarea modificării codului numeric personal sau atribuirea acestuia; 

➢ Întocmirea și eliberarea extraselor pentru uzul oficial de pe marginea actelor de stare civilă, la cererea instituției abilitate de lege. 

➢ Asigurarea aprovizionării cu imprimate necesare desfășurării activității de stare civilă la nivelul județului. 

 În temeiul atribuțiilor conferite de Legea cu privire la actele de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare, s-au analizat 1214 

dosare privind transcrierea certificatelor/extraselor/extraselor multilingve de stare civilă eliberate de autoritățile străine, în registrele de stare civilă 

române, din care: 

• s-au avizat prealabil 1084 cereri   - 997  naștere, 40 căsătorie, 47 deces; 

• 130 dosare s-au restituit pentru considerentul că nu întruneau condițiile prevăzute de lege sau erau incomplete, din care: 117 naștere, 8 

căsătorie, 5 deces. 

          Pentru soluționarea cererilor de transcriere dar și în cazul cererilor de  divorț pe cale administrativă, s-au efectuat 3656 verificări în Registrul 

Național de Evidență a Persoanelor. 

          Cu privire la proveniența documentelor din cele 1084 cereri pentru transcrierea certificatelor de stare civilă/extraselor/extraselor multilingve, 

în registrele de stare civilă române facem precizarea că 407 certificate au fost eliberate de autoritățile Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei 
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de Nord, 288  certificate din Germania, 190 certificate din Franța, 72  certificate din Italia, 47 certificate din Spania, 17 certificate din Irlanda, 18 

certificate din Republica Moldova, 4 certificate din Turcia, Elveția, Danemarca și Belgia,  câte 3 certificate din Cipru, Israel și Ucraina,   2 certificate 

Ungaria, S.U.A, Polonia, Grecia și Albania și  câte un  certificat din alte ţări (Suedia, Siria, Palestina, Bulgaria Republica Seychelles). 

          În cursul anului 2021 s-au avizat prealabil 45 de cereri privind rectificarea actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe marginea 

acestora,  în cuprinsul cărora s-au produs erori materiale. Totodată, s-a restituit un număr de 15 dosare referitoare la rectificarea unor acte de stare 

civilă, pentru motivul că erau incomplete sau cererile nu erau însoțite de documente doveditoare, respectiv nu constituiau obiectul acțiunii de 

rectificare. 

 S-a analizat temeinicia unui număr 13 cereri de schimbare a numelui pe cale administrativă însoțite de documentele prevăzute de Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 41/2003, actualizată, în urma cărora s-au formulat propuneri motivate Preşedintelui  Consiliului Judeţean Ialomița, de 

emitere a dispozițiilor de admitere sau respingere a schimbării numelui pe cale administrativă. 

 În anul 2021, s-au emis 8 avize conforme privind înregistrarea tardivă a nașterii, la solicitarea serviciilor publice comunitare locale de 

evidență a persoanelor și a unităților administrativ teritoriale,  necesare pentru întocmirea actelor de naștere în registrele de stare civilă. 

 Cu respectarea prevederilor legale în domeniul stării civile, s-a procedat la înscrierea a trei mențiuni de renunțare la cetățenia română, în 

baza comunicărilor transmise de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date. 
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   La solicitarea funcționarilor cu atribuții de stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor sau 

unităților administrativ teritoriale, ca urmare a constatării desfacerii căsătoriei prin acordul soților, s-au alocat din Registrul unic al certificatelor 

de divorț, 60 numere pentru înscrierea acestora în cuprinsul certificatelor de divorț. 

 Ca urmare a transmiterii certificatelor de divorț de către notarii publici  s-au înaintat, de îndată, spre competentă soluționare primăriei locului 

unde s-a încheiat căsătoria, în vederea operării în registrul pentru acte de căsătorie exemplarul I, potrivit legii. 

   La solicitarea Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date s-au eliberat 15 dovezi privind înregistrarea actelor 

de stare civilă, ce cuprind precizări referitoare la mențiunile existente pe marginea acestora. 

 S-au soluţionat 13 cereri ale  cetățenilor români în statutul cărora s-au produs modificări  în străinătate,  fiind transmise,  spre aprobare, 

Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, prin înscrierea mențiunilor corespunzătoare. Cererile care nu au fost 

însoțite de documentele prevăzute de legislația în domeniu, au fost restituite cu indicațiile corespunzătoare.  

 S-a derulat activitatea de primire, actualizare, păstrare şi gestionare a registrelor de stare civilă, exemplarul II, de la oficiile de stare civilă 

din primării şi servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, asigurând conservarea şi securitatea acestora, încheindu-se în acest 

sens procese –verbale de predare – primire. 

  La solicitarea ofiţerilor de stare civilă delegaţi din judeţ, au fost efectuate un număr de 60 verificări în registrele de stare civilă, exemplarul 

II, aflate în arhiva instituției. 
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 S-a  eliberat un număr de 202 extrase pentru uzul oficial de pe actele de stare civilă, exemplarul II, la cererea Direcţiei pentru Evidenţa 

Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, a serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, primăriilor din judeţ şi din ţară, în 

conformitate cu prevederile legale, în domeniu. 

          S-a asigurat aprovizionarea și distribuirea la nivelul județului a imprimatelor de stare civilă necesare bunei desfășurări a activității de stare 

civilă, la solicitarea serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor și unităților administrativ-teritoriale din județ. 

 S-a organizat și desfășurat activitatea de predare-preluare a listelor de coduri numerice personale precalculate, aferente anului 2022 prin 

întocmirea proceselor- verbale încheiate între reprezentanții Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița și funcționarii cu atribuții de 

stare civilă din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor. 

În anul 2021, în registrele de stare civilă, exemplarul II, aflate în arhiva Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița, s-au operat 

3940 mențiuni referitoare la unele modificări intervenite în statutul civil al unor persoane precum, căsătorie, deces, divorț, adopție, schimbări ale 

numelui/prenumelui pe cale administrativă, stabilirea filiației, renunțare/redobândire cetățenie, etc. 

S-au transmis spre știință și aplicare, Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor și unităților administrativ-teritoriale 

din județ, un număr de 71 Îndrumări cu caracter metodologic, comunicate de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor 

de Date. 
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Cu ocazia predării-preluării gestiunii de stare civilă, în cadrul a șase unități administrativ teritoriale din județ s-a procedat la încheierea 

proceselor-verbale de către funcționarii care au predat celor care au preluat gestiunea și activitatea de stare civilă, în prezența reprezentanților 

Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița, în conformitate cu prevederile legale în domeniu. 

  S-a procedat la înscrierea unei mențiuni de schimbare a numelui de familie, cu aprobarea Direcției Județene de Evidență a Persoanelor 

Ialomița. 

În vederea aplicării unitare a prevederilor legale ce reglementează activitatea de stare civilă au fost acordate îndrumări de specialitate pentru 

rezolvarea unor spețe în domeniul stării civile funcționarilor din cadrul unităților administrativ -teritoriale din județ, prin intermediul poștei 

electronice sau telefonic.  

Pe parcursul anului 2021, s-au întocmit situațiile statistice, analizele lunare, trimestriale și semestriale referitoare la volumul activității de 

stare civilă din județul Ialomița, ce au fost transmise, în termen, Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date. 

           În anul 2021, la nivelul judeţului Ialomiţa, au fost întocmite un total de 8202 acte de stare civilă din care:  

• 2219 acte de naștere astfel: 18 acte de adopție, 997 acte de naștere întocmite ca urmare a transcrierii certificatelor/extraselor/extraselor 

multilingve de naștere eliberate de autoritățile străine și 8 acte de naștere privind înregistrarea tardivă.   

• 1336 acte de căsătorie,  astfel: 40 acte de căsătorie întocmite ca urmare a transcrierii certificatelor/extraselor/extraselor multilingve de 

căsătorie eliberate de autoritățile străine și 12 acte de căsătorie privind căsătoria mixtă. 
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• 4647 acte de deces, astfel: 47 acte de deces întocmite ca urmare a transcrierii certificatelor/extraselor/extraselor multilingve de deces eliberate 

de autoritățile străine. 

          Pe parcursul anului 2021, la nivelul judeţului s-au eliberat 16.496 certificate de stare civilă, persoanelor îndreptăţite, odată cu întocmirea 

actelor în registrele de stare civilă sau ulterior pe baza cererii depuse de titular sau de alte persoane îndreptăţite,  din care: 7943 certificate de 

naştere, 2618 certificate de căsătorie şi 5935  certificate de deces. 

         Activitatea Compartimentului Juridic, Contencios și Relații Publice s-a desfășurat cu respectarea dispozițiilor legale în domeniu și a avut 

drept scop realizarea următoarelor obiective:  

•    Avizarea unui număr de 44 dispoziții emise de Directorul Executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița, după verificarea 

condițiilor de legalitate și oportunitate. 

•    Avizarea pentru legalitate a contractelor, convențiilor sau acte adiționale precum și alte acte care au produs efecte juridice și au angajat 

răspunderea Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița. 

•    Pe componenta de Relații Publice principala activitate a constat în înregistrarea electronică zilnică, ordonarea și repartizarea  corespondenței 

adresată instituției. 

 În cadrul activităților de informare și relații publice au fost stabilite modalități de comunicare și colaborare între cetățeni și instituție, prin 

actualizarea  permanentă a avizierului instituției și prin îmbunătățirea paginii proprii web atât cu informații de interes public prevăzute de Legea 

544/2001 privind liberul acces la informații de interes public cu modificările și completările ulterioare. 
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În anul 2021 au fost înregistrate un număr de 8386 lucrări și  9 petiții ce au fost soluționate în raport cu reglementările legale în domeniu și 

cu respectarea termenelor stabilite de lege.  

 

 

 

 

CENTRUL CULTURAL „IONEL PERLEA” –IALOMIȚA 
În 2021, am 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 166 de evenimente şi activităţi distincte, după cum urmează: 

 

I. Artele spectacolului: Trei festivaluri, 5 concerte şi 5 recitaluri, 30 expoziţii de artă vizuală în sălile proprii, Arcadia şi Atelier, şi 3 în spaţii 

exterioare: Muzeul Dunării de Jos Călăraşi şi sala Europa Consiliul Judeţean Ialomiţa 

 

II. Educaţie permanentă prin cultură: 2 spectacole la Casa Memorială Ionel Perlea de la Ograda, 14 expoziţii şi concerte ale elevilor şi 

amatorilor, 8 simpozioane şi conferinţe, 4 concursuri 
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III. Editorial: 30 cataloage, afişe, invitaţii şi 3 producţii video: un film de prezentare a judeţului şi două momente de tradiţii populare.  

  

IV Parteneriate: În urma celor 43 de parteneriate am găzduit şi susţinut peste 60 de activităţi socio-culturale organizate de alte instituţii cu 

sprijinul logistic direct al Centrului Cultural Ionel Perlea, ceea ce presupune spaţiile, tehnica şi salariaţii instituţiei. 

 

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 şi desfăşurarea Festivalului şi Concursului Ionel Perlea, în premieră la nivel internaţional şi cu două 

secţiuni distincte, de canto şi dirijat.  

Tot pentru prima dată, evenimentul cultural a fost dublat de două mastercassuri atât la canto cât şi la dirijat, ceea ce a conferit un nivel fără 

precedent concursului prin participarea unui număr foarte mare de participanţi din ţară şi din străinătate, cu un impact deosebit de bun la public.  

Cea de-a XXX a ediţie a festivalului-concurs s-a ridicat cu adevărat la nivelul şi prestigiul muzicianului Ionel Perlea, care a aşezat pe harta 

muzicală a lumii Ialomiţa şi România prin activitatea sa profesională prodigioasă pe toate scenele lirice importante ale lumii, de la Scala din Milano 

la Metropolitan Opera din New York.  
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Această reuşită a fost posibilă doar cu sprijinul partenerului artistic pe care l-am avut, cu Asociaţia SUNOARTE, şi a însemnat şi realizarea 

unor venituri fără precedent, de peste 150.000 lei din taxele de înscriere şi participare.  

Cele două Gale ale Festivalului au fost preluate şi transmise de TVR 3, partener media pentru al cincilea an consecutiv în promovarea 

evenimentului la nivel naţional. 

Un rezumat cuprinzător al acestei prime ediţii internaţionale l-am scris şi a fost publicat în mai multe reviste culturale din ţară. Îl redau 

integral pentru ilistrarea celor menţionate: 

„50 de solişti de operă şi dirijori, din toată lumea, au venit la Slobozia pentru a participa la Concursul Internaţional de Canto şi la 

Concursul Internaţional de Dirijat, închinate prestigiosului dirijor ialomiţean.  

Cele două competiţii muzicale au fost dublate de două masterclass-uri, organizate în premieră în spaţiul cultural ialomiţean şi susţinute 

de soprana Nelly Miricioiu, de la Covent Garden, Londra, şi maestrul Dumitru Goia, din Republica Moldova, conferenţiar la Universitatea 

Naţională de Muzică din Bucureşti.   

Trofeele de la canto şi dirijat au ajuns în Germania, unde locuiesc cei doi laureaţi: David BUI, cel mai bun dirijor din concurs, şi Seo 

Kyounghan, originar din Coreea de Sud, cel mai bun solist de operă. În premieră, la Slobozia, s-a pus în scenă La Traviata, integral, cu un 

adevărat succes de public. De altfel,  fiecare eveniment al festivalului s-a încheiat cu adevărate spectacole simfonice şi de operă. Valoarea 

totală a premiilor s-a ridicat la 50.000 lei, acordate de Consiliul Judeţean Ialomiţa, care a asigurat bugetul integral al manifestărilor, prin 

Centrul Cultural Ionel Perlea, organizatorul evenimentelor, în parteneriat artistic cu Asociaţia SUONARTE.  
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La 30 de ani de la înfiinţarea ca un concurs de lied, Festivalul Ionel Perlea a devenit internaţional şi s-a desfăşoară sub forma a patru 

evenimente distincte: concurs de canto dublat de masterclass belcanto şi concurs plus masterclass de dirijat. 

Primul din cele patru a avut loc, tradiţional, în mai, luna în care Ionel Perlea s-a întors pentru ultima dată pe meleagurile natale, în 1969.  

La Internaţional Opera Competition s-au înscris 56 de concurenţi din România, Germania, Italia, Olanda, Ucraina, Republica Moldova, 

Belgia, Turcia, Portugalia, Coreea de Sud, China şi Rusia. În urma preselecţiei online, juriul, alcătuit din soprana Mihaela Stanciu, tenorul Robert 

Nagy şi baritonul Cătălin Toropoc, a calificat 25 de concurenţi. Dintre aceştia, în finală au intrat: Alexandru Costea - contratenor, Eusebiu Huţan 

- tenor, Aleksandra Kirsanova - soprană, Andrei Petre - tenor, Aida Pascu - soprană, Lara Raihno  -soprană, Seo Kyounghan - tenor, Yurii 

Strakhov - bariton, Diana Turturică - soprană şi Mihai Urzicana -tenor. Juriul galei, prezidat de maestra Nelly Miricioiu, din U.K, alături de 

soprana Florenţa Marinescu, România, tenorul Mihai Munteanu, Republica Moldova, dirijorul Alessandro Cedrone, Italia, şi soprana Mirella 

Bunoaica, din Slobozia, Ialomiţa, laureată a concursului naţional de lied Ionel Perlea, a decis următorul palmares al ediţiei aniversare: Trofeul 

şi Premiul I: Seo Kyounghan– Coreea de Sud, Premiul al II lea - Diana Turturică – Republica Moldova, Premiul al III lea -Yurii Strakhov - 

Ucraina, premiul publicului online - Alexandru Costea- România, premiul publicului din sală - Lara Rainho- Portugalia, premii speciale: Aida 

Pascu –România, Aleksandra Kirsanova – Ucraina şi Eusebiu Huţan – România.  

Spectacolul cu public al galei finale pentru Internaţional Opera Competition a fost urmat de Opera Internaţional Masterclass susţinut de 

soprana Nelly Miricioiu, la începutul lunii iunie, cu treisprezece artişti lirici, douăsprezece soprane şi un tenor. Toţi au evoluat apoi în GALA DE 

BELCANTO, din 5 iunie 2021, în faţa unui public impresionant, venit la Slobozia din toată ţara.  
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Adevărata provocare a Festivalului Internaţional Ionel Perlea au reprezentat-o masterclass-ul şi concursul de dirijat. În perioada 19-24 

iulie, maestrul Dumitru Goia a pregătit 8 tineri dirijori să dirijeze La Tarviata, spectacolul de operă pus în scenă, în premieră, la Slobozia, în 

seara de 25 iulie 2021, la Sala Europa a Consiliului Judeţean Ialomiţa. Reprezentaţia fabuloasă a avut protagonişti tineri solişti: soprana 

Alexandra Grigoraş (Italia)  în rolul Violetei Valery, tenorul Andrei Manea (Opera Naţională Cluj) în rolul lui Alfredo Germont, tenorul Alexandru 

Constantin (Opera Română Bucureşti) – Giorgio Germont, mezzosoprana Adelina Cociobanu – Flora Bervoix, Bianca Poenaru- Aninna, Paul 

Celmare- Gastone, Dan Indricău -  Barone Douphol, Ştefan Lamatic- Marchese D Obigny, Iustinian Zetea - Dottor Grenvil, Alin Horia Mânzat – 

Commissionario, alături de corul coordonat de Adrian Ionescu şi Orchestra Ionel Perlea condusă succesiv de dirijorii: Marius Şerbănescu, Cosmin 

Hărşian, Mihaela Istrati, Enrique Ricart Torres, Cătălin Toropoc, Bianca Oprea, Cezar Verlan, Petre Florentin Gîscă şi Mircea Pădurariu. Pe 

scenă au fost peste 100 de solişti şi instrumentişti, iar sala Europa s-a dovedit prea mică pentru doritorii spectacolelor de operă, chiar dacă, în 

majoritate, elevii şi profesorii Liceului de Arte Ionel Perlea au fost indiferenţi la fenomenul muzical din bărăgan, lipsind de la cel mai important 

eveniment artistic al anului. 

Un regal s-a dovedit şi concursul internaţional de dirijat, care a fost iniţiat în urmă cu cinci ani de maestrul Sabin Păutza, şi care s-a 

desfăşurat în perioada 27-29 iulie. La ediţia 2021, s-au înscris 51 de dirijori cu vârste între 27 şi 57 de ani, din 16 ţări: Anglia, Austria, Azerbaijan, 

Belgia, Coreea de Sud, Germania, Grecia, Italia, Japonia, Mexic, Polonia, România, Spania S.U.A, Taiwan şi Ucraina. 
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La Internaţional Conducting Competition au participat 25 de concurenţi, iar după două runde semifinale, în gală au intrat: Bui David- 

Germania, Monika Stefaniak- Polonia, Shizuo Kuwakara- Japonia/S.U.A, Andrew Joon Choi- S.U.A, Mark Perlman- S.U.A şi Mircea Pădurariu-

România. 

Juriul, prezidat de Andriy Yurkevych, director muzical al Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Maria Biesu” din Chişinău, alături de 

Sabin Păutza, compozitor şi dirijor, Irina Hasnaş, compozitor şi muzicolog,  Cătălin Toropoc, preşedinte Asociaţia SuonARTE şi Claudio Maria 

Micheli, dirijor şi profesor la Academia Internaţională de Muzică din Roma, a decis următorul clasament: Trofeul Ionel Perlea, premiul I la dirijat 

şi premiul special al Filarmonicii de Stat din Sibiu - David Bui, premiul al II lea, premiul special al Operei din Braşov şi premiul special al 

Filarmonicii de Stat din Sibiu - Shizuo Kuwakara, premiul al III lea şi premiul special al Filarmonicii Banatul– Mircea Pădurariu, care a mai 

primit şi premiul orchestrei.     

Gala finală a concursului internaţional de dirijat a avut loc în 29 iulie, datată ziua Imnului Naţional al României, dar şi ziua în care s-au 

împlinit 51 de ani de la plecarea în eternitate a dirijorului Ionel Perlea. Omagial, finala s-a deschis cu „Deşteaptă-te române” în interpretare 

simfonică şi vocală, sub bagheta maestrului Andriy Yurchevych.    

Pe parcursul celor patru săptămâni din lunile mai, iunie şi iulie, când au avut loc evenimentele, participanţii au vizitat Casa Memorială 

de la Ograda şi au fost impresionaţi de toate obiectele document păstrate şi puse în valoare pentru cinstirea memoriei ilustrului înaintaş.  
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Participarea internaţională a juriului şi a concurenţilor confirmă renumele mondial al dirijorului ialomiţean care a condus orchestre pe 

toate marile scene din Europa şi America, iar organizarea maiestuoasă a celei de-a XXX a ediţii a Festivalului Ionel Perlea dovedeşte aprecierea 

autorităţilor faţă de personalitatea artistică a judeţului, dirijorul Ionel Perlea.” 

 

În 2021, 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.  

Anul trecut, am organizat şi vernisat 30 de evenimente de artă vizuală: pictură, sculptură, tapiserie şi fotografie, la care se adaugă 14 expoziţi 

ale 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. 

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.  

Ca urmare a acestei activităţi, am fost aleasă Ambasadoare a judeţului Ialomiţa la Festivalul Regina Sânzienelor din Bucovina, unde am 

participat cu două momente speciale din comunele Andrăşeşti şi Gura Ialomiţei. 
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La prima participare, Ialomiţa a obţinut două premii speciale, singurele acordate, la categoria Grupuri- copii, cu momentul folcloric al 

grupului de copii din Orboieşti, şi la secţiunea Regine, cu obiceiul prezentat de doamna învăţătoare Ana Banu din Luciu. 

De asemenea, prin propunerea şi susţinerea directă a ideii, s-a organizat o a treia seară a festivalului Tinereţii de la Amara şi la Slobozia, 

ceea ce a generat un plus de impact la public. 

Dintre numeroasele şi valoroasele expoziţii de artă vizuală le menţionez pe cele excepţionale prin ineditul lor: „Zestrea”- în tehnică stiplling 

a Mariei Unţanu, „Cinci decenii de pictură”- Virgiliu Parghel-elev al lui Cornelui Baba, „Atelierul de gravură”-graficianul Ion Tiţoiu, „Artă 

decorativă textilă”- maestrul Nicolae Zâmbroianu, şi „Sculptură”- Alexandru Paraschiv.  

În urma acestor expoziţii, patrimoniul instituţiei s-a îmbogăţit cu lucrări de excepţie donate de artiştii expozanţi şi este beneficiara a două 

lucrări speciale făcute de pictorul Eugen Raportoru cu Casa Memorială de la Ograda şi de graficianul Ion Tiţoiu cu imaginea creatoare a lui Ionel 

Perlea de la vârsta de 50 de ani. Aceste două lucrări sunt expuse la Casa Memorială Ionel Perlea de la Ograda. 

Din colecţia de bunuri culturale proprii, în 2021 am valorizat prin expunerea în două expoziţii a unei serii de desene realizate în perioada 

anilor 1920, de Victor Perlea, fratele vestitului muzician, în care apare caricaturizat chiar şi Ionel Perlea.  

De asemenea, am fructificat încă o dată cercetarea făcută cu ocazia marcării centenarului Marii Unirii, când am mers la veteranii ialomiţeni, 

i-am portretizat şi le-am înregistrat istoriile personale trăite pe front, cu o altă expoziţie de fotografie. 

Ţinând cont că, în ultimii trei ani, numărul acestora s-a redus la 16, din peste 80 câţi am întîlnit în 2018, din arhiva fotografică am selectat 

imaginile cu veteranii înconjuraţi de familie, copii, nepoţi şi strănepoţi, continuând astfel proiectul „Istoria trăită.Veterani Ialomiţeni la Centenar” 
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cu „Veterani ialomiţeni la ei acasă”. De data aceasta, expunerea fotografică este color, pentru a arăta că viaţa există dincolo de moartea lor, prin 

urmaşi.   

 Expoziţia de fotografie „Orhidee din Dobrogea şi Bărăgan” a colegului Florin Floreanu a fost vernisată în 2021 la Muzeul Dunării de Jos 

din Călăraşi, continuând astfel promovarea producţilor culturale proprii în judeţele limitrofe. 

O activitate cu totul specială a fost şi expoziţia caritabilă „Artă din sufletul plămânilor” organizată cu lucrările micuţei pictoriţe Casiana 

Biteş, din Moldoveni, elevă a Liceului de Arte Ionel Perlea, bolnavă de fibroză chistică, al cărui tratament costă lunar 20.000 de dolari.  

În urma apelului public, de la Centrul Cultural, s-au vândut toate tablourile şi am generat un fenomen de susţinere financiară şi emoţională 

importante pentru Casiana şi familia ei.  

Tot cu emoţie s-a desfăşurat în 2021 şi concursul „Consăteanul meu, Ionel Perlea”  la Ograda unde au participat pentru prima dată şi copiii 

de la grădiniţă pe lângă şcolarii şi elevii Şcolii Gimnaziale Ionel Perlea, acesta fiind primul eveniment la care dascălii şi copiii s-au reunit după 

pandemie într-un proiect cultural care le-a prilejuit reapropierea sufletească, atât de încercată în ultimi doi ani.  

Dar, fiecare proiect şi activitate au fost aparte prin dăruirea sufletească şi responsabilitatea  celor implicaţi, ceea ce mă determină să apreciez 

că, şi în 2021, 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 şi concerte. 
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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, 

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 
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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 

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.  

 

 

 

 

 



 

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA 

 

cji@cicnet.ro 

 
 

 

Page 197 of 208 
 
 

 

MUZEUL NAȚIONAL AL AGRICULTURII 

 

Prezentul raport de activitate a fost elaborat în vederea evaluării managementului la   Muzeul Național al Agriculturii, instituţie subordonată 

Consiliului Judeţean Ialomiţa, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019, privind Codul 

Administrativ. 

 Datele şi informaţiile din prezentul Raport sunt aferente perioadei 1 ianuarie - 31 decembrie 2021. 

 Muzeul Național al Agriculturii a fost înfiinţat prin Decizia Primăriei Judeţului Ialomiţa           nr. 176/24.05.1990. Conform Legii nr. 311 

din 8 iulie 2003 (anexa 1), primeşte titulatura de „Muzeul Naţional al Agriculturii”. În 15 noiembrie 2006, legea a fost republicată, fără anexe, 

muzeul revenind la titulatura de Muzeul Agriculturii din Slobozia. Prin Hotărârea de Guvern nr. 551 din 27 iulie 2016, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 590 din 3 august 2016, se acordă titulatura de muzeu de importanță națională și se aprobă schimbarea denumirii acestuia.  

Muzeul Național al Agriculturii a fost acreditat prin Ordinul nr. 2208/10.04.2012, emis de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi 

reacreditat prin ordinul nr. 2943/20.09.2019, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 831/14.X.2019, partea I. 

Este finanţat din bugetul Consiliului Judeţean Ialomiţa, având ca obiect de activitate “istoria agriculturii, antropologia agrară şi arheologia 

industrială specifică de pe tot cuprinsul ţării”, conform deciziei de înfiinţare. 

 Muzeul Naţional al Agriculturii funcţionează conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a Regulamentului de Ordine Interioară 

şi este condus de manager, în colaborare cu Consiliul de Administraţie.  

Rolul muzeelor în educație, comunicare, cercetare, conservare a patrimoniului este foarte mare. În ciuda provocărilor generate de această criză 

fără precedent am continuat să servim drept sursă de învățare și sprijin publicului, imaginând strategii pentru a oferi acces la cultură și educație în 

contextul măsurilor restrictive. Nu am avut alternative, a trebuit să regândim rapid modul de lucru prin creșterea vizibilității online, pe rețele sociale, 

prin e-mail, pe site-ul web www.muzeulagriculturii.ro, la radio și televiziune. Internetul este o sabie cu două tăișuri, pentru că trăim în epoca știrilor 

false, a informațiilor trunchiate, fără o bază reală uneori. De aceea, am continuat să printăm cataloage, invitații, afișe, pliante, calendare, considerând 

că tipărirea este demnă de încredere și este încă văzută ca una dintre cele mai autentice surse de informații. Printul este încă foarte viu și în industria 

turismului. Oamenii iubesc să ridice pliante, broșuri, cărți poștale etc. Există ceva atrăgător în natura tangibilă a acestor reclame și informații. 

Oamenilor le place să aibă în mână ceva fizic, care să-i ademenească să viziteze muzeul. Prin mijloace tradiționale de marketing - tipărirea și 



 

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA 

 

cji@cicnet.ro 

 
 

 

Page 198 of 208 
 
 

 

radioul, am ajuns mai repede la publicul local, luând în calcul că generațiile mai în vârstă sunt mai familiarizate cu tipăriturile și radioul, decât cu 

mijloacele digitale. Fiecare produs tipărit de noi conține antetul, programul de vizitare și datele de contact ale muzeului, considerând că este o șansă 

de marketing subtil, prin care vizitatorii și mass-media pot fi atrași spre noi. Nu ne-am limitat doar la propriile publicații, ci am căutat oportunități 

de a scrie în continuare în ziarul local Ialomița, la rubrica permanentă ”Muzeul Național al Agriculturii prezintă” și în publicația ”Business Focus 

Magazin”, demonstând că încă mai există un loc pentru ele în lumea de astăzi, axată mai mult pe digital. Colaborarea cu mass-media a fost strategia 

pe care am urmat-o în continuare: Trinitas TV, Agro TV, Digi 24, AIPROM TV (online, Radio Antena Satelor, Radio România Actualități, 

promovarea prin intermediul site-urilor instituţiilor culturale şi administrative din judeţ şi din ţară, actualizarea permanentă a paginii de Facebook 

a muzeului şi a site-ului www.muzeulagriculturii.ro, continuarea organizării unor manifestări ca Noaptea Muzeelor, Zilele Europene ale 

Patrimoniului, Ziua Mondială a Educaţiei, Expoziţia de pictură “Art and design in nature”, în cadrul Proiectului internaţional Erasmus+ “SOS –

SUSTAIN OUR SOULS”, în parteneriat cu Liceul de Arte “Ionel Perlea” Slobozia, care a reunit şcoli din România, Spania, Grecia, Italia, Germania 

şi  Polonia, cu interval de derulare  1 septembrie 2018 - 30 iunie 2021, Atelier de modelat lut la roata olarului, în cadrul Proiectului Internaţional 

Erasmus+Project KA229 The necessity of water, având ca partener Liceul Tehnologic “Înălţarea Domnului” Slobozia, Atelier „Brățara prieteniei”; 

acțiunea s-a derulat în cadrul Proiectului Internațional ERASMUS+ PROJECT KA229 „The necessity of water”, Expoziție foto-documentară, 

Regele Ferdinand I și reformele Marii Uniri. 100 de ani de la Reforma Agrară. Muzeul Naţional al Agriculturii, în calitate de partener, a adus în 

fața publicului vizitator expoziția foto-documentară itinerată de Muzeul Naţional Cotroceni - Regele Ferdinand I și reformele Marii Uniri. 100 de 

ani de la Reforma Agrară, eveniment ce ilustrează etapele Reformei agrare din anul 1921, modul de aplicare și procedurile de expropriere și 

împroprietărire, aspecte ale dezvoltării agriculturii românești și a vieții țăranului în perioada interbelică. Partenerii Muzeului Național Cotroceni în 

acest proiect au fost Arhivele Naţionale ale României, Muzeul Național de Istorie a României, Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești, Ziua 

Universală a Iei în parteneriat educațional cu Liceul Tehnologic “Alexandru Ioan Cuza” Slobozia, având ca scop promovarea culturii şi a tradiţiilor 

populare româneşti în rândul tinerilor; în cadrul vizitei ghidate, elevii au realizat fotografii pentru un album dedicat iei tradiţionale româneşti, 

Expoziţia absolvenţilor Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti, secţia pictură. (27 iulie 2021), Olimpiada Judeţeană de Arte Plastice şi Istoria 

Artelor, Expoziția absolvenților claselor de pictură și arhitectură de la Liceul de Arte „Ionel Perlea” Slobozia, sursa de inspiraţie a multora dintre 

lucrări fiind patrimoniul muzeului, a unor ateliere de creaţie în contextul unor evenimente, dar şi organizarea atelierelor de lucru, inclusiv pe 

perioada vacanţelor (Atelier de modelat aluat, Atelier de personalizat căni, Atelier de împletit fire textile – Brățara prieteniei, Atelier de inițiere în 
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tehnica découpage, Atelier de modelat lut la roata olarului, Atelier de pictat linguri de lemn), au constituit cea mai bună metodă de promovare a 

muzeului, chiar şi în perioadă de pandemie. Continuarea editării calendarului pe anul 2022, de această dată, cuprinzând în filele sale imagini ce 

prezintă reproduceri după tablourile Leliei Urdărianu, aflate în patrimoniul nostru, constituie o bună practică în promovarea   Muzeului Naţional 

al Agriculturii. 

Pe parcursul anului 2021 nu s-au aplicat sondaje de opinie vizitatorilor, un profil al beneficiarului activităților culturale desfășurate de 

muzeu, fiind stabilit în anii anteriori. Monitorizarea vizitatorilor individuali şi în grupuri, a participanţilor la diverse evenimente organizate în 

muzeu (expoziţii, ateliere de lucru, evenimente legate de practicarea unor obiceiuri), dar şi dincolo de propriul spaţiu (expoziţii itinerante, standuri 

de prezentare, festivaluri, sărbători, târguri, sesiuni etc.), a vizitatorilor virtuali, dar şi din Cartea de Onoare a muzeului, alături de “Cutia de 

reclamaţii” aflată la intrare, unde publicul îşi poate expune părerile, sugestiile şi nemulţumirile, reprezintă măsuri, pe care Muzeul Naţional al 

Agriculturii le aplică pentru cunoaşterea categoriilor de vizitatori şi a profilului beneficiarului actual. Postarea evenimentelor şi urmărirea 

comentariilor vizitatorilor pe contul de Facebook al instituției, pe site-ul muzeului şi al publicaţiilor online în care apare Muzeul Naţional al 

Agriculturii, au dus la cunoaşterea feedback-ului acestora, foarte util în acţiunile ulterioare ale muzeului. 

În cursul anului 2021, Muzeul Național al Agriculturii a înregistrat un număr de 3828 de vizitatori fizici ai muzeului și 1271220 de vizitatori 

virtuali, din care: 

- 3828 vizitatori ai expozițiilor muzeului  din care:  

a) 1766  vizitatori individuali  şi grupuri organizate;   

b) 553  vizitatori evenimente culturale;  

c) 950  participanți la atelierele permanente deschise la Muzeul Național al Agriculturii; 

d) 359 vizitatori în Noaptea Muzeelor 2021; 

e) 200 vizitatori ai expozițiilor organizate în afara muzeului. 

- 26929 vizitatori pe site-ul muzeului, din care 8344 vizitatori unici; 

- 1244291 vizitatori ai paginii de Facebook a Muzeului Național al Agriculturii. 
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MUZEUL JUDEŢEAN IALOMIŢA 

 
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).  

Activitatea Muzeului Judeţean Ialomiţa, în cursul anului 2021, 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 -  Împreună pentru Ialomița- Strategia de Dezvoltare a județului 

Ialomița 2021-2027 și servicii publice pentru cetățeni. 

Având în vedere că în anul 2021 a continuat criza sanitară generată de răspândirea virusului SARS COV – 2 la nivel mondial, Muzeul 

Judeţean Ialomiţa a menținut sau a adaptat relaţiile de parteneriat cu instituţii culturale, de cercetare, de învăţământ pentru organizarea unor 

activităţi, dar  şi pentru continuarea proiectelor sale în condiții de restricție impuse de pandemie.   

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 Direcţia Județeană pentru Cultură Ialomița, Muzeul Național al Agriculturii din România, Centrul Cultural 

Ionel Perlea, Biblioteca Judeţeană Ştefan Bănulescu Ialomiţa, Centrul de Promovare şi Conservare a Tradiţiei Populare Ialomiţa, Direcția Educație, 

Cultură și Tineret Slobozia, care se adresează comunităţii prin oferte culturale variate, adaptate tuturor vârstelor şi preferințelor.  

Desfășurarea programelor şi proiectelor culturale, din această perioada, în parteneriat, 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. 
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De asemenea, în Ialomiţa funcţionează licee şi şcoli cu tradiţie care şi-au pus amprenta asupra multor generaţii de ialomițeni. 

Dintre instituţiile culturale și de cercetare, precum şi alte organizaţii, partenere menţionăm:  

Institute de cercetare: Institutul de Arheologie Vasile Pârvan, Bucureşti, Institutul Național al Patrimoniului, București; 

- Muzee : Muzeul Naţional de Istorie a României, Muzeul Național al Agriculturii Slobozia, Muzeul Dunării de Jos, Muzeul Brăilei Carol 

I, Muzeul Municipal Călărași, Muzeul Galo-Roman din Tongeren–Belgia, Muzeul Național Bran, Muzeul Țării Făgărașului Valer Literat.  

- Organizaţii non-guvernamentale (ONG): Fundația Academia Civică București și Asociația Fostilor Deportați în Bărăgan Timișoara. 

- 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, 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, Școala Gimnazială Gheorghe Doja, Școala Gimnazială Săveni, Direcția Generală 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, Liceul Tehnologic Înălțarea Domnului, secția Școala  Gimnazială nr.5. 

- Instituţii judeţene de cultură: Centrul Cultural Ionel Perlea Slobozia, Biblioteca  

 

 

Judeţeană Ștefan Bănulescu, Centrul de Promovare şi Conservare a Tradiţiei Populare Ialomiţa,  Direcția Educație, Cultură și Tineret Slobozia; 

-  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, 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.   

Față de anul 2020, când instituția noastră a înregistrat un număr total de 2.983 vizitatori, în anul 2021 numărul acestora a crescut, 

înregistrându-se un număr de  11.766 vizitatori, aceasta însemnând o creștere de 80 % față de anul precedent. 
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Această creștere semnificativă s-a datorat, pe de o parte,  reluării unor programe cu publicul (atelierele, de ex.), iar pe de altă parte, creșterii 

numărului de vizitatori înregistrați la expozițiile temporare Viața pe front din marele război, 1916-1918 și Anotimpuri organizate la Casa 

Municipală de Cultură Nicolae  Rotaru. 

 

Sediul 

Muzeului 

Judeţean 

Ialomiţa 

Aşezământul de  

Artă şi Cultură 

Religioasă  

Maia-Catargi 

Baza de Cercetare 

şi Expunere 

Muzeală Oraşul 

de Floci 

Expoziție permanentă 

organizată cu ocazia 

Centenarului la Casa 

Municipala de Cultură 

,,Nicolae Rotaru” 

Nr. total  

vizitatori 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020    2021 2020 2021 

213 1907 285 679 1255 980 1230 8200 2983 11766 

 

 

 

 

Prin Programul administrativ, Muzeul Judeţean Ialomiţa a realizat în  regie proprie sau prin contractare, următoarele lucrări la sediu:  
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Activități în parcul muzeului 
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Transport material lemnos rezultat în urma taierii fondului arboricol din curte 

 

- lucrări de întreținere a curățeniei în exteriorul sediilor muzeale pe tot parcursul anului (tuns iarbă, maturat, văruit, intreținere spații verzi, 

plantat flori, taiat copaci, incarcat și transportat)  etc.);  

- transportarea  materialului lemnos rezultat în urma taierii fondului arboricol din curte la Baza de Cercetare și Expunere Muzeală Orașul 

de Floci; 

 - amplasarea la loc vizibil anunţuri scrise privind regulile de distanţare fizică şi cele de acces în muzeu; 

- control P.S.I. și încărcarea stingătoarelor de incendiu atât la sediul central, cât și la sediile din teritoriu; 

 

 

 

• Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia-Catargi, com Maia: 

- reparaţii curente, zugrăveli, vopsit;  

- întreţinerea spaţiilor verzi; 

- lucrări de eficientizare energetică la cabină pază; 

- au fost efectuate operatiuni de recondiționare a  mobilierului de la Așezământul de Artă și Cultură Religioasă ,,Maia Catargi”.  
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• Conacul Bolomey: 

- A fost demarat proiectul „Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey” Cod SMIS 116932, al cărui obiectiv 

general îl reprezintă impulsionarea dezvoltării locale prin reabilitarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale prin 

introducerea monumentului în circuitul turistic. După finalizarea lucrărilor, Conacul Bolomey se va transforma în Centru Cultural și 

Expozițional cu parcul aferent, iar Anexa va adăposti ateliere de restaurare. 
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• Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală Oraşul de Floci: 

 - a fost semnat contractul de execuție ,,Reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului istoric Orașul de Floci”, proiect fiunanțat prin 

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020. 

- s-au desfășurat lucrări de întreţinere a bazei (măturat, spălat, văruit, vopsit); 

- întreținerea vestigiilor din circuitul de vizitare de la Orașul de Floci și la monumentul de for public ,,Mihai Viteazul”  (curățare, 

îndepărtarea vegetației uscate, îndepărtarea zăpezii, tăierea vegetațieii; 

           -  întreținerea curentă a spațiilor verzi (semănat, plantat) din parcul arheologic și din jurul bazei muzeale; 

 - reparații, înlocuire părți degradate la podul din lemn aflat în parcul arheologic; 

 - refacerea podiumurilor din lemn de la obiectele din piatră expuse la baza muzeală; 

 - înlocuire panouri explicative deteriorate din parcul arheologic. 
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Aspecte de la Baza de cercetare și Expunere Muzeală Orașul de Floci                                                                                                                                            

 
• Baza de Cercetare Arheologică Bordușani Popina: 
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- lucrări de întreținere a construcțiilor prin tencuieli, văruit, vopsit; 

- lucrări de îndepărtare a vegetației;  

- lucrări de întreținere la rețeaua de electricitate; 

- lucrări de întreținere la rețeaua de aducțiune a apei; 

- lucrări de protecție a monumentului prin realizarea unei împrejmuiri ușoare din lemn (gard). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


