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RAPORTUL 

preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa privind 

modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor 

Consiliului Judeţean Ialomiţa pe anul 2013 

 
În conformitate cu prevederile art. 104, alin.(1), lit. b ), coroborat cu alin. (3), lit. b) din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, preşedintele  Consiliului 

Judeţean Ialomiţa trebuie să prezinte anual un raport cu privire  la modul de îndeplinire a 

atribuţiilor proprii şi a hotărârilor  Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

Pentru  anul 2013,  Consiliul Judeţean Ialomiţa, atât ca autoritate deliberativă, cât şi prin 

structurile sale executive, a urmărit : 

-      să asigure continuitate în promovarea şi realizarea obiectivelor strategice prioritare  

propuse pentru actualul mandat – modernizarea infrastructurii rutiere judeţene, reabilitarea 

infrastructurii destinate domeniului sănătăţii, susţinerea, modernizarea şi îmbunătăţirea 

sistemului judeţean al asistenţei sociale, sprijinirea dezvoltării durabile a unităţilor administrativ-

teritoriale din judeţ, creşterea performanţei instituţiilor de cultură aflate sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Ialomiţa; 

- Consolidarea încrederii cetăţenilor judeţului Ialomiţa în rezultatele deciziilor 

Consiliului Judeţean vizând toate domeniile din competenţa acestuia stabilite în 

legislaţia în vigoare privind funcţionarea admninistraţiei publice judeţene; 

- Valorificarea tuturor resurselor şi oportunităţilor de a continua şi pregăti derularea 

legală a tuturor proiectelor şi programelor de dezvoltare a judeţului în scopul creşterii 

nivelului de civilizaţie al tuturor localităţilor; 

- Integrarea în notele de fundamentare a unor decizii a tendinţelor şi particularităţilor 

anilor 2013-2014 identificabile la o evaluare atentă. Evidenţiem câteva dintre aceste 

particularităţi: 

o Rezultatele recensământului din 2012 au arătat o scădere a populaţiei din 

judeţ şi semnificativ o diminuare a creşterii populaţiei urbane mai accentuată 

de numai 4,89% faţă de 2002, tendinţa sugerând o nevoie accentuată de 

urbanizare în judeţ. 

o Apropierea de finalul ciclului de programare financiară a sprijinului european 

2007-2014 pentru POR(Programul Operaţional Regional din România) 

deschide şanse de folosire a unor resurse disponibile pentru obiective de 

investiţii din domeniul infrastructurii educaţionale şi nu numai. Ialomiţa a 

valorificat această şansă şi are acum în derulare proiecte importante în 

Fierbinţi, Feteşti şi Slobozia în acest domeniu 

o Finanţarea mai generoasă prin PNDL (Programul Naţional de Dezvoltare 

Locală) 2013-2014 a reactivat interesul tuturor UAT-urilor din judeţ pentru 

finalizarea unor proiecte mai vechi sau pentru proiecte noi. 

o Apropierea de final a mandatului de manager al Săitalului Judeţean de 

Urgenţă Slobozia a declanşat la finalul anului 2013 o altă abordare aspura 

managementului la acestă importantă unitate bazată pe evaluare, transparenţă,  

exigenţă şi responsabilitate şi la nivelul relaţiei cu Consiliu Judeţean Ialomiţa. 

- să aplice în întreaga activitate principiile legalităţii, transparenţei, responsabilităţii,  

eficienţei şi oportunităţii în utilizarea fondurilor publice, mobilităţii şi flexibilităţii serviciului 

public şi adaptarea prestaţiilor şi acţiunilor administrative la nevoile cetăţenilor şi la necesitatea 

dezvoltării democraţiei participative; 

- să se integreze actualului context structural, strategic, economic, politic, juridic,  

administrativ şi social , în aşa fel încât să poată fi asigurată coerenţa, flexibilitatea, performanţa  

şi credibilitatea acţiunilor publice, să fie reperate şi eliminate blocajele comportamentale, 
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disfuncţionalităţile şi rigidităţile din activitatea curentă,  să fie promovate comportamentele 

inovatoare în raport cu cele precedente, care să aducă evoluţie şi progres în îndeplinirea 

atribuţiilor  şi competenţelor instituţiei;  

   -     să determine o coerenţă logică a acţiunilor în concordanţă cu strategiile naţionale, 

regionale, zonale şi locale de dezvoltare şi cu aşteptările colectivităţilor din judeţul Ialomiţa; 

 -     să adapteze mijloacele specifice de acţiune la efortul general de integrare şi cooperare 

europeană şi internaţională. 

 În acest context obiectivul principal al tuturor acţiunilor şi demersurilor întreprinse de 

către Consiliul Judeţean Ialomita în această perioadă, a fost reprezentat de stimulatea mediului 

economic, determinant fiind pentru viaţa socială şi culturală a judeţului, prin îmbunătăţirea 

infrastructurii rutiere la nivelul judeţului, precum şi a accesului mai facil al deţinătorilor de 

capital in cat mai multe localităţi, lucru indispensabil unei relansări economice reale şi durabile. 

Aceasta este prioritatea investitionala a Consiliului Judetean Ialomita din ultimii 10 ani si 

reprezintă un efort susţinut, pe termen lung, care împreună cu celelalte investiţii realizate de 

autoritatea judeţeană va contribui pe termen mediu şi lung la dezvoltarea şi modernizarea 

judeţului Ialomiţa. Această viziune asupra priorităţilor de dezvoltare a fost confirmată de 

concentrarea României din aceşti ani pe tema conectării ţării cu Europa.  

Având în vedere orientările strategice ale Uniunii Europene privind coeziunea, Strategia 

de la Lisabona revizuită, Strategia pentru Dezvoltare Durabilă reînnoită a UE, Strategia Europa 

2020 conducerea operativă a Consiliului Judeţean Ialomiţa a făcut eforturi şi în anul 2013 pentru 

dezvoltarea capacităţii administrative, având în vedere următoarele aspecte:   

 îmbunătăţirea procesului decizional, inclusiv îmbunătăţirea calităţii investiţiilor 

importante; 

 transpunerea în practică a legislaţiei în vigoare; 

 asigurarea calităţii, promptitudinii şi eficienţei furnizării serviciilor publice prin: 

monitorizarea şi reducerea timpului de furnizare a serviciilor către cetăţeni, stabilirea 

unor criterii de performanţă clare (egalitate de tratament, imparţialitate, continuitate, 

regularitate, transparenţă, amabilitate etc.); 

 creşterea responsabilizării instituţiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Ialomiţa; 

 consolidarea unei administraţii publice mai eficiente şi capabile să genereze politici 

publice adecvate agendei şi nevoilor cetăţenilor şi să le gestioneze în mod eficace în 

scopul implementării principiilor dezvoltării durabile; 

 optimizarea calităţii guvernării locale prin creşterea eficienţei, credibilităţii, transparenţei 

decizionale şi mărirea gradului de încredere a cetăţenilor în administraţia publică 

judeţeană. 

În structura prezentului raport sunt menţionate principiile şi obiectivele strategice 

prioritare avute în vedere în anul 2013, precum şi modul în care au transpuse în practică 

principalele competenţe ale Consiliului Judeţean Ialomiţa şi ale preşedintelui acestuia, 

reglementate în legislaţia în vigoare care vizează domeniul administraţiei publice judeţene. 

Principiile călăuzitoare care au ghidat activitatea Consiliul Judeţean Ialomiţa si institutiile 

publice din subordinea sa pe parcursul anului 2013 au fost reprezentate de principiile legalităţii, 

autonomiei locale, descentralizării, eficacităţii utilizării fondurilor publice, transparenţei 

administrative şi consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor de interes public judeţean, 

responsabilităţii şi profesionalismului în exercitarea funcţiilor publice, continuităţii demersului 

strategic, graţie căruia obiectivele strategice prioritare stabilite încă de la începutul mandatului 

actualului Consiliu Judeţean au fost menţinute şi urmărite permanent, într-un sistem coerent, 
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flexibil şi concordant cu  strategiile naţionale, regionale, zonale şi locale de dezvoltare durabilă 

şi de modernizare a administraţiei publice. 

Conducerea operativă a Consiliului Judeţean Ialomiţa a menţinut şi urmărit cu 

consecvenţă şi în anul 2013 aceleaşi obiective strategice prioritare din ultimii opt ani, ierahizate 

după cum urmează:  

1.  modernizarea infrastructurii rutiere judeţene; 

2.  reabilitarea infrastructurii sanitare ; 

3.  modernizarea şi îmbunătăţirea sistemului judeţean al asistenţei sociale; 

4.  sprijinirea dezvoltării durabile a unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ; 

5.  creşterea performanţei instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean 

Ialomiţa. 

Structura acestui raport are în vedere  atribuţiile principale ale preşedintelui şi ale 

Consiliului Judeţean Ialomiţa,  cum sunt specificate în Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia 

publică locală, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

I. Printre cele mai importante responsabilităţi pe care le are preşedintele Consiliului 

Judeţean Ialomiţa este cea referitoare la respectarea prevederilor Constituţiei României, 

punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi 

ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor Consiliului Judeţean, precum  şi a altor acte 

normative incidente asupra activităţilor şi  atribuţiilor consiliilor judeţene. 

Toate cele 9 şedinţe ale Consiliului Judeţean Ialomiţa desfăşurate în anul 2013 au fost 

publice, desfăşurându-se în prezenţa mass–media, la unele dintre ele au fost invitate persoanele 

interesate de domeniul dezbătut, cărora li s-au asigurat condiţiile de participare la dezbateri. 

Conform art. 10 din Legea nr. 52/2003, au fost întocmite minutele de desfăşurare a şedinţelor 

Consiliului Judeţean Ialomiţa din anul 2013 şi au fost puse la dispoziţia celor interesaţi.  

Urmare a faptului că procesul de elaborare a proiectelor de acte normative s-a desfăşurat 

în condiţii de transparenţă şi legalitate, autoritatea publică judeţeană nu a fost acţionată în justiţie 

pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi. 

 

INDICATORI cod RĂSPUNS 

A. Procesul de elaborare a actelor normative 

1. Numărul proiectelor de acte normative 

adoptate în 2013 

A1 98 

2. Numărul proiectelor de acte normative care 

au fost anunţate în mod public 

A2 16 

    Dintre acestea, au fost anunţate în mod public: 

a) pe site-ul propriu A2_1 16 

b) prin afişare la sediul propriu A2_2 16 

c) prin mass-media  A2_3 4 

3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea 

de informaţii referitoare la proiecte de acte 

normative 

A3 
- 

Din care, solicitate de: 
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a. persoane fizice A3_1 - 

b. asociaţii de afaceri sau alte asociaţii legal 

constituite 

A3_2 - 

4. Numărul proiectelor transmise persoanelor 

fizice care au depus o cerere pentru primirea 

informaţiilor referitoare la proiectul de act 

normativ 

A4  

- 

5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de 

afaceri şi altor asociaţii legal constituite A5 
98 

6. Numărul persoanelor responsabile pentru 

relaţia cu societatea civilă care au fost 

desemnate 

A6 
1 

7. Numărul total al recomandărilor primite 
A7 

 - 

8. Numărul total al recomandărilor incluse în 

proiectele de acte normative A8 
- 

9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea 

asociaţiilor legal constituite A9 -     

10. Numărul proiectelor de acte normative 

adoptate în anul 2013 fără a fi obligatorie 

dezbaterea publică a acestora (au fost adoptate 

în procedura de urgenţă sau conţin informaţii 

care le exceptează de la aplicarea Legii nr. 

52/2003, conform art. 5) 

A10 
- 

B. Procesul de luare a deciziilor (în consiliile judeţene şi locale) 

1. Numărul total al şedinţelor publice (stabilite 

de instituţiile publice) B1 
 

9 

2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin: 

               a. afişare la sediul propriu  
B2_1 

9 

               b. publicare pe site-ul propriu B2_2 9 

               c. mass-media B2_3 9 

3. Numărul estimat al persoanelor care au 

participat efectiv la şedinţele publice (exclusiv 

funcţionarii)                

B3 
50 

4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în 

prezenţa mass-media B4 
9 

5. Numărul total al observaţiilor şi 

recomandărilor exprimate în cadrul şedinţelor 

publice 

B5 
- 

6. Numărul total al recomandărilor incluse în 

deciziile luate B6 
- 

7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului:      

               a. informaţii exceptate 
B7_1 

- 



Raportul preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa privind modul de îndeplinire a 

atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomiţa pe anul  2013 
 

7 

 

               b. vot secret 
B7_2 

- 

               c. alte motive (care?) 
B7_3 

- 

8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) 

şedinţelor publice B8 
9 

9. Numărul proceselor verbale (minuta)  făcute 

publice B9 
9 

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie în 2013 

1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind 

transparenţa decizională intentate administraţiei publice:                                                                           

- 

              a. rezolvate favorabil reclamantului C1_1 - 

              b. rezolvate favorabil instituţiei C1_2 - 

              c. în curs de soluţionare C1_3 - 

 

 

  II. Transparenţa decizională şi comunicare publică:  

Conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale sunt obligate să stabilească regulile 

procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale în cadrul acestora. 

Transparenţa decizională în cadrul administraţiei publice are drept scop sporirea gradului 

de responsabilitate a administraţiei publice judeţene faţă de cetăţeni ca beneficiari ai deciziei 

administrative, stimularea participării active a acestora în procesul de luare a deciziilor 

administrative şi de elaborare a actelor normative, precum şi sporirea gradului de transparenţă la 

nivelul întregii administraţii publice.  

În baza art. 12 din Legea nr. 52/2003, Consiliul Judeţean Ialomiţa întocmeşte anual 

raportul privind transparenţa decizională, raport care este făcut public, astfel având acces toţi 

cetăţenii interesaţi. 

Toate documentele de fundamentare a proiectelor de hotărâri ale Consiliului Judeţean 

Ialomiţa cu caracter normativ au fost inserate pe pagina de internet www.cicnet.ro, link-ul 

„Transparenţa decizională”, creat special pentru a asigura o vizibilitate directă pe pagina de 

INTERNET şi accesibilitatea utilizatorilor la un instrument important al transparenţei 

decizionale. 

În anul 2013 a avut loc o dezbatere publică organizată de către Consiliul Judeţean 

Ialomiţa şi a vizat o temă importantă de actualitate economico-socială pentru judeţul nostru, 

respectiv bugetul general al judeţului Ialomiţa. De asemenea s-au emis 13 comunicate către presă 

şi au avut loc 5 conferinţe de presă. 

Autorităţile şi instituţiile publice au obligativitatea de a furniza informaţiile publice solicitate 

verbal sau în scris. În cazul în care acestea necesită timp de documentare, cererilor de informaţii 

de interes public li se răspunde în termenul legal de 10 zile sau cel mult 30 de zile unde este 

cazul, în funcţie de dificultatea, complexitatea şi volumul lucrărilor. Timpul mediu de răspuns, 

respectând termenul şi temeiul legal, realizat în anul 2013 de Consiliul Judeţean Ialomiţa este de 

6,07 zile de la înregistrarea cererii în Registrul de solicitări acces la informaţiile de interes 

public RP-13-04, primirea răspunsului de la direcţiile competente în cazul redirecţionării adresei, 

şi până la trimiterea răspunsului final către petent, după cum se poate vedea în anexa 1.  

Statistic, în anul 2013, în registrul special de evidenţă a solicitărilor de informaţii de 

interes public  au fost înregistrate 68 de solicitări, cu 41 mai multe decât în anul precedent. 
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După domiciliul solicitantului, au fost primite cereri de informaţii de interes public din 

judeţul Ialomiţa (Slobozia, Reviga), dar şi din afara judeţului (Bucureşti, Oradea, Timişoara, 

Sibiu, Cluj, Piteşti, Ploieşti), o singură solicitare venind din mediul rural (Reviga, judeţul 

Ialomiţa). În funcţie de modalitatea de soluţionare, 4 cereri nu au soluţionate favorabil (pentru 

prima dintre ele informaţiile exced interesului public, pentru o propunere nu dispunem de 

resursele financiare solicitate, iar pentru două nu avem documentele solicitate (instituţia noastră 

nu a încheiat contractele la care s-a referit petentul), celorlalte 64 de cereri de informaţii de 

interes public înregistrate s-a răspuns favorabil. 

 Nu s-au încasat taxe pentru serviciile de copiere a informaţiilor solicitate în scopul de a 

încuraja cetăţenii să se adreseze instituţiei noastre în vederea asigurării accesului la informaţiile 

de interes public.  

În conformitate cu prevederile art. 27 din Normele metodologice de aplicare a Legii 

nr.544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr.123/2002, a fost întocmit un raport al cărui conţinut respectă prevederile normei legale 

menţionate. 

1)  numãrul total de solicitãri de interes public –68; 

2)  numãrul total de solicitãri, departajate dupã domenii de interes: 

     a)    utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli) – 39; 

     b)    modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice – 7; 

     c)    acte normative, reglementãri – 2; 

     d)    activitatea consilierilor – 0; 

     e)    informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001 – 3; 

     f)    altele – 17 (date contact, date statistice trafic auto, propunere proiecte anticorupţie, date 

referitoare la racordarea primăriilor la apă curentă şi canalizare). Redirecţionate către alte 

instituţii - 0 cereri; 

3)    numãrul de solicitãri rezolvate favorabil – 64; 

4)    numãrul de solicitãri de informaţii care nu sunt gestionate de instituţie – 0; 

5)    numãrul de solicitãri adresate în scris (29 pe suport de hârtie, 7 personal/telefon, 3 faxuri, 29 

e-mailuri); 

6)    numãrul de solicitãri adresate de persoane fizice – 15; 

7)    numãrul de solicitãri adresate de persoane juridice – 1; 

8)    numãrul de solicitãri adresate de mass-media – 34; 

9)    numãrul de solicitãri adresate de organizaţii neguvernamentale şi asociaţii – 7;  

10)  numãrul de solicitãri adresate de societãţi comerciale – 9; 

11)  numãrul de solicitãri adresate de instituţii publice – 2; 

12)  numãrul de reclamaţii administrative – 0; 

13)  numãrul de plângeri în instanţã – 0; 

14)  sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public – 0. 

Constituţia României, prevede la art. 51, acordarea oricărui cetăţean, exercitarea 

dreptului de a se adresa autorităţilor publice, prin petiţii, în numele semnatarului sau în numele 

unei organizaţii legal constituite şi care are drept obligaţie corelarea, obligaţia autorităţilor 

publice, de a răspunde la petiţii în termenul şi condiţiile stabilite de lege. 

În aplicarea prevederilor Ordonanţei de Guvern nr. 27/2002, privind reglementarea 

activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/23.04.2002, Consiliul Judeţean 

Ialomiţa a adoptat Hotărârea nr. 25/27.03.2002, prin care au fost puse în aplicare normele legale 

din domeniu şi a urmărit permanent ducerea lor la îndeplinire.  

Potrivit organigramei Consiliului Judeţean Ialomiţa,  activitatea de soluţionare a petiţiilor 

a fost atribuită Compartimentului pentru Informaţii şi Relaţii Publice din cadrul Centrului de 

Informaţii pentru Cetăţeni. Funcţionarul din cadrul acestui compartiment, are ca atribuţii 

primirea şi înregistrarea petiţiilor, urmărirea rezolvării acestora, înaintarea acestora către 
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compartimentele sau instituţiile care au în competenţă rezolvarea acestora, precum şi expedierea 

răspunsurilor către petiţionari potrivit reglementărilor legale în vigoare.  

Prin art.14 din Ordonanţa de Guvern nr.27/2002, aprobată prin Legea nr.233/2002, se 

instituie obligaţia, ca la semestru şi anual să se prezinte un raport asupra modului în care s-a 

desfăşurat activitatea de soluţionare a petiţiilor înregistrate în perioada de referinţă.  

Astfel, în  anul 2013 la Consiliul Judeţean Ialomiţa s-a înregistrat un număr de 73 de 

petiţii, care au fost repartizate spre soluţionare compartimentelor de specialitate.  

Statistica acestor petiţii şi sesizări înregistrate la Consiliul Judeţean Ialomiţa, în anul 

2013, se poate clasifica după diferite criterii astfel:  

Numărul total al petiţiilor, cererilor şi sesizărilor primite: 73;  

1. după modul de adresabilitate: 73; 

a) adresate direct: 65; 

b) adresate prin intermediul altor instituţii: 8; 

2. după problematica abordării: 73; 

a) solicitări de ajutoare materiale şi financiare: 3; 

b) ajutoare constând în materiale de construcţii: 2; 

c) probleme de fond funciar: 7; 

d) solicitări  de locuinte : 2; 

e) eliberare de adeverinţe şi copii xerox de pe documentele existente în arhiva 

Consiliului Judeţean Ialomiţa: 10; 

f) reclamaţii ale unor persoane faţă de instituţiile statului: 10; 

g) solicitări  de locuri de muncă: 2; 

h) solicitarea internării în centrul pentru persoane fără adăpost: 2;  

i) solicitarea branşării la energia electrică: 1;  

j) reclamarea  tulburării de posesie: 1 

k) contestarea  deciziilor de handicap: 10 

l) solicitarea organizării unor evenimente culturale: 1 

m) alte domenii: 18; 

n) clasate: 4; 

 3) după modul de rezolvare: 69; 

  a) rezolvate direct: 24; 

  b) trimise spre rezolvare altor instituţii: 45. 

După o cercetare şi o analiză detaliată a fiecărei petiţii, s-a întocmit răspunsul cu 

precizarea temeiului legal şi s-a expediat, sub semnătura conducătorului instituţiei şi a Direcţiei 

Coordonare Organizare, într-un interval mediu calculat de 13,3 zile, situaţie prezentată şi în 

tabelul din Anexa 1, respectându-se în cea mai mare parte temenul de 30 de zile, aşa cum este 

prevăzut în lege. Nu au fost constatate abateri disciplinare de la prevederile legale privind 

activitatea de soluţionare a petiţiilor. De asemenea, nu au fost cazuri de primire directă de la 

cetăţeni a petiţiilor, fără să fie înregistrare şi repartizate conform circuitului oficial al 

documentelor. 

Tot aici, trebuie să integrăm şi activitatea de audienţe, acestea desfăşurându-se în condiţii 

optime  la sediul instituţiei, respectându-se programul de audienţe şi înregistrând într-un registru 

special data audienţei, persoana care a acordat audienţa, datele de identificare ale persoanei care 

a solicitat audienţa, obiectul audienţei, modul sau termenul de soluţionare a problemei sesizate. 

În condiţiile în care solicitarea de audienţă nu se înscria în aria de competenţă a Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, cetăţenii au fost consiliaţi şi îndrumaţi să se adreseze instituţiilor competente 

cu rezolvarea cererii lor.  

În această perioadă  la Consiliul Judeţean Ialomiţa, a fost primit în audienţă un număr de 

166 de cetăţeni, care s-au adresat cu probleme care se înscriu următoarelor domenii de interes: 

solicitări de locuri de muncă, solicitări de locuinţe sociale, probleme de fond funciar, ajutoare 

financiare şi altele.  
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Programului de audienţe i s-a asigurat publicitatea prin afişarea la sediul instituţiei, la 

sediul autorităţilor publice locale şi prin inserarea lui pe pagina de INTERNET www.cicnet.ro. 

Ca o concluzie generală referitoare la activităţile de soluţionare a petiţiilor şi de  

organizare a audienţelor desfăşurate de Consiliul Judeşean Ialomiţa, în anul 2013 este că acestea 

s-au încadrat strict în normele legale în materie şi au asigurat cetăţenilor accesul liber şi direct la 

un drept constituţional fundamental.  

Programul - Planul european de furnizare de ajutoare alimentare în beneficiul 

persoanelor cele mai defavorizate din România, în anul 2013 

La nivelul judeţului Ialomiţa s-a desfăşurat programul PEAD 2013 coordonat de Direcţia 

Coordonare Organizare (şef grup de lucru – consilier Dobriş Ştefan). Pentru buna desfăşurare a 

Planului s-a constituit la nivel judeţean un Grup de lucru format din reprezentanţi ai Consiliului 

Judeţean Ialomiţa şi ai serviciilor deconcentrate ale Ministerului Agriculturii , Pădurilor şi 

Dezvoltării Rurale, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură, Ministerului Administraţiei şi 

Internelor şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

 Listele persoanelor cele mai defavorizate de judeţ, beneficiare ale ajutoarelor  alimentare 

care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai 

defavorizate din România,  au fost întocmite de către instituţiile cu atribuţii  legale în acest sens, 

respectiv Casa Judeţeană de Pensii Ialomiţa, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă 

Ialomiţa, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi  Protecţia  Copilului  Ialomiţa, precum şi de 

către cele 66 de primării de la nivelul judeţului. 

 În conformitate cu atribuţiile stabilite prin HG nr. 600/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare, Consiliul Judeţean Ialomiţa a centralizat listele cu beneficiarii acestor 

ajutoare la nivelul judeţului, transmise de către autorităţile şi instituţiile implicate în aplicarea 

planului. 

  În urma centralizării acestor liste a rezultat un număr de 40493 persoane eligibile pentru 

a primi ajutoare alimentare.  

 Urmarea verificării listelor şi eliminării persoanelor înscrise în mai multe categorii, 

conform art. 3 alin. 2 din HG nr.600/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a 

altor evenimente de natură a elimina din liste unii beneficiari (persoane decedate ulterior 

întocmirii tabelelor, persoane care şi-au schimbat domiciliul, ş.a. ) numărul total al  

beneficiarilor finali, în anul 2013 a fost de 35.508 persoane, din care :  

- 9449 beneficiari de ajutoare sociale;  

- 3510 şomeri indemnizaţi sau neindemnizaţi în căutarea unui loc de muncă; 

- 15495 pensionari ai sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie 

sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub valoare de 400 de lei/lună, precum şi  

beneficiari de indemnizaţii şi ajutoare lunare acordate din fondul de pensii; 

- 7054 persoane cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate. 

 Pentru întocmirea listei cu beneficiarii de ajutoare alimentare PEAD 2013 a fost stabilită 

data de referinţă de 31 mai 2013. 

  La nivelul judeţului Ialomiţa, programul PEAD, s-a desfăşurat în următoarele etape: 

1).  încheierea unui Acord de cooperare privind derularea PEAD 2013 între Agenţia de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură Bucureşti şi Consiliul Judeţean Ialomiţa; 

2). colectarea datelor privind beneficiarii de ajutoare comunitare conform art.3 pct. (1) din H.G. 

600/2009, cu modificările şi completările ulterioare, de la instituţiile abilitate, astfel: 
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 de la primăriile localităţilor din judeţul Ialomiţa, tabelul cu beneficiarii de ajutoare 

sociale, conform Legii nr.416/2001; 

 de la Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, lista cu şomerii care 

beneficiază de indemnizaţie de şomaj, acordată potrivit prevederilor Legii nr.76/2002; 

 de la Casa Judeţeană de Pensii, centralizatorul cu pensionarii sistemului public de 

pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se 

află sub 400 lei/lună, şi lista cu  persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 

49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi 

văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 

privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 

război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 49/1999 

privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 

309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au 

efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 

1950 - 1961, cu modificările şi completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 

privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 

dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în 

străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, Ordonanţei Guvernului nr. 

105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile 

instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din 

motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare, Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi 

luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, 

precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma 

revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea 

indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau 

executanţi din România, republicată, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei 

pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal 

constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările şi 

completările ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru 

soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare, ale căror venituri cumulate, obţinute 

exclusiv din aceste legi, se află sub 400 lei/lună." 

 de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, lista cu 

persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate.  

3).verificarea datelor primite şi eliminarea dublurilor, în conformitate cu prevederile art. 3, pct. 

(2) din H.G. 600/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 

4). stabilirea listelor cu beneficiarii de ajutoare comunitare pe localităţi; 

5).încheierea unor Acorduri de cooperare cu primăriile localităţilor din judeţul Ialomiţa pentru 

distribuirea produselor din programul PEAD 2013 (66 localităţi); 

6). încheierea unui Contract de prestări servicii cu S.C. CONTE IMPEX SRL  Slobozia, care a 

asigurat depozitarea, gestionarea, manipularea şi transportul produselor alimentare din programul 

PEAD 2013; 

7). preluarea graficelor de livrări de la A.P.I.A. Bucureşti;  

8). livrarea produselor către primării;  
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9). întocmirea unui raport săptămânal către A.P.I.A. Bucureşti, cu privire la cantităţile 

recepţionate şi livrate în teritoriu; 

 Conform Acordului de cooperare nr. 25111/31.07.2013 privind derularea PEAD 

2013/2014, încheiat între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi Consiliul Judeţean 

Ialomiţa, şi a Actului adiţional nr. 1/2013 cantitatea totală de produse alimentare repartizată 

judeţului Ialomiţa a fost de 1.471,843 tone. 

Raportat la numărul de beneficiari pe judeţ, în cadrul programului PEAD 2013, s-au acordat 

următoarele produse şi cantităţi de produse fiecărui beneficiar: 

a) Faina- 17,00 kg 

b) Malai – 9,00 kg 

c) Paste fainoase – 0,500 kg 

d) Ulei  - 6,00 litri 

e) Rosii in suc propriu- 0,800 kg 

f) Zacusca – 0,800 kg 

g) Conserva carne porc – 1,200 kg 

h) Miere  - 0,250 kg 

i) Zahar -  3,00 kg 

Până la data de 30.12.2013, inclusiv, s-a efectuat livrarea produselor către  primăriile din 

judeţ care au distribuit beneficiarilor cele 9 produse alimentare, potrivit listelor anexă la 

acordurile de cooperare.  

 Datorita faptului că un lot de miere polifloră, ambalată în pet de 250 grame, nu era 

conform cu cerinţele în ceea ce priveşte calitatea produsului, din cantitatea totală de 11.860kg  

recepţionată, o cantitate 2.223,25 kg a fost returnată şi înlocuită. 

 În urma distribuirii produselor alimentare celor 35508 persoane beneficiare,  intrate în 

drepturi până la data de 31 mai 2013, în depozitul central a rămas un stoc de 29.450 kg făină albă 

de grâu, 25.373 kg mălai, 10.817 kg paste făinoase, 552 l ulei, 24.478 kg roşii în suc propriu, 

2.512 kg zacuscă, 1.200 kg conservă carne de porc, 2.983 kg miere şi 5.646 kg zahăr.  

 Pentru cantităţile rămase disponibile s-a procedat la redistribuirea produselor 

alimentare până la epuizarea stocurilor persoanelor devenite eligibile după data de 1 iunie 2013.  

Listele iniţiale au fost astfel suplimentate cu 1770 beneficiari, cărora li s-a acordat în medie 

aceiaşi cantitate din fiecare produs ca şi beneficiarilor din listele iniţiale. 

Pentru judeţul Ialomiţa, au fost livrate, începând cu luna august 2013, potrivit Acordului de 

cooperare, încheiat cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, următoarele produse : 

 făină, în cantitate de 633,086 tone, cu o valoare totală netă de 1.014.703,90  lei; 

 Malai în cantitate de 344,945 tone, cu o valoare totală netă de 709.627,37  lei 

 Paste fainoase în cantitate de 28,571 tone, cu o valoare totală netă de 55.056,54  lei 

 Ulei în cantitate de 213,6 tone, cu o valoare totală netă de 1.179.710,66  lei 

 Rosii in suc propriu în cantitate de 52,884 tone, cu o valoare totală netă de 

134.324,64  lei 

 Zacusca în cantitate de 30,918 tone, cu o valoare totală netă de 126.826,64  lei 

 Conserva carne porc în cantitate de 43,81 tone, cu o valoare totală netă de 

243.849,79  lei 

 Miere în cantitate de 11,86 tone, cu o valoare totală netă de 156.231,13  lei 

 Zahar, în cantitate de 112,17 tone, cu o valoare totală netă de 364.551,75 lei;  
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În anul 2013, în judeţul Ialomiţa nu au fost înregistrate cantităţi de ajutoare alimentare  

din PEAD nedistribuite, distribuite necuvenit sau distruse. 

 

A. Strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului Ialomiţa, pe perioada 2009-2020 

Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Judeţeană constă în îmbunătăţirea 

continuă a calităţii vieţii locuitorilor judeţului Ialomiţa, a generaţiilor prezente şi viitoare, prin 

crearea unei comunităţi sustenabile, capabile să gestioneze şi să utilizeze resursele în mod 

eficient, pe zone de potenţial economic şi pe zone de prioritate, asigurând prosperitatea, protecţia 

mediului şi coeziunea socială. 

În realizarea obiectivului general se urmăreşte: 

- Creşterea continuă a capacităţii de management, planificare şi parteneriat a actorilor 

relevanţi în contextul judeţean, în vederea dezvoltării durabile a judeţului şi diminuării 

disparităţilor dintre mediul rural şi urban; 

- Dezvoltarea echilibrată a infrastructurii, coordonată cu implementarea sistemelor adecvate 

de management şi valorificare a capitalului natural în vederea gestionarii eco-eficiente a 

consumului de resurse şi valorificarea maximală a acestora prin promovarea unor practici de 

consum şi producţie care să permită o creştere economică sustenabilă pe termen lung;  

- Creşterea calităţii serviciilor furnizate către cetăţean în vederea creării condiţiilor pentru o 

piaţă a muncii flexibilă, în care oferta de muncă este adaptată permanent cerinţelor angajatorilor, 

prin promovarea culturii antreprenoriale, a societăţii informaţionale şi a noilor servicii, în 

contextul integrării activităţilor productive în spaţiul economic european. 

 În anul 2013, evaluarea priorităţilor strategice şi a rezultatelor principalelor direcţii de 

dezvoltare se sintetizează astfel: 

 1. Dezvoltarea capacităţii administraţiei publice s-a realizat prin instruiri ale 

funcţionarilor, atât la nivelul Consiliului Judeţean Ialomiţa, cât şi la nivelul unităţilor 

administrativ-teritoriale din judeţ, prin îmbunătăţirea gradului de informatizare a administraţiei 

publice locale, prin creşterea calităţii serviciilor oferite cetăţenilor, gradul de transparenţă în 

relaţia cu cetăţenii şi creşterea numărului de parteneriate şi a schimburilor de experienţă, 

culturale, educaţionale desfăşurate în cadrul lor. 

2. Dezvoltarea economică 

2.1 Îmbunătăţirea infrastructurii de transport a însemnat reabilitări şi modernizări de 

drumuri judeţene şi comunale, drumuri de exploataţie agricolă, poduri şi podeţe, modernizări de 

alei pietonale şi trotuare în diferite localităţi urbane şi rurale, asigurarea de semnalizări şi 

marcaje rutiere pentru creşterea siguranţei circulaţiei rutiere şi pietonale. 

2.2 Extinderea şi îmbunătăţirea accesului la servicii de utilităţi publice a urmărit 

creşterea accesului tuturor locuitorilor la reţele de alimentare cu apă şi de canalizare, 

managementul integrat al deşeurilor la nivelul judeţului, prin 5 asociaţii de dezvoltare 

intercomunitară de profil asigurându-se creşterea gradului de colectare selectivă a deşeurilor şi 

de reciclare a deşeurilor, ecologizarea teritoriului judeţului. 

 2.3 Creşterea competitivităţii economice s-a asigurat prin aplicarea de măsuri active pe 

piaţa muncii, organizarea a numeroase cursuri de instruire şi dezvoltare a competenţelor şi 

abilităţilor profesionale, facilitarea accesului la educaţie permanentă, dezvoltarea activităţii 

IMM-urilor şi a economiei tradiţionale a judeţului, sprijinirea exploataţiilor agricole, campanii de 

informare şi altele. 

  2.4 Diversificarea economiei judeţene a urmat creşterea atractivităţii spaţiului rural, 

prin modernizarea infrastructurii rutiere judeţene şi locale şi a infrastructurii edilitar-gospodăreşti 

locale, promovarea şi susţinerea iniţiativelor de producere a energiei alternative, folosirea cu mai 

mare eficienţă a terenurilor din domeniul privat al unităţii administrative-teritoriale.  

 2.5 Dezvoltarea turismului s-a concretizat prin implementarea unor proiecte ce vizează 

dezvoltarea unor activităţi de turism private, difuzarea de materiale promoţionale despre judeţ, 
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dezvoltarea unor activităţi de natura târgurilor şi expoziţiilor.  

3.Dezvoltarea sectorului social 

3.1 Creşterea calităţii vieţii cetăţenilor judeţului Ialomiţa s-a realizat prin înfiinţarea şi 

întreţinerea  de zone verzi în majoritatea localităţilor, acţiuni de împădurire şi conservare a 

fondului forestier, realizarea perdelelor de protecţie în mai multe localităţi din judeţ, reabilitarea 

şi modernizarea unor baze sportive, cămine culturale din mediul rural şi altele. 

3.2 Asigurarea accesului egal la serviciile de asistenţă socială s-a realizat prin 

reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii furnizorilor de servicii sociale şi 

diversificarea gamei serviciilor sociale oferite, reducerea cazurilor de instituţionalizare, 

dezvoltarea de parteneriate cu mediul privat, ONG-uri şi societatea civilă. 

3.3 Asigurarea accesului egal la serviciile de sănătate a însemnat preocuparea pentru 

reabilitarea şi modernizarea Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia şi a Unităţii de Primiri 

Urgenţe Slobozia, dezvoltarea serviciilor spitaliceşti, crearea şi întărirea capacităţii echipajelor 

de prim-ajutor comunitar prin achiziţionarea de autospeciale la Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă “Barbu Catargiu” Ialomiţa, desfăşurarea de campanii de informare şi conştientizare pe 

diverse teme de sănătate. 

3.4. Asigurarea accesului egal la educaţie s-a realizat prin reabilitarea, modernizarea şi 

dotarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar,  urmărirea scăderii cazurilor de abandon şcolar, 

înfiinţarea de laboratoare informatice în majoritatea şcolilor, introducerea calculatoarelor şi 

internetului în bibliotecile comunale prin programul “Biblionet”, asigurarea microbuzelor şcolare 

şi altele. 

 Urmărirea eficienţei obiectivelor prioritare ale strategiei, presupune o monitorizarea 

permanentă, dar, pentru aceasta, este nevoie de colaborare şi de implicarea multor structuri 

administrative, fapt ce se realizează cu mare greutate. 

 

B. Sistemul de Management al Calităţii ISO 9001:2008 la nivelul Consiliului Judeţean 

Ialomiţa 

Anual, Preşedintele stabileşte Politica privind Calitatea şi Obiectivele în domeniul 

calităţii, alocă resursele necesare aplicării acestora şi analizează periodic Sistemul de 

Management al Calitatii în scopul evaluării eficacităţii şi necesităţii de îmbunătăţire a acestuia, 

precum şi pentru a se asigura că acesta se menţine şi este în continuare adecvat politicii şi 

obiectivelor Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 Obiectivele generale ale Consiliului Judeţean Ialomiţa urmărite în mod continuu au fost: 

 menţinerea certificării Sistemului de Management al Calităţii şi continua 

îmbunătăţire a acestuia; 

 asigurarea satisfacerii cerinţelor şi aşteptărilor cetăţenilor prin furnizarea de servicii 

conforme, de calitate, cu respectarea prevederilor reglementarilor în vigoare; 

 asigurarea unei legături active privind problemele calităţii cu toate părţile interesate: 

cetăţeni, furnizori, angajaţi, organisme de certificare etc. 

 îmbunătăţirea performanţei în furnizarea serviciilor prin introducerea de noi tehnici 

şi prin instruirea şi perfecţionarea personalului. 

 asigurarea motivării angajaţilor prin înţelegerea şi satisfacerea nevoilor şi aşteptărilor 

acestora. 

C. Programul - „Ialomiţa – dintotdeauna, pentru totdeauna”  

Prin scop, obiective, acţiuni şi indicatorii de performanţă realizaţi, Programul „Ialomiţa 

ditotdeauna, pentru totdeauna” rămâne un reper emblematic  pentru demersul strategic 

permanent al Consiliului Judeţean Ialomiţa de a propune un alt mod de relaţionare cu un judeţ 

care nu este numai de tranzit, ci şi depozitarul unei moşterniri istorice, culturale şi turistice 

reprezentative pentru civilizaţia câmpiei române, al cărui potenţial trebuie să fie un îndemn la 

acţiune locală pentru dezvoltare locală! 
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Scopul programului are în vedere încurajarea, susţinerea şi promovarea creaţiilor şi 

evenimentelor publice care probează potenţialul de creaţie al ialomiţenilor prin modalităţi active 

de a relaţiona cu valorile patrimoniului natural, cultural şi istoric al judeţului Ialomiţa, de a 

readuce în memoria afectivă momentele istorice şi personalităţile cu rezonanţă naţională şi chiar 

internaţională consemnate pe aceste meleaguri şi de a le înţelege din perspective inedite; 

 indicatori de impact: 

- programul a contribuit la îndeplinirea  priorităţilor  din  Strategia de dezvoltare 

economico-socială a judeţului Ialomiţa în perioada 2009 – 2020, de a asigura calitate şi 

excelenţă în acţiunile culturale promovate; 

- abordarea din perspective ştiinţifice documentate, dar şi inedite ca informaţie a 

tematicii acţiunilor şi punerea în valoare a contribuţiei ialomiţenilor şi a personalităţilor 

reprezentative din judeţ pentru fiecare gen de manifestare; 

- atitudinea proactivă a organizatorilor pentru creşterea calităţii şi relevanţei acţiunilor şi 

adecvarea lor la nevoi de interes public judeţean real identificate; 

- creşterea interesului publicului larg pentru cunoaşterea şi înţelegerea unor aspecte cu 

caracter de noutate din viaţa culturală, istorică şi economică a judeţului Ialomiţa; 

- cultivarea sentimentului patriotic şi a mândriei locale de a aparţine unui spaţiu de 

spiritualitate specifică, a cărui moştenire culturală are valoare naţională şi europeană; 

- generalizarea desfăşurării acţiunilor pe proceduri operaţionale standard, care nu  

îngrădesc, totuşi, originalitatea şi reprezentativitatea manifestărilor organizate;  

- perfecţionarea parteneriatului interinstituţional şi compatibilizarea lui cu normele şi 

standardele europene în organizarea şi susţinerea de  evenimente culturale, relevante; 

- promovarea imaginii redescoperite a judeţului Ialomiţa şi generarea interesului pentru 

aprofundarea unei realităţi culturale şi istorice specifică zonei şi întelegerea acesteia ca resursă 

potenţială şi alternativă de dezvoltare locală. 

- facilitarea comunicării şi socializării între participanţii la acţiuni, promovarea  

obiectivelor istorice, culturale şi turistice din judeţ;  

- s-a asigurat creşterea prestigiului şi a vizibilităţii activităţii Consiliului Judeţean 

Ialomiţa şi a instituţiilor publice judeţene partenere, prin diversificarea formelor de comunicare 

publică şi participarea directă a publicului la acţiuni. 

  

D. Programul - „Sprijin financiar acordat de Consiliul Judeţean Ialomiţa în vederea 

realizării şi/sau susţinerii programelor/proiectelor/acţiunilor educative, culturale, 

sociale, sportive şi de mediu de interes public judeţean, naţional şi internaţional în 

anul 2013” 

În conformitate cu priorităţile stabilite în Strategia de dezvoltare economico-socială a 

judeţului Ialomiţa în perioada 2009 – 2020, Consiliul Judeţean Ialomiţa a adoptat în anul 2013 

hotărârea nr. 40 din 29.05.2013, prin care a alocat fonduri din bugetul propriu care să asigure 

finanţarea programului „Sprijin financiar acordat de Consiliul Judeţean Ialomiţa în vederea 

realizării şi/sau susţinerii programelor/proiectelor/acţiunilor educative, culturale, sociale, 

sportive şi de mediu de interes public judeţean, naţional şi internaţional în anul 2013”. 

Fundamentarea necesităţii şi oportunităţii unui asemenea program de parteneriat s-a realizat pe 

următoarele elemente: 

- îndeplinirea  operaţiunii indicative nr.6 – „Dezvoltarea parteneriatelor locale, zonale,  

judeţene, interjudeţene, regionale, interregionale şi internaţionale” prevăzută în direcţia 

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

dezvoltare economico-socială a judeţului Ialomiţa în perioada 2009 – 2020; 

- garantarea că programele/proiectele/ acţiunile respective sunt adaptate la nevoile şi 

priorităţile judeţene şi locale real identificate, fiind stabilite patru domenii de interes 

public judeţean:  

      1. Cultură, sport;  2. Învăţământ şi tineret;  3. Mediu şi   4. Social; 
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- dezvoltarea parteneriatului după un model organizaţional compatibil cu normele şi 

exigenţele din Uniunea Europeană şi înscrierea acestei activităţi în practicile europene, 

în care principiul parteneriatului este, de mult timp, unul dintre principiile-cheie ale 

politicilor de coeziune, prin care organizaţiile societăţii civile sunt atrase pentru a se 

implica activ şi intens, printr-un proces colectiv participativ, la pregătirea, 

implementarea, monitorizarea şi evaluarea programelor destinate satisfacerii unor nevoi 

locale şi/sau judeţene; 

- realizarea de asocieri instituţionalizate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa cu parteneri 

din societatea civilă ialomiţeană, pe bază de contracte de asociere, pentru susţinerea 

organizatorică şi financiară a programelor/proiectelor/acţiunilor educative, culturale, 

sociale, sportive şi de mediu de interes public judeţean, naţional şi internaţional în anul 

2013; 

- identificarea necesităţilor de comunicare în spaţiul public local şi integrarea unor 

grupuri ţintă diverse ale cetăţenilor sau ale organizaţiilor acestora în îndeplinirea 

programelor/proiectelor/acţiunilor propuse, dezvoltarea unor raporturi interactive şi a 

spiritului civic, precum şi creşterea participării acestora la procesul decizional din 

administraţia publică judeţeană. 

 Obiectivele specifice ale programului au vizat: 

- susţinerea organizatorică şi financiară a programelor/proiectelor/acţiunilor educative, 

culturale, sociale, sportive şi de mediu de interes public judeţean, naţional şi 

internaţional propuse de parteneri în anul bugetar 2013; 

- sporirea gradul de participare activă a cetăţenilor şi, în special a tinerilor, la viaţa  

publică, economică, educaţională, culturală şi sportivă din judeţ şi încurajarea acestora în 

asumarea responsabilităţilor individuale şi de grup; 

- promovarea bunelor practici în organizarea de evenimente culturale, educative şi 

sportive relevante; 

- creşterea numărului grupurilor ţintă şi diversificarea acestora din punct de vedere al 

vârstei, profesiei şi al ariei teritoriale de cuprindere; 

- creşterea vizibilităţii acţiunilor şi activităţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în spaţiul 

public zonal, judeţean, naţional şi internaţional. 

 

 Sinteză a clasificaţiei proiectelor realizate în anul 2013 după aria de cuprindere: 
 

 

Nr. 

crt. 

 

Specificaţii 

 

Total 

Internaţiona

le 

Naţionale Regionale Judeţene Locale 

nr. % nr. % nr. % nr. % nr. % 

I. Total  31 

 

8 26 8 26 2 6 9 29 4 13 

1.  Domeni

ul 
cultură 9 

 

4 45 2 22 1 11 2 22 0 0 

sport 7 

 

3 43 2 28,5 0 0 2 28.5 0 0 

2.  Domeniul 

învăţământ şi 

tineret 

6 1 17 3 49 0 0 1 17 1 17 

3.  Domeniul mediu 6 

 

0 0 0 0 0 0 3 50 3 50 

4.  Domeniul social 3 

 

0 0 1 33,3 1 33,3 1 33,3 0 0 
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 Sinteză a clasificaţiei proiectelor realizate în anul 2013 după numărul beneficiarilor 

(grupul ţintă): 
 

 

Nr 

crt 

 

Specificaţii 

Beneficiari  

direcţi indirecţi 

nr. % nr. % 

I. Total  4 425 100 30 640 
* 

100 

1 Domeniul cultură 922 21 21 200 69 

sport 403 9 5 000 16 

2. Domeniul învăţământ şi tineret 1 710 39 1 690 6 

3. Domeniul mediu 650 15 nu poate fi estimat 

4. Domeniul social 740 16 2 750 9 

 

 Sinteză a indicatori de impact pe domenii: 
 

Domeniul 

Cultură 

Domeniul 

Sport 

Domeniul 

Învăţământ şi tineret 
- valorificarea parteneriatului 

judeţean şi interjudeţean pentru 

promovarea valorilor culturale locale 

pe plan naţional şi internaţional; 

- identificarea nevoilor de asociere la 

nivel regional şi naţional pentru 

promovarea culturii, istoriei şi 

tradiţiilor ialomiţene; 

- creşterea nivelului interacţiunilor 

dintre oamenii de cultură care au 

acelaşi scop: promovarea valorilor 

ialomiţene 

- cunoaşterea practicii europene în 

domeniu; 

- dezvoltarea sentimentului patriotic, 

religios în rândul tinerilor; 

- sensibilizarea opiniei publice şi 

informarea ei asupra creaţiilor 

artiştilor ialomiţeni; 

- motivare beneficiarilor de aşi 

perfecţiona tehnicile artistice şi 

creşterea calitativă a realizărilor 

artiştilor ialomiţeni;  

- punerea în valoare a patrimoniului 

cultural ialomiţean: creaţii artistice, 

istorii locale, muzee, obiective 

istorice şi turistice 

- creşterea prestigiului 

organizatorilor şi a vizibilităţii pentru 

activităţile de sprijin financiar 

acordat manifestărilor cultural-

religioase de Consiliul Judeţean 

Ialomiţa.  

- creşterea motivaţiei tinerilor 

sportivi ialomiţeni de a practica 

sportul de performanţă; 

- creşterea performanţei 

sportivilor ialomiţeni  prin 

participarea la competiţii 

naţionale şi internaţionale. 

- creşterea performanţelor 

sportive a asigurat promovarea 

şcolii sportive ialomiţene în plan 

naţional şi internaţional; 

- creşterea numărului de tineri 

înscrişi la cluburile sportive în 

domeniu: tenisului, scrimei, 

fotbalului, handbalului şi karate. 

- socializare prin sport; 

- creşterea gradului de pregătire 

şi al valorii tinerilor sportivi 

datorat schimbului de experienţă 

în competiţiile susţinute;  

- promovarea turismului nautic 

pe râul Ialomiţa; 

- promovarea judeţului prin 

intermediul participanţilor la 

competiţii; 

- relevarea sprijinului 

Consiliului Judeţean Ialomiţa în 

susţinerea sportului de 

performanţă.  
 

- creşterea numărului de activităţi cu 

caracter educaţional desfăşurate pe 

perioada vacanţei; 

- motivarea copiilor pentru pregătire 

metodică şi interdisciplinară a 

obiectelor de învăţământ în vederea 

pregătirii calitative pentru viaţă. 

- stimularea copiilor în însuşirea de 

cunoştinţe şcolare sau 

extracurriculare; 

- îmbunătăţirea performanţelor 

elevilor participanţi şi a spiritului 

creativ. 
- stimularea simţului antreprenorial 

al elevilor; 

- implicarea elevilor şi cadrelor 

didactice în activităţi creativ-plastice 

şi activităţi de descoperire a valorilor 

culturale ialomiţene; 

- creşterea încrederii părinţilor în 

calitatea actului educaţional al 

şcolilor ialomiţene; 

- creşterea încrederii societăţii 

ialomiţene că valorile culturale 

ialomiţene sunt încurajate şi 

promovate. 

- schimb de experienţă şi valori 

culturale între tinerii  
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Domeniul 

Mediu 

Domeniul 

Social 

- promovarea modelelor de bună 

practică pentru întreţinerea unui 

mediu sănătos prin implicarea în 

acţiuni de ecologizare 

- îmbunătăţirea peisagistică a zonelor 

ecologizate 

- formarea unei atitudini conştiente şi 

responsabile în rândul participanţilor 

( de la cei mai tineri până la cei în 

vârstă) cu privire la protecţia 

mediului. 

- creşterea gradului de implicare 

voluntară în viaţa comunităţii; 

- promovarea conceptului de „Cel 

mai bun prieten al pădurii” în rândul 

preşcolarilor; 

- implicarea preşcolarilor, şcolarilor, 

cadrelor didactice şi părinţi în 

activităţi de loisir şi creativ-plastice. 

- creşterea prestigiului 

organizatorilor şi a  

vizibilităţii Consiliului Judeţean 

Ialomiţa în susţinerea activităţilor de 

protecţie a mediului 

 

 

 

 

- creşterea gradului de implicare 

voluntară în viaţa comunităţii 

- dezvoltarea voluntariatului în 

acţiuni specifice Crucii Roşii de  

stimulare a educaţiei pentru 

sănătate , acordarea primului ajutor 

şi intervenţiei în caz de dezastre; 

- lărgirea accesului la cultură a 

persoanelor cu dizabilităţi; 

- încurajarea implicării tinerilor cu 

deficienţe auditive în activităţi 

culturale, ca metodă de socializare 

şi sensibilizare a comunităţii.   

- îmbunătăţirea dialogului 

intercultural şi a schimbului de 

experienţă între tinerii de diferite 

etnii prin redescoperirea valorilor 

culturale, obiceiurilor şi tradiţiilor  

specifice; 

- creşterea gradului de informare 

cu privire la diversitatea culturală 

ialomiţeană; 

- sporirea vizibilităţii susţinerii de 

către Consiliului Judeţean Ialomiţa  

a activităţilor cu caracter social. 

 

 

 

Alocarea sumelor s-a făcut pe baza evaluării şi selecţiei programelor/proiectelor/ 

acţiunilor propuse de beneficiari, în funcţie de cele 4 priorităţi/domenii stabilite de Consiliul 

Judeţean Ialomiţa şi îndeplinirea unor indicatori de performanţă relevanţi, care priveau 

scopul şi obiectivelor proiectului, activităţile cofinanţate, contribuţia financiară a beneficiarului 

proiectului, grupul ţintă şi aria sa  de cuprindere, beneficiarii direcţi şi indirecţi, modalităţi de 

asigurare a vizibilităţii proiectului. 

  Instituţionalizarea parteneriatelor propuse prin program s-a realizat prin încheierea 

unui contract de asociere cu fiecare din beneficiari, urmărindu-se cerinţele de validitate 

contractuală  şi  reglementarea corespunzătoare a mecanismelor aferente implementării 

proiectelor sprijinite financiar de Consiliul Judeţean Ialomiţa. Contractul de asociere a cuprins: 

părţile contractante, obiectul contractului, roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului, 

co-finanţarea acordată şi modul de asigurare a plăţilor, durata contractului, drepturi şi obligaţi ale 

partenerilor, dispoziţii finale, semnăturile oficiale. 

  Implementarea proiectelor sprijinite financiar de Consiliul Judeţean Ialomiţa în anul 

2013 s-a făcut de partener, cu asigurarea unor consultări de specialitate din partea autorităţii 

administraţiei publice judeţene şi a instituţiilor publice de interes judeţean din subordinea 

acesteia, urmărindu-se realizarea obiectivelor propuse şi a activităţilor derulate, îndeplinirea 

standardelor de calitate şi de performanţă, alocarea sumelor în concordanţă cu prevederile 
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contractuale, impactul activităţilor asupra grupurilor ţintă şi realizarea indicatorilor de 

performanţă. 

 Monitorizarea programului a fost în atribuţiile Direcţiei Coordonare Organizare, 

Compartimentul Integrare Europeană, Dezvoltare Regională şi Parteneriate Interne şi 

Internaţionale şi ale Direcţiei Buget Finanţe, lor alăturându-se şi  instituţii publice de interes 

judeţean  de sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa.  

 Situaţia sintetică a derulării Programului „Sprijin financiar acordat de Consiliul Judeţean 

Ialomiţa în vederea realizării şi/sau susţinerii programelor/proiectelor/acţiunilor educative, 

culturale, sociale, sportive şi de mediu de interes public judeţean, naţional şi internaţional în 

anul 2013” este prezentată în anexa nr.1 la prezentul raport.  

 Din punct de vedere financiar, programul a beneficiat în anul 2013 de o alocare bugetară 

însumând 127.000 lei, din care s-au cheltuit 113 000 lei, reprezentând 89 % . Pentru patru 

proiecte aprobate iniţial („Colecţia Costică Acsinte – Proiect Pilot”, „Ecotehnium”, „Micii 

creştini ecologişti” şi „Protocol de colaborare” cu Serv.  Jud. Anticorupţie) contractele nu au fost 

încheiate iar pentru proiectul „Împreună prin cultură şi tradiţii” suma alocată s-a retras integral  

de comun acord cu partenerii, întrucât nu erau asigurate toate condiţiile pentru implementarea 

proiectului. Cheltuielile efectuate  s-au încadrat în limitele şi pentru destinaţiile alocate şi au fost 

decontate pe bază de documente justificative şi cu prezentarea rapoartelor de aplicare, 

monitorizare şi evaluare a proiectelor. S-au respectat în marea majoritate a cazurilor, termenele 

de derulare a proiectului si decontarea cheltuielilor, precum şi normele legale de înregistrare în 

contabilitate. Analiza implementării programului „Sprijin financiar acordat de Consiliul Judeţean 

Ialomiţa în vederea realizării şi/sau susţinerii programelor/proiectelor/acţiunilor educative, 

culturale, sociale, sportive şi de mediu de interes public judeţean, naţional şi internaţional în anul 

2013” prin prisma indicatorilor de performanţă realizaţi conduce  la următoarele concluzii: 

 a) indicatori cantitativi: 

- s-au elaborat şi adoptat de plenul Consiliului Judeţean Ialomiţa prin hotărârea - nr. 40 din 

29.05..2013 pentru acordarea de sprijin financiar în vederea realizării şi/sau susţinerii 

programelor/proiectelor/acţiunilor educative, culturale, sociale, sportive şi de mediu de interes 

public judeţean, naţional şi internaţional în anul 2013; 

- au fost respectate cele 4 domenii de interes public judeţean pentru care s-a alocat sprijin 

financiar prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa; 

- au fost aprobate 36 proiecte cu 32 parteneri, s-au încheiat 32 contracte de asociere cu 28 de 

parteneri şi au fost realizate 31 proiecte cu 27 parteneri. 

- numărul grupurilor ţintă finanţate a fost de 31, faţă de 23 din anul 2012; 

- numărul beneficiarilor direcţi a depăşit cifra de 4 000  de persoane (4 425 persoane), ceea ce 

indică un număr mediu de participanţi de aproximativ 140 de participanţi/proiect, iar pentru 2012 

numărul beneficiarilor direcţi a depăşit cifra de 6.200 de persoane, ceea ce indică un număr 

mediu de participanţi de aproximativ 250 de participanţi/proiect; 

- după aria de cuprindere, din cele 31 de proiecte implementate, 8 sunt de nivel internaţional, 8 

de nivel naţional,  2 de nivel regional, 9 de nivel judeţean şi 4 de nivel local, în timp ce în anul 

2012 din cele 23 proiecte implementate numai 6 au avut ca arie de cuprindere internaţională, 4 

naţională, 3 regională, 9 s-au desfăşurat la nivel judeţean şi 1 la nivel local.; 

 - partenerii din program au identificat, după implementarea proiectelor, 443 de indicatori de 

performanţă, din care: 221 de indicatori cantitativi, 95 de indicatori calitativi şi 127 indicatori de 

impact; 

- suma alocată prin program a fost de 127.000 lei, din care s-au cheltuit  113 000 lei; 

 b) indicatori calitativi: 

- respectarea 100% a domeniilor aprobate prin program şi a destinaţiei sumelor alocate; 

- creşterea cu 39% a numărului de contractelor de asociere încheiate, faţă de anul 2012, printr-o 

alocare bugetară judicioasă, care, în cele mai multe dintre cazuri s-a situat între 3.000 – 4.000 de 

lei faţă de anul 2012 unde media era intre 3 00 – 5000 lei; 
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- creşterea cu câte 10%  a proiectelor cu arie de cuprindere naţională şi locală faţă de anul 2012, 

în detrimentul celor regionale şi judeţene ponderea proiectelor internaţionale faţă de 2012 a 

rămas constantă. 

- realizarea unui raport între sumele bugetare alocate şi cheltuielile efectuate de 89 %, care arată 

sporirea eficienţei sprijinului financiar acordat faţă de anul 2012 în care procentul sumelor 

utilizate a fost de 85%; 

  - reducerea cu 12 % a fondurilor alocate faţă de anul 2012 şi creşterea numărului grupurilor 

ţintă, a dus totuşi la scăderea  cu 45%  a participanţilor/proiect; 

 c) indicatori de impact: 

- programul a contribuit la îndeplinirea  operaţiunii indicative nr.6 – „Dezvoltarea 

parteneriatelor locale, zonale,  judeţene, interjudeţene, regionale, interregionale şi 

internaţionale” prevăzută în direcţia de dezvoltare strategică prioritară nr.1 – „Dezvoltarea 

capacităţii administrative” din Strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului 

Ialomiţa în perioada 2009 – 2020; 

- domeniile de sprijin financiar stabilite, numărul de proiecte, scopul şi tematica acestora, aria de 

cuprindere, numărul grupurilor ţintă şi numărul beneficiarilor direcţi şi indirecţi demonstrează 

că fundamentarea programului a fost corectă din punct de vedere al oportunităţii şi necesităţii 

implementării lui şi în concordanţă cu nevoi de interes public judeţean real identificate; 

- programul a asigurat creşterea participării cetăţenilor la proiecte de interes public local, 

zonal,  judeţean, interjudeţean, regional, interregional şi internaţional (peste 4 400 de 

beneficiari direcţi şi peste 30.500 de beneficiari indirecţi), dezvoltarea spiritului civic 

participativ  şi a unor raporturi interactive dintre administraţia publică judeţeană şi cetăţeni, 

prin care activitatea Consiliului Judeţean Ialomiţa este pusă în slujba,  folosul şi sub controlul 

cetăţenilor;  

- programul a contribuit la aplicarea principiului european al parteneriatului şi la dezvoltarea 

parteneriatului după un model organizaţional compatibil cu standardele din Uniunea 

Europeană, prin realizarea de asocieri instituţionalizate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa cu 

parteneri din societatea civilă ialomiţeană, pe bază de contracte de asociere, pentru susţinerea 

organizatorică şi financiară a programelor/proiectelor/acţiunilor educative, culturale, sociale, 

sportive şi de mediu de interes public judeţean, naţional şi internaţional în anul 2013; 

- parteneriatele dezvoltate şi implementate prin program au adus atât avantaje părţilor 

contractante, cât şi o plusvaloare, de la sporirea angajamentului şi lărgirea cunoştinţelor până 

la creşterea transparenţei şi a eficienţei procesului de formulare şi aplicare a politicilor 

publice;  

- aplicarea eficientă şi eficace a principiului parteneriatului în implementarea programului a 

demonstrat creşterea capacităţii administrative şi a capacităţii tehnice a partenerilor de a 

contribui substanţial la proces, existenţa de expertiză şi resurse umane pentru implementarea 

de proiecte,  punându-se astfel problema consolidării şi dezvoltării acestor capacităţi; 

- respectarea unei proceduri prestabilite de pregătire, implementare, monitorizare şi evaluare a 

proiectelor aprobate pentru susţinerea organizatorică şi financiară, precum şi numărul mare al 

indicatorilor de performanţă puşi în evidenţă în proiectele implementate prin program (443) 

arată o creştere a competenţelor reprezentanţilor beneficiarilor în acest domeniu; 

- după aria de cuprindere, diversitatea activităţilor şi numărul beneficiarilor direcţi sau indirecţi, 

implementarea proiectului a contribuit la schimbul de bune practici de nivel internaţional, 

naţional şi judeţean, la schimbul de valori culturale perene, descoperirea unor talente locale 

de mare perspectivă, facilitarea comunicării şi socializării între participanţii la acţiuni, 

formarea unei atitudini civice şi a responsabilităţii conştiente, mai ales în rândul tinerilor, 

promovarea obiectivelor istorice, culturale şi turistice din judeţ, dezvoltarea spiritului de 

competiţie,  îmbunătăţirea şi promovarea performanţelor profesionale, personale şi civice 

în activitatea beneficiarilor de sprijin financiar; 
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- implementarea programului a demonstrat capacitatea partenerilor de a organiza şi susţine 

evenimente culturale, educative şi sportive relevante; 
- programul a contribuit la sporirea prestigiului beneficiarilor de sprijin financiar, prin  

creşterea relevanţei proiectelor propuse, cu largă deschidere spre nivelul naţional şi 

internaţional, spre teme de mare actualitate (educaţie, cultură, mediu) şi prin cuprinderea într-o 

majoritate covârşitoare a tinerilor în derularea acţiunilor; 

- comunicarea în spaţiul public a implementării proiectelor şi a rezultatelor obţinute şi-a mutat 

centrul de greutate spre formele moderne, electronice, de comunicare: site-uri speciale, 

specializate, de multiplicare a informaţiei sau de socializare, dar s-au utilizat şi canalele 

tradiţionale de comunicare (presă, televiziune, radio) ; 

- s-a asigurat creşterea prestigiului şi a vizibilităţii activităţii Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

prin relevarea la fiecare acţiune a sprijinului organizatoric şi financiar acordat de autoritatea 

administraţiei publice judeţene şi de instituţiile publice din subordinea sa, participarea 

conducerii şi/sau a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa la cvasitotalitatea 

manifestărilor din program, postarea la activităţi a două bannere ce informau despre sprijinul 

financiar acordat proiectului, acordarea de materiale promoţionale realizate de Consiliul 

Judeţean Ialomiţa, inserarea pe pagina www.cicnet-ro a informaţiilor despre proiectele 

implementate. 

 Implementarea programului „Sprijin financiar acordat de Consiliul Judeţean Ialomiţa 

în vederea realizării şi/sau susţinerii programelor/proiectelor/acţiunilor educative, 

culturale, sociale, sportive şi de mediu de interes public judeţean, naţional şi internaţional 

în anul 2013”, prin elementele de analiză prezentate anterior, arată că orientarea strategică a 

Consiliului Judeţean Ialomiţa a fost corect şi obiectiv fundamentată şi poate rămâne o direcţie de 

acţiune importantă, pe un orizont de timp mediu şi lung, deoarece răspunde, prin scop şi 

obiective, cerinţelor şi priorităţilor strategiei Europa 2020. 

 

III.  În legătură cu îndeplinirea atribuţiilor preşedintelui privind relaţia cu consiliul 

judeţean, trebuie arătat că au fost respectate normele legale privind organizarea şi funcţionarea 

consiliului judeţean, precum şi prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare.  

În funcţionarea Consiliului Judeţean Ialomiţa şi a celor 5 comisii de specialite ale 

acestuia au fost respectate condiţiile legale de convocare, de stabilire a ordinii de zi şi asigurarea 

publicităţii acesteia, de întrunire a cvorumului necesar, de desfăşurare a şedinţelor, de exercitare 

a votului şi de asigurare a caracterului public al şedinţelor. Au fost invitaţi şi au participat la 

şedinţele Consiliului Judeţean Ialomiţa reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului judeţului Ialomiţa, 

parlamentari din judeţ, reprezentanţi ai instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, reprezentanţi ai serviciilor publice deconcentrate, organizaţiilor non-

guvernamentale locale şi  structurilor patronale din judeţ, cetăţeni şi  mass-media locală. 

Şedinţele Consiliului Judeţean Ialomiţa au fost conduse, de regulă, de preşedintele 

consiliului, iar, în absenţa sa motivată, de unul din vicepreşedinţii desemnat prin dispoziţie.   

   

IV.  În ceea ce priveşte formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor 

publice locale şi exercitarea atribuţiilor de ordonator principal de credite, trebuie evidenţiat 

faptul că, pe parcursul anului 2013, Consiliul Judeţean Ialomiţa şi consiliile locale din 

municipiile, oraşele şi comunele din teritoriu au respectat prevederile Legii nr.273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, ale legii bugetului de stat pe anul 2013 şi ale celorlalte 

acte normative de reglementare în domeniul finanţelor publice locale.  

Ca ordonator principal de credite, preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa a urmărit să 

fie aplicate cu stricteţe normele legale de întocmire a proiectului bugetului judeţului Ialomiţa şi a 

rectificărilor bugetare pe anul 2013, a contului de încheiere a exerciţiului bugetar din anul 2012 

http://www.cicnet-ro/
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şi să le supună aprobării Consiliului Judeţean Ialomiţa. A fost respectată clasificaţia bugetară, 

economică şi funcţională, s-a corelat angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor din 

fondurile publice cu existenţa prevederilor bugetare, sursa de finanţare, cadrul legal pentru acea 

cheltuială şi viza prealabilă de control financiar – preventiv. Au fost analizate permanent sursele 

de venituri ce pot fi mobilizate la nivelul fiecărei unităţi administrativ – teritoriale şi cheltuielile 

bugetelor locale pentru ca repartizarea alocaţiilor bugetare să se facă în concordanţă cu 

obiectivele şi programele fiecărei comunităţi, să fie realizaţi indicatorii de performanţă şi să se  

asigure integritatea şi administrarea eficientă a bunurilor publice şi private ale judeţului Ialomiţa.  

 

Bugetul propriu al judeţului Ialomiţa pe anul 2013 a fost elaborat, aprobat şi executat în 

concordanţă cu prevederile legii finanţelor publice locale, ale legii bugetului de stat pe anul 2013 

şi ale celorlalte acte normative ce privesc domeniul bugetar.  

Bugetul iniţial a fost aprobat la un nivel de 98.828 mii lei, iar prevederile definitive 

influenţate de rectificări s–au situat la un nivel de 100.659 mii lei. Încasările realizate au fost de 

98.214 mii lei, iar plăţile efectuate au fost de 96.523 mii lei. 

 

  Execuţia veniturilor bugetului propriu al judeţului pe surse de provenienţă: 

 

Nr. 

crt. 
 Denumirea indicatorilor 

Prevederi 

bugetare 

definitive  
 

   

- lei - 

Încasări 

realizate 

 

 

 

 - lei - 

Pondere 

încasări în 

prevederi 

bugetare 

 

 - lei - 

Pondere 

în total 

venituri 

 

 - lei - 

Pondere 

în total 

venituri 

în cadrul 

secţiunii 

 - lei - 

0 1 2 3 4 5 6 

  VENITURI TOTALE, din care: 100.659.000      98.213.599      97,57% 100,00% 
 

I VENITURI CURENTE, din care: 65.756.000      64.245.327      97,70% 65,41%   

  Venituri fiscale, din care: 61.179.000      60.549.246      98,97% 61,65%   

  Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit  22.955.000      22.954.641      100,00% 23,37%   

  Cote defalcate din impozitul pe venit 15.897.000      15.896.641      100,00% 16,19%   

  
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 

pentru echilibrarea bugetelor locale 
7.058.000      7.058.000      100,00% 7,19%   

  Sume defalcate din TVA  36.379.000      35.726.651      98,21% 36,38%   

  
Sume defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru 

acţiuni transferate sau noi cheltuieli publice  
23.121.000      22.468.651      97,18% 22,88%   

  
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru 

drumuri  
4.100.000      4.100.000      100,00% 4,18%   

  
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale 
9.158.000      9.158.000      100,00% 9,32%   

  
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării 

bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi (rd.15+rd.18) 
1.845.000      1.867.954      101,24% 1,90%   

  Venituri nefiscale 4.577.000      3.696.081      80,75% 3,76%   

  Venituri din proprietate 4.531.000      3.654.054      80,65% 3,72%   

  Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi  12.000      12.611      105,09% 0,01%   

  Diverse venituri  3.000      2.456      81,87% 0,01%   

  Donaţii şi sponsorizări  22.000      22.000      100,00% 0,01%   

 
Alte transferuri voluntare 9.000 4.960 55,11% 0,01% 

 
II  SUBVENŢII  34.625.000      33.932.675      98,00% 34,55%   

  

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale 

necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din 

fonduri externe nerambursabile 

- -  7.628      -  -0,01% 

  

  Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 26.278.000      26.194.411      99,68% 26,67%   

  
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor 

de asistenţă medico-sociale 
175.000      174.906      99,95% 0,18%   
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Nr. 

crt. 
 Denumirea indicatorilor 

Prevederi 

bugetare 

definitive  
 

   

- lei - 

Încasări 

realizate 

 

 

 

 - lei - 

Pondere 

încasări în 

prevederi 

bugetare 

 

 - lei - 

Pondere 

în total 

venituri 

 

 - lei - 

Pondere 

în total 

venituri 

în cadrul 

secţiunii 

 - lei - 

0 1 2 3 4 5 6 

  Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 251.000      251.000      100,00% 0,26%   

  
Sume primite de administraţiile locale pentru program 

FEGA implementat de APIA 
167.000      166.536      99,72% 0,17%   

  
Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanaţarea 

camerelor agricole 
676.000      655.680      96,99% 0,67%   

  Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală 7.078.000      6.497.770      91,80% 6,61%   

III 
     SUME PRIMITE DE LA UE IN CONTUL 

PLĂŢILOR EFECTUATE (rd.53+rd.55) 
278.000 35.597 12,80% 0,04%   

  Fondul Social European (rd.54) 246.000      35.597      14,47% 0,04%   

  Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 32.000      -        0,00% 0,00%   

  
 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE - VENITURI 

TOTALE, din care: 
84.301.000      84.999.315      100,83% 86,55% 100,00% 

I VENITURI CURENTE, din care: 56.754.000      57.556.782      101,41% 58,60% 67,71% 

  Venituri fiscale, din care: 61.179.000      60.549.246      98,97% 61,65% 71,23% 

  Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 22.955.000      22.954.641      100,00% 23,37% 27,01% 

  Cote defalcate din impozitul pe venit 15.897.000      15.896.641      100,00% 16,18% 18,70% 

  
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 

pentru echilibrarea bugetelor locale 
7.058.000      7.058.000      100,00% 7,19% 8,30% 

  Sume defalcate din TVA  36.379.000      35.726.651      98,21% 36,38% 42,03% 

  
Sume defalcate din taxa pe valoare adaugată pentru 

acţiuni transferate sau noi cheltuieli publice  
23.121.000      22.468.651      97,18% 22,88% 26,43% 

  
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru 

drumuri  
4.100.000      4.100.000      100,00% 4,18% 4,82% 

  
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale 
9.158.000      9.158.000      100,00% 9,32% 10,77% 

  
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării 

bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi 
1.845.000      1.867.954      101,24% 1,90% 2,20% 

  Venituri nefiscale -4.425.000      -2.992.464      67,63% -3,05% -3,52% 

  Venituri din proprietate  4.531.000      3.654.054      80,65% 3,72% 4,30% 

  Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi  12.000              12.611      105,09% 0,01% 0,01% 

  Diverse venituri 3.000      2.456      81,87% 0,01% 0,01% 

  Donaţii şi sponsorizări 22.000      22.000      100.00% 0,02% 0,02% 

 
Alte transferuri voluntare 9.000 4.960 55,11% 0,01% 0,01% 

 

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea 

secţiunii de dezvoltare 
-9.002.000 -6.688.545 74,30% -6,82% -7,87% 

II SUBVENŢII  27.547.000      27.442.533      99,62% 27,95% 32,29% 

  Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 26.278.000      26.194.411      99,68% 26,67% 30,82% 

  
Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor 

de asistenţă medico-sociale 
175.000      174.906      99,95% 0,18% 0,21% 

  Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii 251.000      251.000      100,00% 0,26% 0,30% 

  
Sume primite de administraţiile locale pentru program 

FEGA implementat de APIA 
167.000      166.536      99,72% 0,17% 0,20% 

  
Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanaţarea 

camerelor agricole 
676.000      655.680      96,99% 0,67% 0,77% 

  
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE - VENITURI 

TOTALE, din care: 
16.358.000      13.214.284      80,78% 13,45% 100,00% 

I VENITURI CURENTE, din care: 9.002.000      6.688.545      74,30% 6,81% 50,62% 

  Venituri nefiscale 9.002.000      6.688.545      74,30% 6,81% 50,62% 

  
Transferuri voluntare - vărsăminte din secţiunea de 

funcţionare 
9.002.000      6.688.545      74,30% 6,81% 50,62% 
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Nr. 

crt. 
 Denumirea indicatorilor 

Prevederi 

bugetare 

definitive  
 

   

- lei - 

Încasări 

realizate 

 

 

 

 - lei - 

Pondere 

încasări în 

prevederi 

bugetare 

 

 - lei - 

Pondere 

în total 

venituri 

 

 - lei - 

Pondere 

în total 

venituri 

în cadrul 

secţiunii 

 - lei - 

0 1 2 3 4 5 6 

II SUBVENŢII  7.078.000      6.490.142      91,69% 6,60% 49,11% 

  

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale 

necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din 

fonduri externe nerambursabile 

-          -7.628      -  -0,01% -0,06% 

  Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală 7.078.000      6.497.770      91,80% 6,61% 49,17% 

III 
     SUME PRIMITE DE LA U.E. IN  CONTUL 

PLĂŢILOR EFECTUATE  
278.000      35.597      12,80% 0,04% 0,27% 

  Fondul Social European 246.000      35.597      14,47% 0,04% 0,27% 

  Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 32.000      -        0,00% 0,00% 0,00% 
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Sinteza cheltuielilor pe structura funcţională: 

Cap. Denumirea 

indicatorului 

Credite 

bugetare 

definitive 

 

- lei - 

Plăţi 

efectuate 

 

 

 

- lei - 

Pondere 

plăţi în 

credite 

bugetare 
(col.3/col.2) 

Pondere 

în total 

cheltuieli 

Pondere 

în total 

cheltuieli 

în cadrul 

secţiunii 

0 1 2 3 4 5 6 

 CHELTUIELI TOTALE 

  din care: 

103.404.000 96.522.543 93,35% 100,00%  

5102 Autorităţi publice şi acţiuni externe 6.351.000 4.809.767 75,73% 4,98%  
5402 Alte servicii publice generale 535.000 505.619 94,51% 0,53%  
5502 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 7.669.000 7.662.643 99,92% 7,94%  
6002 Apărare 225.000 219.953 97,76% 0,23%  
6102 Ordine publică şi siguranţă naţională -967.000 -1.041.434 107,70% -1,08%  
6502 Învăţământ 8.788.000 8.752.250 99,59% 9,07%  
6602 Sănătate 1.312.000 1.304.410 99,42% 1,35%  
6702 

Cultură, recreere şi religie 

6.486.000 6.416.240 98,92% 6,65%  

6802 Asigurări şi asistenţă socială 45.329.000 41.892.504 92,42% 43,40%  
7002 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 700.000 700.000 100,00% 0,73%  
7402 Protecţia mediului 325.000 200.775 61,78% 0,20%  
8002 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 341.000 280.010 82,11% 0,29%  
8302 Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare 676.000 655.679 96,99% 0,68%  
8402 Transporturi 21.842.000 20.673.235 94,65% 21,42%  
8702 Alte acţiuni economice 3.792.000 3.490.892 92,06% 3,61%  
 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE - CHELTUIELI 

TOTALE   din care: 

84.301.000 80.563.259 95,57% 83,47% 100,00% 

5102 Autorităţi publice şi acţiuni externe 4.356.000 4.159.368 95,49% 4,31% 5,16% 
5402 Alte servicii publice generale 535.000 505.619 94,51% 0,53% 0,63% 
5502 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 7.669.000 7.662.643 99,92% 7,94% 9,51% 
6002 Apărare 225.000 219.953 97,76% 0,23% 0,27% 
6102 Ordine publică şi siguranţă naţională 114.000 101.429 88,97% 0,11% 0,13% 
6502 Învăţământ 8.788.000 8.752.250 99,59% 9,07% 10,86% 
6602 Sănătate 1.112.000 1.110.837 99,90% 1,15% 1,38% 
6702 

Cultură, recreere şi religie 

6.486.000 6.416.240 98,92% 6,65% 7,96% 

6802 Asigurări şi asistenţă socială 45.017.000 41.794.581 92,84% 43,30% 51,88% 
7002 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 700.000 700.000 100,00% 0,73% 0,87% 
7402 Protecţia mediului 13.000 13.000 100,00% 0,01% 0,02% 
8002 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 200.000 200.000 100,00% 0,21% 0,25% 
8302 Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare 676.000 655.679 96,99% 0,68% 0,81% 
8402 Transporturi 8.250.000 8.111.660 98,32% 8,40% 10,07% 

8702 Alte acţiuni economice 160.000 160.000 100,00% 0,16% 0,20% 

 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE - CHELTUIELI 

TOTALE 

  din care: 

19.103.000 15.959.284 83,54% 16,53% 100,00% 

5102 Autorităţi publice şi acţiuni externe 1.995.000 650.399 32,60% 0,67% 4,08% 
6102 Ordine publică şi siguranţă naţională -1.081.000 -1.142.863 105,72% -1,18% -7,16% 
6602 Sănătate 200.000 193.573 96,79% 0,20% 1,21% 
6802 Asigurări şi asistenţă socială 312.000 97.923 31,39% 0,10% 0,61% 
7402 Protecţia mediului 312.000 187.775 60,18% 0,19% 1,18% 
8002 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 141.000 80.010 56,74% 0,08% 0,50% 
8402 Transporturi 13.592.000 12.561.575 96,42% 13,02% 78,71% 
8702 Alte acţiuni economice 3.362.000 3.330.892 99,07% 3,45% 20,87% 

 

Din secţiunea de dezvoltare a bugetului judeţului pe anul 2013  (surse proprii, credit 

intern fonduri externe nerambursabile postaderare, subvenţii, excedent ani anteriori) au fost 

finanţate obiective cuprinse în programul de investiţii pe anul 2013  şi anume obiective noi, 

obiective în continuare şi alte cheltuieli de investiţii după cum urmează: 
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CCoonnssoolliiddaarree  SSppiittaall  ddee  UUrrggeennţţăă  SSlloobboozziiaa  ccoorrpp  CC,,DD,,EE  ––  eettaappaa  aa  IIII--aa  

334433..557722,,6655  lleeii  

PP..AA..TT..JJ..  ––  sseeccţţiiuunnee  zzoonnee  ddee  rriisscc  nnaattuurraall  ((ssttuuddiiuu))  5500..000000,,0000  lleeii  

MMooddeerrnniizzaarree  DD..JJ..  221122  MMiihhaaiill  KKooggăăllnniicceeaannuu  --  DDNN  22AA  ((kkmm  6688++229955  --  7722++118822));;  FFeetteeşşttii--ŢŢăănnddăărreeii::  

eettaappaa  IIII  ((kkmm  8833++007755  --110000++991155))                                                                                                                      

22..557755..888855,,5566  lleeii  

MMooddeerrnniizzaarree  DD..JJ..  221122  lliimmiittăă  jjuuddeeţţ  BBrrăăiillaa  ––  LLuucciiuu  ((kkmm  5588++229977  ––  6611++229999))    557799..007799,,6644  lleeii,,    

MMooddeerrnniizzaarree  DD..JJ..  221133::  DDNN  22AA  ––  LLuucciiuu      446622..000000,,4466  ll  eeii,,  

MMooddeerrnniizzaarree  ddrruumm  jjuuddeeţţeeaann  DD..JJ..  220011  ttrroonnssoonn  MMăărrccuulleeşşttii  ––  SSuuddiiţţii  ––  SSăăvveennii    44..001111..448888,,1144  lleeii    

MMooddeerrnniizzaarreeaa  ddrruummuulluuii  jjuuddeeţţeeaann  DD..JJ..  220011  BBuueeşşttii  --  AAllbbeeşşttii    33..991144..552233,,1188  lleeii    

MMooddeerrnniizzaarree  ddrruumm  jjuuddeeţţeeaann  DD..JJ..  440022  ttrroonnssoonn  SSiinneeşşttii  ––  lliimmiittăă  jjuuddeeţţ  IIllffoovv  559900..116611,,5500  lleeii  

MMooddeerrnniizzaarree  DDJJ  110022HH  ((kkmm  6666++331177--7788++886622))  --  pprrooiieecctt  7799..998800,,0000  lleeii  

MMooddeerrnniizzaarree  ssaallăă  ssppeeccttaaccoollee  556666..446600,,5511  lleeii  

AAuuttoorriizzaaţţiiii  ggoossppooddăărriirreeaa  aappeelloorr  ppeennttrruu  ppoodduurrii  3300..000099,,8844  lleeii  

MMooddeerrnniizzeerree  ffaalleezzăă  DDuunnăărree  ––  CCoommuunnaa  BBoorrdduuşşaannii  --  pprrooiieecctt  1155..550000,,0000  lleeii  

AAssiigguurraarreeaa  eenneerrggiieeii  vveerrzzii  ppeennttrruu  ffuunnccţţiioonnaarreeaa  uunnoorr  iinnssttiittuuţţiiii  ppuubblliiccee  ddiinn  jjuuddeeţţuull  IIaalloommiiţţaa  pprriinn  

ccaappttaarreeaa  eenneerrggiieeii  vveerrzzii  ssoollaarree  --  PPaarrcc  SSoollaarr  FFoottoovvoollttaaiicc  IIaalloommiiţţaa  II    

33..331155..339922,,5599  lleeii  

RReeccoonnssttrruuccţţiiee  eeccoollooggiiccăă  ffoorreessttiieerrăă  ppee  tteerreennuurrii  ddeeggrraaddaattee  ppee  ppeerriimmeettrruull  

ddee  aammeelliioorraarree  CCoolleelliiaa,,  ccoommuunnaa  CCoolleelliiaa,,  jjuuddeeţţuull  IIaalloommiiţţaa  

9955..003333,,3300  lleeii  

RReeccoonnssttrruuccţţiiee  eeccoollooggiiccăă  şşii  îîmmppăădduurriirreeaa  tteerreennuurriilloorr  ddeeggrraaddaattee  oorrii  

iimmpprroopprriiii  ffoolloossiinnţţeelloorr  aaggrriiccoollee,,  aaffllaattee  îînn  pprroopprriieettaatteeaa  PPrriimmăărriieeii  CCoommuunneeii  

RReevviiggaa,,  ppeerriimmeettrruull  ddee  aammeelliioorraarree  RReevviiggaa    

9922..774411,,7744  lleeii  

PPrrooiieecctt  „„CCrreeşştteerreeaa  eeffiicciieennţţeeii  sseerrvviicciiiilloorr  ppuubblliiccee  ddiinn  jjuuddeeţţuull  IIaalloommiiţţaa  pprriinn  pprrooffeessiioonnaalliizzaarreeaa  

ppeerrssoonnaalluulluuii  aaddmmiinniissttrraattiivv””  

6611..116655,,9955  lleeii  

PPrrooiieecctt  „„SSoolliiddaarr  ––  rreeccuunnooaaşştteerree  şşii  ddeemmnniittaattee  ppee  ppiiaaţţaa  mmuunncciiii  ddiinn  RReeggiiuunneeaa  SSuudd  MMuunntteenniiaa””  22..006644,,2299  lleeii  

PPrrooggrraammuull  TTiinneerreett  îînn  AAccţţiiuunnee  ––  pprrooiieecctt  „„IInncclluuddee  MMee””  9955..885588,,8811  lleeii  

ÎÎnnffiiiinnţţaarree  CCeennttrruu  ddee  RReeccuuppeerraarree  şşii  RReeaabbiilliittaarree  AAdduullţţii,,  ccoommuunnaa  MMoovviillaa,,  jjuuddeeţţuull  IIaalloommiiţţaa  11..449944..881166,,3300  lleeii    

EExxttiinnddeerree  şşii  mmooddeerrnniizzaarree  CCeennttrruull  ddee  ÎÎnnggrriijjiirree  şşii  AAssiisstteennţţăă  SSlloobboozziiaa  11..995500..449977,,5566  lleeii  

CCaassaa  IIaalloommiiţţeeaannăă  ––  MMuuzzeeuull  AAggrriiccuullttuurriiii  4499..998888,,9999  lleeii  

RReeoorrggaanniizzaarree  cciirrccuuiitt  mmuuzzeeiissttiicc  ––  MMuuzzeeuull  AAggrriiccuullttuurriiii  1144..994422,,2211  lleeii  

CCoonnssoolliiddaarree,,  aammeennaajjaarree,,  rreeoorrggaanniizzaarree  ccllăăddiirree  mmuuzzeeuu  ––  MMuuzzeeuull  AAggrriiccuullttuurriiii  3344..666655,,8899  lleeii  

RReeaabbiilliittaarree  ssiisstteemm  ddee  aalliimmeennttaarree  ccuu  eenneerrggiiee  tteerrmmiiccăă  ––  DDiirreeccţţiiaa  JJuuddeeţţeeaannăă  ddee  EEvviiddeennţţăă  aa  

PPeerrssooaanneelloorr  IIaalloommiiţţaa  

77..000000,,0000  lleeii  

AAllttee  cchheellttuuiieellii  şşii  ddoottăărrii  iinnddeeppeennddeennttee  ––  aauuttoorriittăăţţii  eexxeeccuuttiivvee  şşii  iinnssttiittuuţţiiii  ssuubboorrddoonnaattee  ((aappaarraattuurrăă  

bbiirroottiiccăă,,  lliicceennţţee,,  ssiisstteemmee  ccaallccuull,,  oobbiieeccttee  mmuuzzeeaallee,,  ccăărrţţii  ffuunncciiaarree,,  ssttuuddiiii  şşii  pprrooiieeccttaarree,,  iinnssttaallaaţţiiee  ddee  

ppaazzăă  eettcc..))  

4411..229966,,0011  lleeii  

 

Administrarea şi utilizarea resurselor bugetului propriu al judeţului Ialomiţa s-a făcut cu 

respectarea legii finanţelor publice locale, a legii contabilităţii, utilizând indicatorii din sistemul 

finanţelor publice, respectând procedurile şi principiile contabile specifice. 

Situaţiile financiare anuale întocmite la 31 decembrie 2013 au fost elaborate în 

concordanţă cu O.M.F.P. nr. 116/30.01.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2013 şi cu 

O.M.F.P. nr. 2020/17.12.2013  pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea 

exerciţiului bugetar al anului 2013. 
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Execuţia bugetară a anului 2013 reflectată în contul de execuţie şi componentele 

situaţiilor financiare, anexe la proiectul de hotărâre, prezintă poziţia şi performanţa financiară a 

consiliului judeţean. 

 

V.  În calitate de ordonator principal de credite una dintre competenţele principale ale 

preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa o reprezintă gestionarea resursele umane, existente 

atât în aparatul de specialitate, cât şi în instituţiile publice de interes judeţean aflate sub 

autoritatea sa.  

Potrivit  prevederilor art. 91 alin. (1.) lit. a) şi alin. (2.) lit. c.)  din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean 

Ialomiţa are printre atribuţiile sale şi pe cea de aprobare a  organigramei, statului de funcţii al 

aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean din 

subordine. 

Resursele umane aprobate prin organigrame în anul 2013, se prezintă după cum urmează:  

 

Nr. 

crt. 

Denumirea instituţiei Total posturi  din care : 

Funcţii de 

demnitate 

publică 

Funcţii 

publice 

Personal 

contractual 

1.  Consiliul Judeţean Ialomiţa 132 3 115 14 

2.  Direcţia Judeţeană de Evidenţă a 

Persoanelor Ialomiţa 

19 - 17 2 

3. Biblioteca Judeţeană „Ştefan 

Bănulescu” Ialomiţa 

27 - - 27 

4. Centrul Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale Ialomiţa 

20 - - 20 

5. Centrul Cultural UNESCO 

„Ionel Perlea” Ialomiţa 

18 - - 18 

6. Muzeul Agriculturii Slobozia 33 - - 33 

7. Muzeul Judeţean Ialomiţa 31 - - 31 

8.  Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului 

Ialomiţa         

630 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

630 

 Scoala profesionala specială 

Slobozia 

74 - - 74 

9.  

 

 

Centrul de Asistenţă Medico-

Socială Fierbinţi-Târg 

 

28 - - 28 

10 Camera Agricolă Judeţeană 

Ialomiţa 

18 - 17 1 

11 Centrul Judeţean de Resurse şi 37 - - 37 
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Asistenţă Educaţională 

        

Ocuparea funcţiilor publice s-a făcut prin: promovare în funcţii publice de conducere, 

transfer în interesul serviciului şi recrutare.  

În anul 2013, în aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa 1 post s-a ocupat 

prin promovarea într-o funcţie de conducere, 5 posturi s-au ocupat prin transfer în interesul 

serviciului, 8 salariaţi şi-au încetat raporturile de serviciu (acordul părţilor – 2, pensie limită de 

vârstă – 1, pensie invaliditate – 1, pensie anticipată parţială -3, încetare de drept prin decesul 

funcţionarului public-1). 

În ceea ce priveşte ocuparea posturilor unice, Consiliul Judeţean Ialomiţa a transmis prin 

adresa nr. 2900/25.04.2013 către Instituţia Prefectului judeţul Ialomiţa solicitarea de avizare 

pentru 9 posturi  vacante din cadrul aparatului de specialitate,  conform prevederilor art. 9 din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din 

sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele 

măsuri fiscal-bugetare, reglementările referitoare la ocuparea posturilor vacante unice din cadrul 

autorităţilor şi instituţiilor publice, aşa cum sunt ele prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 34/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod 

corespunzător şi în anul 2013. 

         Demersul nu s-a finalizat favorabil urmare apariţiei Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr. 77/2013,  revenind cu o nouă solicitare pentru avizarea aceluiaşi număr de posturi prin adresa 

8618/03.12.2013 adresat de această dată conform art. 3 din Ordinul nr. 2338/1454/2013 privind 

stabilirea procedurilor de elaborare, avizare şi transmitere a solicitărilor de ocupare a posturilor 

la nivelul ordonatorilor principali de credite ai administraţiei publice locale Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.  

         Cu adresa nr. 5166/23.07.2013, Consiliul Judeţean Ialomiţa a înaintat Agenţiei Naţionale 

a Funcţionarilor Publici documentaţia pentru avizarea tuturor posturilor la nivel de ordonator 

principal de credite cu încadrarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2013.   

        În urma verificărilor, prin adresa nr. 28342/2013 Agenţia Naţională a Funcţionarilor 

Publici a comunicat că nu sunt incidente dispoziţiile legii 188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

Organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa a fost aprobată în 

anul 2013 pe structura a 5 direcţii de specialitate (Direcţia Coordonare Organizare, Direcţia 

Buget Finanţe, Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Direcţia Investiţii şi Servicii 

Publice şi Direcţia Achiziţii Patrimoniu) şi 2 compartimente distincte: Consilieri Preşedinte şi 

Audit Public Intern, iar în cadrul direcţiilor de specialitate, pe servicii şi compartimente de 

specialitate, care să corespundă îndeplinirii atribuţiilor şi responsabilităţilor legale ale Consiliului 

Judeţean Ialomiţa. Prin organigramă au fost stabilite competenţele legale de coordonare şi 

îndrumare a structurilor organizatorice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Ialomiţa. 

  Planul anual de perfecţionare a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Ialomiţa, al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi al 

Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa, care cuprinde domeniile de perfecţionare profesională, 

avizul favorabil al Comisiei Paritare, precum şi sumele alocate în acest sens, a fost transmis 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor publici după aprobarea bugetului şi în formatul standard 

impus de Ordinul ANFP nr. 13601/2008 pentru aprobarea termenelor şi a formatului standard de 
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transmitere a datelor privind planul anual de perfecţionare profesională şi fondurile alocate în 

scopul instruirii funcţionarilor publici. 

 

VI. Îndeplinirea atribuţiilor de gestiune a patrimoniului, stabilite în secţiunea 1 a cap. 

XII din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, vizează gestionarea 

patrimonului public şi privat al judeţului Ialomiţa. Pentru aceasta, şi în anul 2013, s-a urmărit 

inventarierea, administrarea şi evidenţa bunurilor ce aparţin, potrivit legii, domeniului public şi 

privat judeţean, precum şi respectarea procedurilor privind concesionarea, închirierea, vânzarea 

sau darea în administrare a unor bunuri din domeniul public şi privat al judeţului. 

Aplicând prevederile Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor 

de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor 

Publice nr. 2861 din 9 octombrie 2009, prin Dispoziţia nr. 135/04.11.2013 şi 151/04.12.2013, 

preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa a dispus inventarierea generală anuală a bunurilor din 

domeniul public şi privat al judeţului aflate în administrarea directă, cât şi în administrarea 

instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

Inventarierea s-a realizat în perioada 05.11.2013 – 20.12.2013, rezultatele inventarierii 

stabilindu-se prin compararea datelor constatate faptic cu evidenţa scriptică din contabilitate. Au 

fost inventariate terenuri, mijlocae fixe, licenţe, active corporale şi necorporale aflate în curs de 

execuţie, participaţii la capitalul social al unor societăţi comerciale, obiecte de inventar, 

materiale, timbre fiscale şi poştale, bonuri de  carburanţi, obligaţiile Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, celelalte elemente de activ şi pasiv. 

     Valoarea totală a patrimoniului inventariat este de  421.459.776,62 lei, din care 

421.034.597,07 lei este valoarea patrimoniului gestionat direct de Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

280.806,09 lei este valoarea patrimoniului administrat de Centrul Militar Judeţean Ialomiţa, iar 

144.373,46 lei reprezintă valoarea patrimoniului administrat de Inspectoratul  pentru Situaţii de 

Urgenţă „Barbu Catargiu” Ialomiţa. Prin procesul – verbal de inventariere nr. 9312/20.12.2013, 

comisia de inventariere a făcut şi o serie de propuneri rezultate din procesul inventarierii. 

Procesul verbal privind rezultatele inventarierii patrimoniului Consiliului Judeţean Ialomiţa pe 

anul 2013 a fost aprobat de ordonatorul principal de credite. 

      Fiind de un interes mai larg, este oportun să fie prezentat modul de utilizare a suprafaţei de 

8.697,70 ha aflată în patrimoniul privat al judeţului Ialomiţa, conform inventarierii de la sfârşitul 

anului 2013: 

 

Localitatea Total 

suprafaţă 

ha. 

Suprafaţă 

concesionată 

ha. 

Suprafaţă 

în folosinţă 

gratuită - ha. 

Suprafaţă 

neconcesio

nată 

ha. 

Giurgeni 4.201, 61 3.552,49 74,26 574,86 

Gura Ialomiţei 1.879,09 419,93 - 1459,16 

Vlădeni 2.617,00 2.337,02 23,10 256,88 

    

  De asemenea, s-au făcut demersuri pentru întocmirea documentaţiilor în vederea 

înscrierii în Cartea Funciară a unor bunuri imobile (construcţii şi terenuri) din domeniul public şi 

privat al judeţului Ialomiţa. Au fost finalizate până la sfârşitul anului 2013 documnentaţii de 

dezmembri în  număr de 3 pe teritoriul UAT comuna Giurgeni rezultând alte 7 cărţi funciare. 
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 VII.  Îndeplinirea atribuţiilor privind organizarea şi funcţionarea aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa are ca temei legal prevederile art. 102 alin. (3.) 

coroborat cu art. 103 alin (1.) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţean Ialomiţa se află în subordinea şi conducerea preşedintelui.  

     În cursul anului 2013 aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa a asigurat 

îndeplinirea următoarelor atribuţii şi competenţe conferite de lege şi specificate în Regulamentul 

de organizare şi funcţionare: 

 aplicarea şi punerea  în executare a prevederilor legale în materie de administraţie 

publică judeţeană;  

 eficientizarea managementului public şi adaptarea practicilor administrative la 

standardele europene; 

 elaborarea documentelor de fundamentare (rapoarte ale direcţiilor de specialitate, 

expuneri de motive)  ale hotărârilor adoptate de Consiliul Judeţean Ialomiţa şi a 

dispoziţiilor emise de preşedintele acestuia, precum şi ducerea lor la îndeplinire;   

 elaborarea de  studii, prognoze, strategii, programe, rapoarte, referate, analize, sinteze, 

statistici şi alte documente prin care se fundamentează legalitatea, oportunitatea şi 

necesitatea deciziilor administrative ale autorităţii; 

 elaborarea şi fundamentarea proiectelor de buget propriu al judeţului în toate etapele, 

în condiţii de echilibru bugetar, potrivit legii finanţelor publice locale şi efectuarea 

lucrărilor de analiză şi sinteză bugetară necesare în procesul de luare a deciziilor la 

nivelul conducerii operative;  

 implementarea proiectelor cu finanţare europeană aprobate pentru Consiliul Judeţean 

Ialomiţa în calitate de solicitant sau partener, prin asigurarea managementului 

proiectelor de personalul de conducere şi de execuţie din aparatul de specialitate;  

 acordarea, la cerere, de asistenţă tehnică, juridică, economică, financiară  consilierilor 

judeţeni, comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa, consiliilor locale 

din teritoriu, primarilor şi secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor 

publice subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, precum şi cetăţenilor; 

 fundamentarea deciziilor din  domeniul urbanistic şi amenajarea teritoriului; 

 gestionarea resurselor umane şi financiare în concordanţă cu programele, proiectele, 

activităţile şi obiectivele Consiliului Judeţean Ialomiţa;  

 reprezentarea intereselor judeţului şi ale Consiliului Judeţean Ialomiţa în raporturile cu 

persoane fizice sau juridice de drept public şi privat, din ţară şi străinătate, în limita 

competenţelor stabilite de preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, precum şi în 

justiţie; 

 Stimularea accesului liber la informaţiile de interes public, asigurarea transparenţei 

administrative şi participării active a cetăţenilor la adoptarea deciziilor de interes 

public judeţean. 

 În urma proiectului „Implementarea, certificarea şi menţinerea Sistemului de 

Management al calităţii ISO 9001: 2008 în cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, administraţiei publice locale din oraşele Amara, Căzăneşti, Fierbinţi 

Târg, Ţăndărei şi din municipiile Feteşti şi Urziceni (I.C.M.S.M.C. ISO 9001:2008)” în cadrul 

Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Consiliul Judeţean 

Ialomiţa a fost certificat ISO 9001:2008.  
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 Anual, Preşedintele stabileşte Politica privind Calitatea şi Obiectivele în domeniul 

calităţii, alocă resursele necesare aplicării acestora şi analizează periodic Sistemul de 

Management al Calitatii în scopul evaluării eficacităţii şi necesităţii de îmbunătăţire a acestuia, 

precum şi pentru a se asigura că acesta se menţine şi este în continuare adecvat politicii şi 

obiectivelor Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 

  A. Direcţia Coordonare Organizare este direcţia de specialitate a Consiliului Judeţean 

Ialomiţa care asigură, în condiţiile legii: 

- coordonarea activităţii specifice desfăşurării şedinţelor ordinare şi extraordinare a 

Consiliului Judeţean Ialomiţa;  

- asigură 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 judeţului Ialomiţa pentru 

exercitarea controlului de legalitate; 

- urmăreşte aducerea la cunoştinţă publică a actelor cu caracter normativ, în termenele 

legale, reprezintă în instanţele judecătoreşti judeţul Ialomiţa şi Consiliul Judeţean Ialomiţa, prin 

împuternicirea acordată de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru soluţionarea 

cauzelor în care acestea sunt parte; 

- asigură funcţionarea Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni, administrând relaţiile cu 

publicul, accesul liber la informaţiile de interes public, transparenţa decizională, activitatea de 

petiţii şi audienţe, pagina de internet, relaţia cu mass-media; 

- urmăreşte promovarea Consiliului Judeţean Ialomiţa şi a judeţului Ialomiţa, în ţară şi 

străinătate şi propune materiale promoţionale care să asigure creşterea vizibilităţii activităţii şi 

acţiunilor Consiliului Judeţean Ialomiţa; 

- asigură evidenţa declaraţiilor de avere ale consilierilor judeţeni şi urmăreşte aplicarea 

procedurilor legale în materie. 

Îndeplinirea atribuţiilor specifice Direcţiei Coordonare Organizare s-a realizat printr-o 

structură funcţională formată dintr-un servciu şi 5 compartimente de specialitate. 

 

B. Îndeplinirea atribuţiilor specifice Direcţiei Buget Finanţe este realizată de o structură  

organizatorică formată din Serviciul buget, contabilitate, programare şi urmărire venituri, 

Compartimentul resurse umane şi Compartimentul informatică.  

    Câteva dintre principalele atribuţiile specifice ale acestei direcţii sunt următoarele: 

 desfăşurarea activităţilor referitoare la elaborarea şi fundamentarea proiectelor de 

buget propriu al judeţului în toate etapele, potrivit legii finanţelor publice locale; 

 stabilirea, constatarea, urmărirea şi încasarea veniturilor prevăzute în buget ; 

 efectuarea lucrărilor de analiză şi sinteză bugetară necesare în procesul de luare a 

deciziilor la nivel deliberativ şi al ordonatorului principal de credite cu privire la 

alocarea resurselor, repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor aprobate, 

variantele  de evoluţie a  cheltuielilor în perspectiva pentru acţiunilor ce trebuie 

finanţate,  virările de credite bugetare necesare în diferite perioade ale anului bugetar, 

contractarea sau garantarea de împrumuturi şi altele ; 

 execuţia bugetară în limita creditelor bugetare aprobate şi a veniturilor bugetare de 

încasat,implementarea corectă a procedurilor privind angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea şi plata cheltuielilor, elaborarea contului anual de execuţie a bugetului 

propriu al judeţului; 

 ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termene legale  a situaţiilor financiare; 
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 acordarea de asistenţă tehnică de specialitate consilierilor judeţeni, consiliilor locale, 

aparatului de specialitate, precum şi instituţiilor subordonate şi altele; 

 exercitarea controlului financiar preventiv ;  

 gestionarea activităţii de resurse umane şi a celei de informatică.  

Trebuie precizat că toate referirile şi statisticile legate de activitatea bugetară şi 

financiară din prezentul raport au ca suport datele gestionate şi furnizate de Direcţia Buget 

Finanţe.  

 
C. Îndeplinirea atribuţiilor specifice ale Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice a însemnat 

realizarea următoarelor activităţi:  
 

 Programul Naţional de Dezvoltare Locală 

- 17 obiective de investiţii finanţate în 2013 în localitaţile Slobozia, Feteşti, Căzăneşti, 

Albeşti, Borăneşti, Colelia, Ion Roată, Maia, Mărculeşti, Miloşeşti, Moldoveni, 

Moviliţa, Sineşti, Stelnica, Vlădeni şi 2 drumuri judeţene. 

- Sume alocate în 2013 – 13.451 lei 

 Implementare proiecte cu finanţare din buget local 

- urmărirea lucrărilor la obiectivul Consolidare Spital Judeţean de Urgenţă – etapa II. 

- urmărirea lucrărilor la obiectivul Modernizare Sală de Spectacole. 

- urmărirea lucrărilor la obiectivul Parc Fotovoltaic. 

 Au fos recepţionate următoarele obiective: 

- Modernizare DJ 212, etapa II 

- Modernizare DJ 212 limită judeţ Brăila – Luciu 

- Modernizare DJ 402 Sineşti – limită judeţ Ilfov 

 

1. Comisia de analiza tehnica(CAT)  

Participarea in anul 2013 la 52 sedinte ale Comisiei de analiza tehnica(CAT) , constituita in 

baza Ordinului Prefectului nr. 147/25.05.2012, in conformitate cu prevederile H.G.  445/ 2009 

privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului. 

 

I. Autoritatea Judeţeană De Transport 

 

Pe parcursul anului 2013  Autoritatea Judeţeană de Transport a realizat următoarele activităţi: 

a. a întocmit şi aprobat Regulamentul pentru efectuarea serviciului de tran-sport public 

judeţean de persoane, prin curse regulate, în judeţul Ialomiţa precum şi Caietul de sarcini al 

serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, în judeţul Ialomiţa 

(Hotărârea C.J. Ialomiţa nr.94/20.12.2013); 

 

b.  a organizat licitaţia pentru traseele cuprinse în Programul de transport public judeţean de 

persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.01.2014-30.06.2019; 

c.  a încheiat contractele de delegare a gestiunii pe traseele judeţene care au fost câştigate de 

operatorii de transport la licitaţia din luna decembrie 2013; 

d. a verificat şi controlat modul de realizare a serviciilor de transport public local de persoane, 

prin curse regulate şi prin curse regulate speciale; 

e. a 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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f. a verificat solicitările şi documentaţia depusă de operatorii de transport rutier, în vederea 

emiterii licenţelor de traseu pentru curse regulate speciale; 

g. a emis licenţe pentru curse regulate speciale în judeţul Ialomiţa. 

 Hotărârea C.J. Ialomiţa nr. 15/18.03.2013; 

 Hotărârea C.J. Ialomiţa nr. 80/05.12.2013; 

 Hotărârea C.J. Ialomiţa nr. 55/16.07.2013;  

h. a actualizat Programul de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru 

perioada 01.07.2008 – 30.04.2013. (Hotărârea C.J. Ialomiţa nr.79/05.12.2013); 

i. a prelungit Programul de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru 

perioada 01.07.2008 – 30.04.2013 până la data de 01.01.2014. (Hotărârea C.J. Ialomiţa 

nr.36/29.05.2013); 

j. a acordat sprijin şi consultanţă autorităţilor administraţiei publice locale, în domeniul de 

activitate specific transportului public local; 

 

II. Compartiment Infrastructură Mediu 

 Activităţi specifice în domeniul protecţiei mediului 

1. Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole 

degradate. 

Obiectul programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor 

agricole degradate îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru Mediu a proiectelor 

care vizează împădurirea terenurilor agricole degradate. In judeţul Ialomiţa au fost aprobate 

lucrări pentru: 

- Perimetrul de ameliorare al comunei Reviga- jud. Ialomiţa pe o suprafaţă de 18,77 ha în 

valoare de  639.675, 09 lei cu TVA finanţare din partea AFM-ului în procent de 67,78 %  

reprezentând 433.571,77 lei cu TVA, iar contribuţia proprie în procent de 32,22 % reprezentând 

206.103,32 cu TVA lei. 

- Perimetrul de ameliorare al comunei Colelia - jud. Ialomiţa pe o suprafaţă de 25 ha  în 

valoare de 1.015.062,48 lei cu TVA,   finanţare din partea AFM în  procent de 100 %    

Durata contractului de finanţare nerambursabilă încheiat între AFM în calitate de 

finanţator şi Consiliul Judeţean Ialomiţa în calitate de beneficiar este de maximum 60 de luni (5 

ani)  pentru fiecare proiect în parte. 

 Pentru obiectivul „Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul 

de ameliorare Colelia, Comuna Colelia, Judeţul Ialomiţa„ au fost executate lucrări de 

împădurire pe o suprafaţă de 25 ha, în valoare totală de 544.689,44 lei cu T.V.A., din care 

95.033.30 lei cu T.V.A. lei reprezintă suma cheltuită în anul raportat. 

De asemenea, pentru obiectivul „Reconstrucţia ecologică şi împădurirea terenurilor 

degradate  ori improprii folosinţelor agricole, aflate în proprietatea comunei Reviga – 

Perimetrul de ameliorare, domeniul privat al Consiliului Local Reviga, comuna Reviga, Judeţul 

Ialomiţa – 18.77 ha„ au fost executate lucrări de împădurire pe o suprafaţă de 18,77 ha, în 

valoare totală de 376.234.90  lei cu T.V A, din care 92.741.74  lei cu T.V.A.  lei reprezintă suma 

cheltuită în anul raportat. 

 

2. « Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi » 

Proiectul « Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi » constă în  intervenţii în mai multe 

localităţi  vulnerabile la poluarea cu nitraţi de pe întreg teritoriul României, între beneficiari  

fiind şi judeţul Ialomiţa prin intermediul a 2 localităţi: Giurgeni şi Jilavele. Implementarea  este 

realizată de Ministerul Mediului  şi Schimbărilor  Climatice, iar proiectul este finanţat din 

fonduri rambursabile acordate de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 

Durabilă (BIRD), fonduri nerambursabile acordate de Facilitatea Globală de Mediu (GEF) şi 
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fonduri locale de la Consiliul Judeţean si Consilile Locale Giurgeni respectiv Jilavele. Consiliul 

Judeţean Ialomiţa va contribui la co-finanţarea proiectului cu echivalentul în lei a sumei de 

41.905 euro echivalent, reprezentînd 5% din valoarea lucrărilor de investiţii. 

Finalizarea proiectului este prevăzuta a fi în noiembrie 2015 iar până în prezent  au fost 

întocmite documentaţiile tehnice de proiectare la fazele Studiu de Prefezabilitate (SPF), Studiu 

de fezabilitate (SF) şi Proiectul Tehnic (PT) pentru platformele de depozitare şi gospodărire a 

gunoiului de grajd atât pentru Giurgeni cât şi pentru Jilavele.  

 Pe anul 2013 nu au fost efectuate plăţi, iar contribuţia totală a Consiliului Judeţean 

Ialomiţa până în momentul de faţă, urmare a  solicitărilor făcute de către Unitatea de 

Implementare a proiectului este de 7.071,09 lei  (reprezentând aproximativ 1.620,52 euro). 

 

D. Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism 

 Situaţia actelor de autoritate urbanistică emise de Consiliul Judeţean Ialomiţa în anul 2013 

este următoarea: 

 au fost emise un nr. de 18 Autorizaţii de Construire 

 din care: pentru - Locuinţă şi anexe gospodăreşti 5 buc. 

- Desfiinţare 2 buc. 

- Centrală electrică eoliană 1 buc. 

- Racorduri electrice 3 buc. 

- Reţele edilitare noi 4 buc. 

- Reparaţii şi modernizări reţele edilitare 3 buc. 

 pentru care s-au încasat taxe în valoare de: 2.426.119,10 lei 

 au fost emise un nr. de 25 Certificate de Urbanism pentru care s-au încasat taxe 

în valoare de: 9.909,64 lei  

 

  D.Îndeplinirea atribuțiilor specifice Direcției Achiziții şi Patrimoniu poate fi sintetizată 

astfel: 

 

 monitorizarea activității de achiziții publice pentru Consiliului Județean Ialomița; 

 analizarea necesarului de achiziții publice al Consiliului Județean Ialomița şi elaborarea 

programului anual al achiziţiilor publice; 

 urmărirea respectării principiilor, normelor şi procedurilor de achiziție publică de bunuri, 

lucrări şi servicii, înscrise în programul anual de achiziții publice; 

 elaborarea documentației de atribuire a contractelor de achiziții publice, asigurând 

accesul nerestricționat, direct al operatorilor economici, preluând în acest scop de la 

compartimentele tehnice de specialitate caietul de sarcini (specificații tehnice) sau 

documentația descriptivă, după caz; 

 transmiterea spre publicare în S.E.A.P. (Sistemul Electronic de Achiziții Publice) a 

anunțurilor de intenție, de participare şi de atribuire a contractelor de achiziție publică; 

 asigurarea derulării procedurii de atribuire începând cu manifestarea intenției de 

participare la procedură a operatorilor economici interesați, depunerea candidaturilor, 

primirea şi deschiderea ofertelor, examinarea, evaluarea acestora, stabilirea ofertei 

câştigătoare şi adjudecarea/anularea procedurii, după caz; 

 înaintarea spre aprobare ordonatorului principal de credite a raportului de atribuire şi, 

prin compartimentul de specialitate, definitivarea proiectului de contract/acord cadru; 

 oferirea de consultanță, clarificări, completări referitoare la documentele procedurilor de 

atribuire, în limitele stabilite de specificul legislației în vigoare, ofertanților, consiliilor 

locale şi instituțiilor publice, la cererea acestora; 
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 întocmirea rapoartelor şi informărilor periodice privind activitatea desfăşurată în 

domeniile specifice achiziției publice; 

 realizarea de propuneri privind îmbunătățirea procedurilor achizițiilor publice şi a 

concesiunilor de bunuri, lucrări sau servicii pe care le transmite celorlalte direcții din 

aparatul de specialitate; 

 propunerea şi întocmirea documentațiilor la proiectele de hotărâri ale Consiliului 

Județean Ialomița în domeniul achizițiilor publice, precum şi a celor prin care se 

reglementează administrarea patrimoniului public şi privat al județului; 

 acordarea asistenței de specialitate în domeniul achizițiilor publice, consiliilor locale, 

instituțiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea consiliului județean, la cererea 

acestora; 

 face propuneri de închiriere, concesionare sau vânzare a bunurilor mobile şi imobile din 

patrimoniul public şi privat al județului, după caz. 

 

Conform Situaţiei privind procedurile, contractele de achiziție publică încheiate în 

decursul anului 2013, au fost încheiate prin proceduri de achiziție publică (licitație deschisă şi, 

cerere de oferte) 8 contracte de achiziţie publică şi 7 acte adiţionale la contracte de achiziţie 

publică – lucrări, a căror valoare totală, fără TVA, a fost de  18.544.962,63  lei  

 
Sintetic, structura lor se prezintă astfel: 

 
Nr 

crt

. 

Procedura 

de 

achiziţie 

publică  

TOTAL 

 

Nr. 

Contract

e/ 

Acte 

aditional

e 

 

Valoare 

contr./ 

acte adit. 

-lei- 

Furniza-

re 

 

Nr. 

Contr./ 

Acte 

aditional

e 

Produse 

 

Valoare 

contracte/ 

Acte aditionale 

-lei- 

 

Prestări  

 

Nr. 

Contrac

te/Acte 

aditiona

le 

Servicii 

 

Valoare 

contracte/

Acte 

aditionale 

-lei- 

 

Execu-

ţie   

 

Nr. 

Contr./

Acte 

adit. 

Lucrări 

 

Valoare 

contracte/ 

Acte 

aditionale 

-lei- 

 

1. Licitaţie 

deschisă 

2 3.570.952,1

2 

2 3.570.952,12 - - - - 

2. Cerere de 

oferte 

13 14.974.010,

51 

2 1.062.997,00 -         - 11 13.911.013,51 

  

TOTAL: 

 

15 

 

18.544.962,

63 

 

 

 

4.633.949,12 

 

 

 

 

 

 

 

  

13.911.013,51 

 

 

În conformitate cu prevederile art.99 din H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din O.U.G. 

nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de 

lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările 

ulterioare, Raportul privind procedurile şi contractele de achiziție publică din anul 2013 a fost 

transmis Agenției Naționale de Reglementare şi Monitorizare a Achizițiilor Publice până la data 

de 31 martie 2014, termenul legal de transmitere a acestor date menţionat în legislaţia în vigoare. 

 

E. Îndeplinirea atribuţiilor specifice Cabinetului Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa a constat, în principal, în realizarea următoarelor activităţi pe parcursul 

anului 2013: 

 participarea la elaborarea de studii, analize, rapoarte, sinteze, strategii, programe, note de 

fundamentare, expuneri de motive, reglementări, referate, puncte de vedere şi alte documente 

necesare în luarea deciziilor administrative; 
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 realizarea de documente în probleme juridice, de dezvoltare regională, integrare europeană şi 

alte domenii solicitate de preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa sau de alte autorităţi 

publice; 

 elaborarea raportului anual privind îndeplinirea atribuţiilor Consiliului Judeţean Ialomiţa şi 

ale preşedintelui acestuia; 

 contribuirea la asigurarea unei relaţii de colaborare cu autorităţile publice centrale, instituţiile 

publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu autorităţile administraţiei publice 

locale, structurile asociative din administraţia publică locală şi ale societăţii civile, cu 

serviciile publice deconcentrate din teritoriu, cu ADR Sud Muntenia, Uniunea Nationala a 

Consiliilor Judetene din Romania şi Comitetul Regiunilor Europene; 

 participarea la definitivarea ordinii de zi a întâlnirilor de lucru cu primarii şi secretarii 

unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ şi la întocmirea materialelor de sinteză, 

prezentare şi informare; 

 participarea la organizarea manifestărilor iniţiate de Consiliul Judeţean Ialomiţa (conferinţe 

de presă, mese rotunde, dezbateri publice, vizite de presă, interviuri, imprimări audio şi video 

etc.),la întocmirea şi difuzarea materialelor de sinteză şi a mapelor documentare necesare şi 

evaluarea acţiunilor şi a impactului acestora; 

 promovarea acţiunilor şi activităţilor publice înscrise în programul preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa şi difuzarea zilnică a agendei de lucru actualizată către persoanele din 

conducerea operativă (vicepreşedinţi, secretar); 

 întocmirea unor extrase din legislaţia nou apărută solicitate de preşedintele Consiliului 

Judeţean Ialomiţa pentru diferite domenii de activitate; 

 participarea la culegerea, verificarea şi selectarea informaţiilor produse sau gestionate de 

Consiliul Judeţean Ialomiţa şi care sunt de interes pentru cetăţeni sau mass-media; 

 elaborarea unor puncte de vedere referitoare la propuneri legislative sau modificări 

legislative solicitate de autorităţile administraţiei publice centrale, structurile asociative din 

administraţia publică sau alte instituţii şi organizaţii. 

 

F. Îndeplinirea atribuţiilor specifice Compartimentului Audit Public 

Intern: 
Activitatea de audit public intern se desfasoară conform Normelor Metodologice 

proprii de audit,elaborate atăt la nivelul Consiliului Judeţean, căt şi la cel  al entităţilor 

publice aflate în subordinea acestuia,iar acestea au permis realizarea integrală  a 

activităţilor planificate în 2013.   

            Normele Metodologice proprii de audit au fost aprobate şi avizate conform prevederilor 

legale. Auditorii cunosc şi aplică prevederile Codului privind conduita etică a auditorului intern, 

iar acţiunile principale prin care se urmăreşte respectarea prevederilor Codului privind conduita 

etică a auditorului intern se realizează atăt de auditorii interni prin autocontrol sau supervizarea 

documentelor specifice procedurilor misiunii de audit, căt şi prin evaluări efectuate de 

conducătorii entităţilor sau alte organe. 

         În urma autocontrolului şi a supervizării documentelor specifice auditului intern, în anul 

2013, s-a constatat respectarea integrala atăt a regulilor şi principiilor de conduită etică de către 

auditorii interni, cât şi a gradului de realizare a activităţilor planificate în 2013, cu privire la 

aplicarea Codului privind conduita etică a auditorului intern.   

  În cursul anului de raportare  nu au fost create instrumente de lucru noi, auditorii interni 

au folosit ghidurile practice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice şi chestionarele de audit 

prevăzute de legislaţia specifică auditului public intern. Gradul de realizare a activităţilor 

planificate în 2013 cu privire la dezvoltarea şi aplicarea instrumentelor de lucru proprii a fost 
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monitorizată atât prin autocontrolul auditorilor căt şi prin supervizarea pe etape a misiunilor de 

audit, constatăndu-se indeplinirea integrală a nivelurilor planificate. 

În anul 2013,  nu au fost dificultăţi cu privire la elaborarea şi aplicarea cadrului 

metodologic şi procedural propriu activităţii de audit intern  

 Metodologia utilizată pentru elaborarea programului de asigurare şi îmbunătăţire a 

calităţii activităţii de audit intern are la bază definirea obiectivelor programului şi a indicatorilor 

de evaluare a calităţii activităţii de audit intern. Programul este elaborat anual,iar planificarea 

activităţii de audit intern este multianuală şi anuală. 

 Planificarea multianuală  

            Planificarea strategică a  activităţii de audit public intern,s-a făcut conform prevederilor 

legale, 

 elementele de fundamentare avute in vedere au fost: 

              - respectarea periodicităţii activităţilor auditabile; 

              - cuprinderea unor activităţi cu grad de risc ridicat; 

              - auditarea anuală a tuturor entităţilor subordonate; 

              - resursele umane existente,la nivelul compartimentului de audit; 

              - tipul de audit care corespunde cel mai bine atingerii obiectivelor propuse;  

              - respectarea prevederilor legale, referitoare la structura planului anual,  termene de 

întocmire,  responsabilităţi, analiza riscului activităţilor auditate, relevanţa ariei auditate,etc.  

Planificarea activităţilor auditabile a avut la bază referatul de justificare şi calculul 

riscului asociat al activităţilor . 

Planurile multianuale, aprobate de ordonatorii de credite, cuprind toate activităţile 

entităţii, caracterul misiunilor planificate, au fost de asigurare. 

            

 Planificarea anuală  

În planurile de activitate pe anul 2013, au fost cuprinse activităţile planificate conform 

planurilor multianuale, urmărindu-se realizarea periodicităţii activităţilor auditabile, dar şi 

auditarea unor activităţi specifice mai ales la DGASPC şi Spitalul Judeţean . 

 Planurile anuale, aprobate, respectă structura standard, ponderea timpului alocat realizării 

misiunilor de audit planificate din timpul total  disponibil, 100% .  

Cuprinderea misiunilor în plan s-au facut pe baza de analiză de risc şi conform  structurii 

planurilor  multianuale, gradul de îndeplinire al activităţilor planificate, a fost integral  nefiind 

realizate acţiuni in afara planului.  

Activităţile planificate atât în planurile  anuale căt şi in cele multianuale, au contribuit la 

atingerea obiectivelor compartimentelor de audit.  

  Planurile anuale de audit au fost actualizate cand a fost cazul. 

70% din misiunile planificate au fost orientate pe funcţiile suport (activitatea financiar-

bancară, angajamentele bugetare şi legale, alocările de credite, activitatea juridică, sistemele 

informatice), iar restul pe activităţile specifice entităţilor subordonate (activitatea culturală, 

informaţii cetăţeni şi mass-media, gestionarea şi administrarea resurselor alocate, respectarea 

standardelor minime obligatorii în domeniul de activitate şi a cerinţelor legale de funcţionare etc) 

Timpul disponibil calendaristic a fost alocat în procent de 91,5% misiunilor de audit 

intern, timpul rămas disponibil fiind alocat activităţilor de formare profesională, raportărilor sau 

consilierilor informale. 
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Activităţile planificate au fost realizate integral cu exceptia DGASPC care a vacantat 

postul începâd cu trim. II 2013 şi a îndeplinit planul în procent de 22% 

În anul 2013 a fost realizată o misiune tip ad-hoc de aparatul propriu de specialitate al CJ 

Ialomita la CJRAE Ialomita . 

 Realizarea misiunilor de audit intern:  

- Misiuni de audit privind procesul bugetar:  realizate 10 

          Principalele constatări efectuate: 

 cu caracter pozitiv: 

           - angajamente în limita cheltuielilor bugetare aprobate; 

           - evidenţa corespunzatoare a angajamentelor bugetare şi legale; 

           - execuţie bugetară a cheltuielilor - corespunzătoare; 

           - control intern asupra procesului bugetar - corespunzator 

           - repartitie judicioasa a resurselor bugetare 

 cu caracter negativ: 

           - lipsă evidenţă extrabilanţieră a angajamentelor bugetare şi legale; 

           - organizare necorespunzătoare a evidenţei a angajamentelor bugetare şi legale;                         

-   Misiuni de audit privind activităţile financiar-contabile: realizate  11                     

      Principalele constatări efectuate  

 cu caracter pozitiv: 

        - înregistrări  cronologice şi sistematice; 

        - corelarea evidenţei sintetice cu cea analitică; 

        - contarea corespunzatoare a operaţiunilor; 

        - realitatea cheltuielilor 

        - existenţa procedurilor operaţionale formalizate  

 cu caracter negativ: 

       - lipsa documente justificative a activitatii de consilieire psihopedagogică; 

       - calitate defectuoasa a documentelor justificative de inregistrare in contabilitate; 

       - valorificare defectuasă a bunurilor scoase din folosinţă; 

       - calculare si inregistrare eronată a consumului de combustibil pentru autoturismele din 

dotare; 

       - nefolosirea pentru inregistrare în contabilitate a unor documente specifice respectiv a fişei 

zilnice de alimente;                       

        Misiuni de audit privind funcţiile specifice entităţii - 9  din care 7 cu caracter cultural.     

   

 Contribuţia auditului la adăugarea de valoare în cadrul entităţilor publice 

- Contribuţia auditului intern la procesul de management al riscurilor 

Auditorii au consiliat informal permanent membrii Comisiei de monitorizare, coordonare 

şi indrumare metodologică a implementării sistemului de control intern/managerial din cadrul CJ 

Ialomiţa, în elaborarea unui model unic de registru al riscurilor la nivel de compartimente, în 

stabilirea riscurilor specifice fiecărei operaţiuni, în stabilirea cauzelor apariţiei riscurilor, a 

acţiunilor pentru tratarea riscurilor, a instrumentelor de control intern şi în stabilirea 

responsabililor cu gestionarea riscurilor la nivelul compartimentelor. 
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  La nivelul instituţiilor subordonate,paralel cu  auditul de regularitate,s-a realizat o 

consiliere informală,referitoare la modul de elaborare şi dezvoltare a Programului de control 

intern/managerial al fiecărei instituţii,la modul de elaborare a procedurilor oparaţionaele 

formalizate,la implementarea standardelor de comtrol intern/managerial .la modul de intocmire a 

Registrului riscurilor,şi la modul de organizare şi funcţionare a activităţii Comisiei de 

monitorizare,coordonare şi indrumare metodologică a implementării sistemului de control 

intern/managerial din cadrul fiecărei entităţi subordonate. 

- Contribuţia auditului intern la îmbunătăţirea controlului intern 

În anul 2013, la fiecare activitate auditată, s-au evaluat formele controlului intern, iar prin 

recomandarile efectuate s-a imbunătăţit mai ales controlul financiar preventiv propriu, controlul 

ierarhic şi  autocontrolul.  

 Propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii de audit intern 

Propuneri privind îmbunătăţirea activităţii de audit intern desfăşurată la nivelul instituţiei 

publice  

A. Direcţia de acţiune. Pregătirea profesională a auditorului intern: 

- acţiunea 1. Perfecţionarea pregătirii profesionale a auditorilor interni prin participarea la 

cursuri de perfecţionare, organizate de M.F.P. 

- acţiunea 2. Schimburi de experienţă între auditori ai instituţiilor similare din alte judeţe 

pentru însuşirea elementelor de noutate privind practica auditului intern, a tehnicilor şi 

instrumentelor de audit utilizate pe plan naţional şi internaţional. 

Propuneri privind îmbunătăţirea activităţii de audit intern desfăşurată la nivelul entităţilor 

subordonate  

A. Direcţia de acţiune 1. Organizarea activităţii de audit intern: 

 - acţiunea 1 - ocuparea  postului de auditor intern la DGASPC. 

 - actiunea 2 - ocuparea si celuilalt post de auditor la spital  

B. Direcţia de acţiune1. Planificarea misiunilor de audit intern 

             - acţiunea 1. Orientarea majoritară a misiunilor de audit către activităţile desfăşurate în 

cadrul aparatului propriu, care au implicaţii financiare mai mari comparativ cu activităţile 

entităţilor subordonate. 

 
 

 VIII. Coordonarea şi controlul activităţii instituţiilor şi serviciilor publice de sub 

autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa reprezintă o atribuţie deosebită, în condiţiile în care 

instituţiile publice subordonate sunt de interes judeţean major în domeniul lor de activitate. 

Instituţiile şi serviciile publice subordonate Consiliului Judeţan Ialomiţa acoperă ca 

domenii specifice de activitate următoarele:  

A. Asistenţă socială: 

1. Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Ialomiţa; 

2. Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi. 

B. Evidenţa persoanelor: Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanei Ialomiţa; 

C. Cultura:  

1. Muzeul Judeţean Ialomiţa; 

2. Muzeul Naţional al Agriculturii Slobozia; 

3. Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”; 
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4. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale  

Ialomiţa; 

5. Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa. 

D. Agricultura: Camera Agricolă Judeţeană Ialomiţa  

E. O societate comercială care prestează servicii în domeniul drumurilor judeţene   

1. SC Drumuri şi Poduri SA Ialomiţa.  

   

Coordonarea directă a activităţii instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului 

Judeţan Ialomiţa a fost delegată, prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

vicepreşedinţilor şi secretarului judeţului. Pentru realizarea programelor şi proiectelor propuse, 

precum şi susţinerea activităţilor curente, prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa au fost 

aprobate organigrama, statul de funcţii şi numărul de personal al acestora şi s-au alocat fondurile  

bugetare necesare bunei funcţionări a instituţiilor.  
 

A.1.  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa este instituţie 

publică cu personalitate juridică de interes judeţean, înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean 

Ialomiţa, prin Hotărârea nr. 23 din 25.07.1997  a Consiliului Judeţean Ialomiţa şi reorganizată 

prin Hotărârea nr. 35 din 30.11.2004. 

Misiunea DGASPC este:  

 implementarea la nivelul judeţului a măsurilor de asistenţă socială în domeniul 

protecţiei copilului,  

familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a 

oricărei persoane aflate în nevoie.  

 dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale  specializate, în funcţie de nevoile 

identificate, cu  

scopul prioritar de a menţine functionalitatea socială a persoanei, urmărind reinserţia în mediul 

propriu de viaţă, familial şi comunitar. 

Conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa este 

asigurată de directorul general, ajutat de directorul economic şi colegiul director, iar numărul 

angajaţilor la sfârşitul anului 2013 era de 505, fiind organizaţi într-un număr de 30  

compartimente (birouri, servicii, centre pentru copii si adulţi).  

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului îndeplineşte atribuţii în 

domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice, a persoanelor cu handicap, a altor categorii 

aflate în situaţie de risc şi în domeniul respectării şi promovării drepturilor copilului. 

 
Obiectivele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa în anul 

2013, pentru acest domeniu au fost: 
 
1. Prevenirea separării copilulului de familie 

 

 Acordarea de ajutoare materiale unui număr de 12  familii aflate în situaţie de risc ,care 

au în întreţinere în total 54 copii.  

 Prevenire prenatală – Au fost consiliate în vederea prevenirii sarcinilor nedorite 176 

persoane de pe raza judeţului Ialomiţa. Pe parcursul anului 2013 un număr de 364 fete au 

beneficiat de metode contraceptive, din care 44 au fost cazuri noi. 

  Asigurarea de servicii în regim de zi/săptămânal prin intermediul centrului de zi din 

cadrul Complexului  de Servicii Urziceni. - Pe parcursul anului 2013 au beneficat de găzduire în 

regim de zi/săptămânal un număr de 26 copii. 

 Centrul Maternal Slobozia - Pe parcursul anului 2013, a fost găzduit un număr de 46 

cupluri mama-copil, din care:  

-  26 au fost cazuri sociale, cu risc de abandon al copiilor ; 
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-  20 au fost găzduite în acest centru pentru a facilita accesul copiilor cu dizabilităţi la 

serviciile Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Neuro-Psihic Slobozia, domiciliul  

lor fiind situat în zona Urziceni. 

Din cei 26 copii aflaţi în situaţie de risc, gazduiţi împreună cu mamele lor, au fost : 

- 11 reintegraţi în  familia extinsă ; 

- 9 plasaţi în servicii de tip rezidenţial ; 

- 2 plasaţi la asistenţi maternali profesionişti ; 

- 4 găzduiţi în continuare în centrul maternal la sfârşitul anului 2013 . 

 Monitorizarea copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate 

Din datele solicitate primăriilor de pe raza judeţului Ialomiţa a reieşit faptul că la sfârşitul anului 

2013 un număr de 775 copii au un păriinte sau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate. 

 Din totalul de 775, un număr de 82 copii sunt  în evidenţa DGASPC Ialomiţa cu măsură 

de protecţie specială  şi anume : 

         -     8  plasaţi la asistenţi maternali profesionişti ; 

         -    12  plasaţi în centre de plasament ; 

         -    59  plasaţi la rude până la gradul IV ; 

         -      3  plasaţi la alte familii/persoane . 

 Consilierea psihologică şi juridică pentru copii şi familii aflate în situaţie de risc 

 Această activitate s-a realizat în special prin intermediul specialiştilor din cadrul  

Complexului de Servicii Comunitare pentru Protecţia Copilului Slobozia.  

Pe parcursul anului 2013 problematica celor 192 sesizări, primite în cadrul Complexului de 

Servicii Comunitare Slobozia , a fost următoarea :  

- abuz sexual - 28 

- abuz fizic – 17 

- abuz emoţional – 24 

- tulburări comportamentale – 31 

- evaluare minori (divorţ) – 35 

- infracţiuni – 3 

- tentativă de sucid – 5 

- trafic – 2 

- tulburari emoţionale – 4 

- neglijare – 7 

- act sexual cu minor – 5 

- consiliere suportivă - 31 

 

2. Evaluarea copilului aflat în situaţie de risc şi stabilirea unei măsuri de protecţie  

 

În cursul anului 2013 , pentru un număr de 150 copii - cazuri noi  , au fost stabilite măsuri 

de protecţie specială şi anume : 

- plasamente în instituţii - 47 

- plasamente la rude până la gradul IV – 24 

- plasamente la alte familii/persoane – 6 

- plasamente la asistenţi maternali profesionişti - 2 

- supravegheri specializate în familie - 71 

       Din cele 150 cazuri noi, pentru care a fost instituită o măsură de protecţie specială : 

- 105 au fost cu acordul părinţilor şi au fost soluţionate în cadrul Comisiei Judeţene pentru 

Protecţia Copilului Ialomiţa;  

-   45 părinţii nu au fost de acord şi au fost soluţionate de către instanţă - Tribunalul Ialomiţa. 

La sfârşitul anului 2013 în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului  Ialomiţa se aflau un număr de 741 copii cu măsura de protecţie specială. Din 

distribuţia pe tipuri de măsuri de protecţie observăm faptul ca 59% din măsurile de protecţie 
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stabilite sunt de tip familial . 

 

MĂSURI DE PROTECŢIE DE TIP FAMILIAL 

Din cele 442 măsuri de protecţie de tip familial existente la sfârşitul anului 2013, au fost : 

-   96 copii plasaţi la 82 asistenţi maternali angajaţi de DGASPC Ialomiţa ; 

-  296 copii plasaţi la rude până la gradul IV ; 

-    50 copii plasaţi la alte familii/persoane. 

 

 Plasamente la asistenţi maternali profesionişti  

 

În cursul anului 2013 au beneficiat de plasament la asistenţi maternali profesionişti un număr de 

135 copii/tineri de pe raza judeţului Ialomiţa. 

 Din cei 135 copii/tineri ,119 au fost plasaţi la asistenţi maternali angajaţi de Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa şi 16 au fost plasaţi la asistenţi maternali 

angajaţi de Fundaţa “New Life” Slobozia. 

 

 Plasamente la familii/persoane  

 

                     În cursul anului 2013 au beneficiat de plasament familial la rude până la gradul IV 

un număr de 355 copii/tineri şi de plasament familial la alte familii/persoane un număr de 61 

copii/tineri.  

 

Măsuri de protecţie de tip rezidenţial 

Din cele 228  măsuri de protecţie de tip rezidenţial existente la sfârşitul anului 2013, au fost : 

-   17 copii plasaţi în centre de primire în regim de urgenţă ; 

-  203  copii/tineri plasaţi în centre de tip clasic şi familial ; 

-    8 copii/tineri plasaţi la Fundaţia “Cuvioasa Paraschiva” Slobozia. 

 

 Plasamente în regim de urgenţă  

 

 Centrul de Primire în Regim de Urgenţă Copil 0 - 3 ani Slobozia 

Pe parcursul anului 2013, au beneficiat de serviciile acestui centru un număr de 39 copii . În 

urma reevaluărilor efectuate de managerii de caz un număr de 22 copii, au fost  : 

              -  2 reintegraţi în familia biologică; 

              -  6 plasaţi la asistenţi maternali profesionişti;  

              -  1 încredinţat în vederea adopţiei; 

              -  9  plasaţi în servicii de tip rezidenţial; 

              -  3 plasaţi la familii/persoane; 

              -  1 transferat la DGASPC-ul de domiciliu 

             

 Centrul de Primire în Regim de Urgenţă Copil 3 - 18 ani Slobozia 

În  cursul anului 2013 au fost găzduiţi în acest centru un număr de 65 copii . În urma 

instrumentării acestor cazuri : 28 au fost reintegraţi în familia biologică, 25 au fost plasaţi în 

centre de plasament , 10 au fost transferaţi la DGASPC-urile de domiciliu  şi 2 au fost plasaţi 

la asistenţi maternali profesionişti .  

 

 Plasamente în centre de tip clasic şi familial     

 

           În cursul anului 2013 au beneficiat de plasament în centrele de tip clasic şi familial un 

număr de 241 copii/tineri.  
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3. Proiecte derulate pe parcursul anului 2013 

  

Proiectul „Include Me”, finanţat prin Programul Tineret în Acţiune,   Acţiunea 2 - Serviciul 

European de Voluntariat, data de începere a acestuia a fost 01.08.2012, iar perioada de derulare a 

fost de 15 luni, până la 31.10.2013. Partenerii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Ialomiţa în acest proiect au fost European Intercultural Forum e.V. c/o Schweitzer din 

Germania şi Asociacion Cultural en Construccio din Spania, rolul acestora constând în 

recrutarea, selecţia şi pregătirea celor 4 voluntari (doi din Spania şi doi din Germania) care şi-au 

desfăşurat stagiul de voluntariat în cele trei case de tip familial din municipiulSlobozia. 

Obiectivele acestui proiect au fost: socializarea şi integrarea în comunitatea locală a 

copiilor/tinerilor găzduiţi în casele de tip familial din Slobozia, dezvoltarea de abilităţi de viaţa 

independentă şi abilităţi de angajare pentru 17 tineri din casele de tip familial din Slobozia, 

dezvoltarea de competenţe în domeniul lucrului cu copiii şi tinerii defavorizaţi social şi în 

domeniul antreprenoriatului pentru un număr de 4 voluntari. 

Stagiul celor 4 voluntari s-a desfăşurat pe o perioadă de 12 luni, iar activităţile pe care 

aceştia le-au desfăşurat cu cei 36 de copii/tineri găzduiţi în casele de tip familial au fost: 

activităţi sportive, jocuri de grup, gimnastică şi dansuri, întâlniri cu tinerii din comunitate, 

origami, picatat, modelaj în plastilina/fimo, învăţarea unei limbi străine, formarea unor 

deprinderi de viaţa independentă, organizarea unor cursuri pentru voluntari, activităţi care au 

avut ca scop schimbul intercultural şi cunoaşterea ţărilor de origine ale voluntarilor, realizarea un 

blog al proiectului, a unui seminar de prezentare a importanţei educaţiei nonformale, a 

Programului Tineret în Acţiune şi a Serviciul European de Voluntariat, etc. 

Suma primită prin proiect a fost de 30.243,77 euro, iar contribuţia DGASPC Ialomiţa a fost 

de 440 euro, reprezentând 10% din costurile biletelor de călătorie, sumă acoperită de voluntari şi 

costurile cu comisioanele. 

 
 PROTECŢIA PESOANELOR ADULTE 

 
 
 1. Pregătirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului pentru viaţa 

independentă, prin găzduirea pe o perioada determinată în cadrul Centrului de protecţie 

temporară pentru tinerii care părasesc centrele de plasament, localizat î n orasul Fierbinţi. 

 Pe parcursul anului 2013 de serviciile acestui centru au beneficiat 21 tineri. La sfârşitul 

anului mai erau găzduiţi un număr de 19 tineri.  

2.  Susţinerea persoanelor victime ale violenţei în familie, prin serviciile oferite în cadrul 

Centrului de Primire în Regim de Urgenţă pentru Victimele Violenţei în Familie Slobozia, cu 

o capacitate de 9 locuri. 

 Pe parcursul anului 2013 au beneficiat de serviciile centrului un număr de 49 persoane. 

 3. Reinserţia socială a persoanelor fără adăpost, prin serviciile oferite de catre Centrul 

Social de Urgenţă pentru Persoanele fără Adapost Slobozia, cu o capacitate de 24 locuri. 

 Pe parcursul anului 2013 au beneficiat de serviciile centrului un număr de 119 persoane. 

În anul 2013 au fost înregistrate un număr de 106 cereri de găzduire, din care 101 au fost 

aprobate, 5 respinse  şi 1 retrasă. De asemenea pe parcursul anului 2013 au fost înregistrate un 

număr de 71 cereri de prelungire a găzduirii în centru.    

4. Oferirea de servicii persoanelor adulte cu handicap: 

 
 a) Evaluarea persoanelor adulte cu dizabilităţi, în vederea încadrării în grad de handicap 
şi orientării profesionale 
 
       În evidenţa Serviciului de Evaluare si Asistenţă Socială a Persoanelor Adulte cu Handicap , 
la sfârşitul anului 2013 , se aflau un număr de 7.182  persoane adulte cu handicap . Pe 
parcursul anului 2013 au fost 857 cazuri noi . 
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        Pe parcursul anului 2013 Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap a realizat 

evaluarea unui număr de 4286 persoane. 

Asigurarea de servicii de recuperare în cadrul Centrul de Recuperare Neuromotorie de tip 

Ambulatoriu Slobozia.  

Pe parcursul anului 2013 au beneficiat  de serviciile acestui centru un număr de 89 

persoane, din care 41 din comunitate si 58 din Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Slobozia. 

De asemenea un număr de 27 persoane au solicitat prelungirea serviciilor acordate.   

Servicii oferite în cadrul centrului : 

- Servicii de fizioterapie, constând în electroterapie, magnetoterapie, terapie cu 

ultrasunete şi laser 

- Consiliere psihologică pentru susţinerea beneficiarilor şi familiilor acestora. 

- Masaj terapeutic şi kinetoterapie 

- Asistenţă medical 

- Găzduirea în regim rezidenţial a persoanelor adulte cu handicap prin Centrul de 

Ingrijire şi Asistenţă Slobozia. 

Pe parcursul anului 2013 au beneficiat de serviciile Centrului de Ingrijire şi Asistenţă 

Slobozia un număr de 154 persoane adulte cu handicap. 

 

5. Consilierea persoanelor adulte aflate î n dificultate – prin intermediul Serviciului de 

Asistenţă Socială pentru Persoane Adulte din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Ialomiţa 

 Pe parcursul anului 2013 au fost furnizate servicii de consiliere şi evaluare psihologică, 

unui număr de 167 persoane asistate în centrele rezidenţiale din subordinea DGASPC, după 

cum urmează: 

 -  12 tineri, din cadrul Centrului de Protecţie temporară pentru tinerii care nu mai sunt 

instituţionalizaţi Fierbinţi; 

 - 105 de persoane vârstnice asistate în caminele din comuna Balaciu şi oraşul Fierbinţi-

Târg; 

 -   50 de persoane adulte cu handicap asistate în Centrul de Ingrijire şi Asistenţă Slobozia. 

  

  6. Furnizarea  de servicii specializate pentru persoanele vârstnice aflate în situaţie de risc 

a)   Caminul pentru Persoane Vârstnice „ing. Vadim Rusu” Balaciu 

  Pe parcursul anului 2013 au beneficiat de serviciile Căminului pentru Persoane Vârstnice 

„ing. Vadim Rusu” Balaciu  un număr de 80  persoane vârstnice. 

         Pe parcursul anului 2013, la nivelul Serviciului de Asistenţă Socială pentru Persoane 

Adulte din cadrul D.G.A.S.P.C. Ialomita au fost înregistrate un numar de 39 cereri de 

institutionalizare pentru Căminul Balaciu, din care 10 au fost soluţionate prin 

internare, 5 cereri au fost  retrase, 7 respinse şi 17 cazuri sunt în aşteptare. 

 

Evolutia asistaţilor in Căminul pentru persoane vârstnice „ing. Vadim Rusu” Balaciu – 

anul 2013 

Nr. beneficiari ian. 

2013 

Intrări Ieşiri Nr. beneficiari 31.12. 2013 

70 10 6 

(reintegrare in 

familie, decese) 

74 

       

b)  Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinţi  

         Pe parcursul anului 2013 au beneficiat de serviciile Centrului pentru Persoane Vârstnice 
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Fierbinţi un număr de 57  persoane vârstnice. 

         Pe parcursul anului 2013, la nivelul Serviciului de Asistenţă Socială pentru Persoane 

Adulte din cadrul D.G.A.S.P.C. Ialomiţa au fost înregistrate un număr de 29 cereri de 

instituţionalizare pentru acest centru, din care 12 au fost soluţionate prin internare, 3 

cereri au fost retrase, 4 respinse şi 10 dosare în curs de rezolvare (dosar de internare 

incomplet).  

 

Evoluţia asistaţilor în Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi 

Nr. beneficiari ian. 

2013 

Intrari Iesiri Nr. beneficiari 

31.12. 2013 

45 12 10 

(reintegrare in familie, 

decese) 
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c) Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice Slobozia  

 

Începând cu luna octombrie 2013,Centrul de zi pentru persoane vârstnice Slobozia 

asigură un cadru adecvat de asistenţă persoanelor vârstnice, respectând identitatea şi demnitatea 

acestora. Serviciul este realizat în cadrul Proiectului „Extindere,reabilitare termică şi dotare – 

Centrul de Îngrijire şi  Asistenţă Slobozia”, cod  SMIS 24602, finanţat prin Programul 

Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3, „îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, 

DMI3.2”Reabilitare/modernizare/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”. 

  În cadrul Centrului de zi se desfăşoară activităţi de socializare şi petrecere  a timpului 

liber, activităţi de informare prin citirea zilnică a presei,cărţi,reviste,etc.,terapie ocupaţională, 

activităţi de stimulare a memoriei, activităţi de asistenţă şi consiliere(socială, psihologică, 

juridică, medicală, spirituală, de mediere a conflictelor), asistenţă socio-medicală şi activităţi 

sociale, culturale, recreatice. 

Din luna octombrie 2013, la nivelul Serviciului de Asistenţă Socială pentru Persoane 

Adulte din cadrul DGASPC Ialomiţa au fost înregistrate un număr de 110 cereri care au fost 

aprobate, persoanele vârstnice beneficiind de serviciile centrului. 

 

A.2. Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg, înfiinţat prin H.C.J. Ialomiţa 

nr. 92 din septembrie 2003 şi pus în funcţiune în luna aprilie a anului 2012, este abilitat să ofere 

servicii medicale şi sociale persoanelor cu afecţiuni cronice care necesita permanent sau 

temporar supraveghere, asistare, îngrijire, tratament şi care, din cauza unor motive de natura 

economica, fizica, psihica sau sociala, nu au posibilitatea sa îşi asigure nevoile sociale, sa îşi 

dezvolte propriile capacitaţi şi competente pentru integrare sociala. 

  Pentru  aceasta, CAMS Fierbinţi dispune de două pavilioane medicale cu un număr de 35 

de paturi, bucătărie, spălătorie şi utilităţile necesare pentru activităţile de îngrijire şi cazare. 

CAMS Fierbinţi este acreditat să desfăşoare activitatea de asistenţă medicală şi socială 

prin Decizia nr. 57 din 2012 a AJPIS Ialomiţa. 

 În anul 2013, Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi a funcţionat cu o capacitate 

de 20 de paturi, repartizate în Pavilionul A, şi parţial pentru un număr de 7 paturi, repartizate în 

Pavilionul B, în perioada octombrie – decembrie. Acest fapt s-a datorat exclusiv nefinanţării 

activităţii medicale din Pavilionul B cu 15 paturi, finanţare ce trebuia acordată din bugetul de stat 

prin intermediul Ministerului Sănătăţii. Din luna decembrie a anului 2012, Pavilionul B este 

dotat funcţional şi autorizat, astfel încât el este capabil în orice moment să susţină activitatea de 

îngrijire medicală şi socială. 
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  Cu toate acestea, şi cu acordul C.J. Ialomiţa în perioada  octombrie-decembrie 2013, 

CAMS Fierbinţi a deschis parţial Pavilionul B, exclusiv din resursele bugetare ale anului 2013.  

Prin aceasta s-a urmărit pe de o parte funcţionarea CAMS Fierbinţi cât mai aproape de parametri 

pentru care a fost proiectat, respectiv 35 de pacienţi şi pe de altă parte creşterea ponderii 

serviciilor medicale  în ansamblul de  servicii oferite de CAMS. În acelaşi timp s-a avut în 

vedere reducerea perioadelor de internare, astfel încât să existe posibilitatea de internare pentru 

cât mai mulţi cetăţeni ai jud. Ialomiţa. 

Bugetul CAMS Fierbinţi s-a constituit în anul 2013 din următoarele surse precizate de 

lege: 

- din bugetul Consiliului Judeţean Ialomiţa :  750 mii  lei, respectiv 72 % 

- din bugetul Ministerului Sănătăţii : 175 mii lei, respectiv 16 % 

- din contribuţia persoanelor internate : 124 mii lei, respectiv 12 %  

Bugetul alocat de Ministerul Sănătăţii a fost în anul 2013 dimensionat numai pentru funcţionarea 

Pavilionului A cu 20 paturi. 

Cuantumul contribuţiei persoanelor internate a  fost de maximum 805 lei pe lună, în corelaţie cu 

veniturile pacienţilor şi grila de calcul stabilite prin hotărâre a Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

(H.C.J.I. Nr. 37 din mai 2013) 

Din totalul cheltuielilor efectuate în anul 2013 amintim aici ponderea celor mai 

importante: 

- cheltuieli cu salariile: 29 % 

- cheltuieli cu încălzitul şi iluminatul: 18 % 

- cheltuieli cu hrana pacienţilor: 7 % 

- cheltuieli cu medicamentele şi materialele sanitare: 7 % 

Datorită nefinanţării de către Ministerul Sănătăţii a activităţii din pavilionul B, din totalul 

de 28 de posturi aflate în organigrama unităţii sunt în continuare vacante un număr de 10 posturi 

de specialitate, în asistenţa medicală şi îngrijire. 

Beneficiarii serviciilor oferite de  Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi sunt 

persoane în vârstă de peste 18 ani, cu boli cronice, altele decât cele transmisibile sau cele  cu  

handicap fizic sau neuropsihiatric. 

   Durata internării este condiţionată de tratamentul necesar maladiilor cronice, pentru 

fiecare pacient în parte, astfel încât la externare aceştia să beneficieze de o ameliorare a stării de 

sănătate. 

  În anul 2013, Pavilionul A, cu 20 de paturi, a fost permanent ocupat la capacitate 

maximă, iar în perioada octombrie-decembrie au fost efectuate internări în Pavilionul B, pentru  

o perioadă limitată de  timp. 

  Numărul total al internărilor a fost în anul 2013 de 64 pacienţi, din localităţile: Fierbinţi. 

Răduleşti, Dridu, Moldoveni, Urziceni, Ciochina, Jilavele, Moviliţa, Maia şi Slobozia.  

  Externările au fost efectuate în familie, în conformitate cu prevederile legale. A existat un 

singur caz de deces în unitate în anul 2013. 

        

B.  Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, instituţie publică de 

interes judeţean, îndeplineşte, în principal funcţii de coordonare şi control metodologic a 

activităţii serviciilor publice locale de evidenţă a persoanelor şi UAT-urile din judeţul Ialomiţa, 

de cooperare cu instituţiile abilitate în domeniul ordinii publice, siguranţei şi apărării naţionale, 
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de colaborare cu autorităţile publice, pe probleme de interes comun, de execuţie prin asigurarea 

mijloacelor umane, materiale şi financiare, necesare pentru îndeplinirea prerogativelor cu care 

este investită şi de reprezentare a intereselor Direcţiei în raporturile acesteia  cu persoane fizice, 

sau juridice, de drept public sau privat din ţară în limita competenţelor stabilite de lege. 

    Activităţile desfăşurate de Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa au 

fost realizate în interesul persoanei şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv în 

executarea legii. 

Structura organizatorică a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cuprinde Serviciul Stare Civilă, 

Compartimentul Evidenţa Persoanelor  şi Compartimentul Financiar Contabil, Resurse Umane şi 

Administrativ. 

În perioada ianuarie – decembrie 2013, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 

Ialomiţa prin intermediul serviciului şi al compartimentelor a desfăşurat următoarele activităţi, 

după cum urmează: 

  În concordanţă cu una dintre principalele atribuţii ale Direcţiei, aceea de coordonare şi 

control metodologic a activităţii serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, 

în anul 2013 s-au efectuat 87 de acţiuni de îndrumare, coordonare şi control metodologic la 

serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi unităţile administrativ-teritoriale 

din judeţ, din care 71 acţiuni în domeniul stării civile şi 16 în domeniul evidenţei persoanelor. 

 Acţiunile de îndrumare, coordonare şi control metodologic s-au desfăşurat urmărind 

obiectivele prevăzute în tematicile elaborate în prealabil. 

 Trimestrial au fost organizate întâlniri de lucru cu şefii serviciilor publice comunitare 

locale de evidenţă a persoanelor din judeţ, în cadrul cărora, în baza unei ordini de zi prestabilite, 

a fost analizată activitatea desfăşurată de către Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţă 

a Persoanelor şi Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, s-au analizat şi dezbătut 

aspecte întâmpinate în activitatea curentă astfel încât acestea să fie soluţionate în mod unitar, 

noutăţile legislative în domeniu precum şi adresele cu caracter metodologic înaintate de către 

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. 

  A fost organizată Întâlnirea metodologică anuală  cu funcţionarii cu atribuţii de stare 

civilă din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi unităţilor 

administrativ – teritoriale din judeţ. Cu acest prilej au fost discutate deficienţele rezultate din 

activitatea de stare civilă, la nivelul judeţului, în ceea ce priveşte transcrierea certificatelor sau  

extraselor procurate din străinătate, rectificarea actelor de stare civilă, schimbarea numelui pe 

cale administrativă şi desfacerea căsătoriei, prin divorţ, pe cale administrativă, precum şi 

noutăţile legislative, în domeniu. Totodată au fost analizate şi aspectele constatate urmare  

controalelor tematice efectuate  în domeniul stării civile în vederea aplicării în mod unitar a 

dispoziţiilor în materie de stare civilă. 

În anul 2013 s-a organizat şi efectuat 73 de acţiuni în vederea prevenirii abandonului nou 

- născutului în maternităţi şi a punerii în legalitate cu acte de stare  civilă şi acte de identitate a 

copiilor instituţionalizaţi în unităţile de protecţie socială, în colaborare cu Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa. Aceste acţiuni au vizat îndrumarea 

metodologică a personalului cu atribuţii în acest sens, la centrele de plasament, centrele pentru 

persoanele vârstnice şi spitalele din judeţ. Astfel, în urma acestor acţiuni au fost identificaţi 2 

copii neînregistraţi în registrele de stare civilă române. Totodată, menţionăm faptul că măsurile 

necesare pentru înregistrarea copiilor au fost luate, în timp util, de către autorităţile competente 

în conformitate cu prevederile legale, în domeniu. 
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În anul 2013 s-au înregistrat 638 de cereri pentru transcrierea în registrele de stare civilă 

române a certificatelor sau a extraselor de stare civilă ale cetăţenilor români procurate din 

străinătate. Urmare a analizării cererilor primite de la Serviciile Publice Comunitare Locale de 

Evidenţă a Persoanelor și unităţile administrativ – teritoriale din judeţ, Direcţia a emis aviz 

prealabil pentru 577 de cereri din care 532 pentru certificate de naştere, 29 pentru certificate 

căsătorie  şi 16 pentru certificate deces, iar un număr de 61 de dosare au fost restituite pentru 

faptul că nu au îndeplinit condiţiile prevăzute de lege. Pentru soluţionarea cererilor de transcriere 

s-au efectuat 1 960 verificări în Registrul Judeţean de Evidenţă a Persoanelor, respectiv în 

Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor. 

În anul 2013, la nivelul judeţului Ialomiţa, au fost întocmite 6809 acte de stare civilă din 

care 2276 acte de naştere, 1132 acte de căsătorie şi 3401 acte de deces.  

 
Graficul actelor de stare civilă înregistrate în anul 2013 
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  În anul 2013 au fost eliberate 29226 acte de identitate din care 28189 cărţi de identitate şi 

1037 cărţi de identitate provizorii. Ca urmare a expirării termenului de valabilitate au fost 

eliberate 17753 cărţi de identitate şi 4576 la schimbarea domiciliului şi 3135 pentru prima dată 

persoanelor cu vârstă între 14 şi 18 ani. 
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pentru prima dată persoanelor cu vârsta 
între 14 şi 18 ani 3135

în locul celor pierdute 2746

 
 

Activităţi care se desfăşoară lunar la nivelul compartimentului au constat în principiu în: 

  avizarea pentru corectitudine a fişelor de magazie în urma confruntării soldurilor 

scriptice din evidenţa contabilă şi din evidenţa operativă de gestiune a instituţiei; 

  calcularea salariilor pentru întreg  personalul instituţiei, întocmirea ordinelor de plată 

pentru virarea acestora în conturile angajaţilor şi ale bugetelor de stat în data de 8 ale 

lunii; 

 verificarea corespondenţei datelor contabile, în urma finalizării introducerii notelor 

contabile în programul de evidenţă contabilă, pe baza documentelor primare 

înregistrate; 

 întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind obligaţiile de plata a contribuţiilor 

sociale,impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate,aferente 

anului 2013; 

 introducerea în formularul Fişa activităţii zilnice a autovehiculului a foilor de parcurs 

pentru autovehicule şi verificarea acestora. Rezultatele acestei activităţi au fost 

introduse în  evidenţa financiar-contabilă a instituţiei, în ceea ce priveşte alimentările 

şi consumurile de combustibil pe parcursul fiecărei lunii calendaristice. 
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SITUAŢIA  ACTELOR DE STARE CIVILĂ ÎNREGISTRATE 

ÎN ANUL  2013 COMPARATIV CU ANUL  2012 
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SITUAŢIA CERTIFICATELOR / EXTRASELOR DE STARE CIVILĂ  

ELIBERATE DE AUTORITĂŢILE STRĂINE TRANSCRISE  

ÎN REGISTRELE DE STARE CIVILĂ ROMÂNE  

ÎN ANUL 2013 COMPARATIV CU ANUL 2012 
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SITUAŢIA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ ELIBERATE  

ÎN ANUL 2013COMPARATIV CU ANUL 2012 

 

2012 2013

certificate naştere 7335 7510

certificate căsătorie 2325 2252

certificate deces 4420 4602

TOTAL CERTIFICATE 
ELIBERATE

14080 14364
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ÎN ANUL 2013 COMPARATIV CU ANUL 2012 
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SCHIMBĂRI DE DOMICILIU EFECTUATE LA NIVELUL JUDEŢULUI 

IALOMIŢA ÎN ANUL 2013 COMPARATIV CU ANUL 2012 
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persoane în aceiaşi localitate 18840 18518

persoane dintr-o localitate în alta 8685 8061

mediu rural 17354 16285

mediu urban 10171 10294

 

 
C1.  De la înfiinţarea sa şi până în prezent, Muzeul Judeţean Ialomiţa a desfăşurat o 

activitate complexă în perfect acord cu funcţiile principale ale unui muzeu, aşa cum sunt ele 

definite în Legea nr. 311 din 8 iulie 2003 privind muzeele şi colecţiile: „muzeu - instituţie de 

cultură (.....), aflată în serviciul societăţii, care colecţionează, conservă, cercetează, restaurează, 

comunică şi expune, în scopul cunoaşterii, educării, şi recreerii, mărturii materiale şi spirituale 

ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane, precum şi ale mediului înconjurător”. 

     Muzeul Judeţean Ialomiţa este una dintre instituţiile de cultură importante ale judeţului 

Ialomiţa aflată în subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

Muzeul Judeţean Ialomiţa urmăreşte îndeplinirea scopului şi funcţiilor sale principale 

prin următoarele activităţii:  

 cercetarea ştiinţifică, în conformitate cu programele anuale şi de perspectivă, parte 

integrantă a Planului Managerial în derulare; 

 cercetarea si documentarea în vederea dezvoltării patrimoniului muzeal prin achiziţii, 

donaţii sau prin alte forme caracteristice de constituire a patrimoniului muzeal (cercetări 

arheologice de suprafaţă, de salvare, sistematice); 

 organizarea evidenţei patrimoniului cultural aflat în administrare în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare; 

 conservarea şi restaurarea bunurilor culturale din patrimoniul muzeal; 

 punerea în valoare a patrimoniului cultural pe care îl are în administrare prin intermediul 

expoziţiilor permanente şi temporare, a programelor cultural-educative, a publicaţiilor 

specifice, a sesiunilor ştiinţifice, mese rotunde, simpozioane, excursii tematice, ş.a.; 

 menţinerea unui contact permanent cu publicul larg pentru identificarea nevoilor 

culturale ale acestuia şi orientarea programelor de punere în valoare a patrimoniului 

cultural administrat în funcţie de acestea; 

 menţinerea unui contact permanent cu mediile de informare, cu organizaţii non-

guvernamentale, culturale, instituţii de învăţământ si cercetare, organisme şi foruri 

internaţionale de profil. 
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 Organizarea instituţiei 

Muzeul Judeţean Ialomiţa are sediul central în municipiul reşedinţă de judeţ Slobozia, bd-ul 

Matei Basarab, nr.30. 

 În teritoriu funcţionează cu următoarele secţii:  

 Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă Maia-Catargi (com. Maia),     

 Baza Arheologică Popina-Borduşani (com. Borduşani) 

 Conacul Bolomey-monument istoric de arhitectură (com. Cosâmbeşti); 

  Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală Oraşul de Floci (com. Giurgeni). 

La sediul instituţiei sunt organizate laboratoare, depozite, expoziţia permanentă, expoziţii 

temporare şi spaţii administrative.  

 

a) Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu 

sistemul instituţional existent. 

Muzeul Judeţean Ialomiţa este una dintre instituţiile de cultură importante ale judeţului 

Ialomiţa aflată în subordinea Consiuliului Judeţean  

 Ialomiţa. Prin cele trei mari programe cuprinse în Planul Managerial: Cercetarea ştiinţifică 

şi evidenţa patrimoniului cultural, Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural, 

Valorificarea patrimoniului cultural în anul 2013 s-au urmărit:  

 implicarea societăţii civile în promovarea statutului de pol cultural al comunităţii 

municipale şi judeţene; 

 atragerea unor colaborări de maximă importanţă cu instituţiile muzeale şi de cercetare cu 

un impresionant prestigiu pe plan naţional şi internaţional. 

 punerea în valoare a elementelor de patrimoniu şi a disponibilităţilor ştiinţifice şi creative 

ale colectivului; 

 

a.1. Colaborarea cu instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează aceleiaşi comunităţi – 

tipul/forma de colaborare, proiectele desfăşurate împreună cu acestea. 

 În anul 2013 o serie de activităţi ale muzeului, din cadrul celor trei mari programe de 

activitate, au fost desfăşurate în parteneriat cu instituţii şi organizaţii non-guvernamentale din 

Ialomiţa sau din ţară, după cum urmează:  

 Programul Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural. Cercetarea 

arheologică; 

 Programul Valorificarea patrimoniului cultural; 

Expoziţii; 

 Sesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde, conferinţe, seri muzeale, lansări de 

carte; 

 Programul Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural. Cercetarea 

arheologică; 

 Programul Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural. Conservarea 

patrimoniului cultural; 

 Programul Valorificarea patrimoniului cultural. Expoziţii; 

 Sesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde, conferinţe, seri muzeale, lansări de 

carte; 

 Prietenii Muzeului; 

 Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în ţară, la nivel 

naţional/internaţional, în Uniunea Europeană, după caz, în alte state). 

Participare în calitate de partener (coorganizator, cooiniţiator, invitat, participant etc) la 

programe/proiecte europene/internaţionale: 
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 1. La Nuit Européene des Musées. Coordonator: Direction de Musées de France 

 În cadrul programului european Noaptea Muzeelor, care are ca scop descoperirea şi 

conştientizarea valorilor culturale, sensibilizarea unui public larg în faţa unui bogat şi divers 

patrimoniu cultural, Muzeul Judeţean Ialomiţa a participat cu o tematică diversă pentru toate 

categoriile de public, şi anume:  

 - accesul gratuit în expoziţia permanentă  Evoluţia comunităţilor umane în bazinul 

Ialomiţei.Omul şi râul,  expoziţia de artă Pictor şi Inginer Nicolae şi Zamfira Tuzlaru dar şi în 

expoziţiile temporare, precum  Câmpiile verticale. Monumente istorice şi arheologice 

ialomiţene-expoziţie de pictură care a prezintă monumente dezvăluite publicului nu doar din 

perspectiva arheologului care adună informaţii din orice urmă materială, ci a artistului, din 

lucrările căruia se reflectă emoţia întâlnirii cu mărturii din trecutul ialomiţenilor şi expoziţia 

Paleta Primăverii- lucrări realizate de mai mulţi elevi ai unităţilor de învăţământ din judeţ;  

- au avut loc proiecţii de filme referitoare la istoria, cultura şi tradiţia judeţului Ialomiţa; 

-  au fost prezentate piese de teatru, susţinute de trupa de teatru a Palatului Copiilor din 

Slobozia şi de către elevi ai liceelor din Slobozia. De asemenea, un grup de elevi ai Liceului de 

Artă Ionel Perlea din Slobozia, prin talentul lor, au încântat auzul celor prezenţi cu arta sunetelor, 

oferite de diverse instrumente muzicale, interpretând diferite arii muzicale şi un alt grup de elevi 

de la Colegiul Naţional ,,Mihai Viteazul” au susţinut un moment teatral.  

- între orele 22:00-23:00, trupa Everglade a Colegiului Naţional ,,Mihai Viteazul” a 

susţinut un concert de muzică rock. Accesul publicului a fost  gratuit, sâmbătă, 18 mai 2013, 

între orele 18:00-24:00, iar vizitatorii au beneficiat de ghidaje din partea muzeografilor.  

Evenimentul s-a aflat la a noua ediţie, iar data de 18 mai 2013 a marcat o dublă 

sărbătoare: Ziua Internaţională a Muzeelor şi Noaptea Muzeelor. 

 2. Zilele Europene ale Patrimoniului. Ediţia a XXI-a, 21 septembrie 2013. Tema: 

Patrimoniul cultural-oglindă a pomiculturii şi viticulturii. 

In anul 2013 Muzeul Judeţean a dezvoltat proiecte proprii realizate în cadrul programelor 

la sediul instituţiei sau cadrul programelor în afara sediului instituţiei pentru îmbunătăţirea 

activităţii profesionale: 

Programul Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural. 

1. Cercetarea arheologică; 

2. Cercetarea documentelor de arhivă; 

3. Evidenţa patrimoniului cultural mobil. 

 Programul Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural. 

1. Conservarea patrimoniului muzeal; 

2. Restaurarea patrimoniului muzeal. 

Programul Valorificarea patrimoniului cultural 
1.  Expoziţii; 

2. Sesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese rotunde, conferinţe, seri muzeale, lansări de 

carte; 

3. Prietenii Muzeului; 

4. Editorial. 

Muzeul Judeţean a avut ca obiectiv perfecţionarea angajaţilor, evaluarea personalului din 

instituţie şi promovarea personalului din instituţie. 

 

C.2.  Muzeul Agriculturii a fost înfiinţat prin Decizia Prefecturii Judeţului Ialomiţa nr. 

176/1990. 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. 

Deschis oficial pentru public la 25 Martie 1996. 

Anul 2013 a continuat strategia demarată de conducerea instituţiei încă din iunie 1990 şi 

acceptată de instituţiile şi organismele abilitate (Ministerul Culturii şi Cultelor, Consiliul 
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Judeţean Ialomiţa, Prefectura Judeţului Ialomiţa, Direcţia pentru Cultură Culte şi Patrimoniu 

Cultural Naţional Ialomiţa), urmărindu-se păstrarea unui echilibru între principalele domenii 

specifice de exprimare: 

- consolidarea bazei materiale; 

- dezvoltarea patrimoniului muzeal prin cercetări şi achiziţii de obiecte (buget, venituri 

proprii, sponsorizări, donaţii); 

- valorificarea expoziţională; 

- valorificarea editorială a patrimoniului (pliante, cataloage etc.); 

- conservarea-restaurarea-întreţinerea patrimoniului; 

- pregătirea profesională a personalului (restaurare bunuri culturale, educaţie muzeală şi 

management); 

- dialogul cu instituţii de cultură şi personalităţi din ţară şi din străinătate; 

- relaţii constante şi transparente cu mass-media (locală, naţională); 

- folosirea judicioasă a bugetului şi crearea de surse extrabugetare (venituri proprii, donaţii, 

sponsorizări, prestări servicii). 

 

1.  Activităţi muzeale. Programe 

 Programul “CERCETARE  ŞTIINŢIFICĂ,  ACHIZIŢII OBIECTE MUZEALE, 

EVIDENŢĂ ANALITICĂ”,  

 Programul „RESTAURARE - CONSERVARE - ÎNTREŢINERE”,  

 Programul „VALORIFICARE MUZEALĂ. RELAŢII CU PUBLICUL”,  

 Programul “DIALOG INTERNAŢIONAL” 

 

2. Alte activităţi: 

1. întocmire dosare de restaurare şi conservare (cu menţiunea că acestui capitol trebuie să i se 

acorde imediat atenţia cuvenită şi obligatorie);      

2. întreţinerea spaţiului pentru depozitarea obiectelor conservate şi restaurate; 

3.verificarea şi întreţinerea periodică a spaţiilor expoziţionale (curăţenie, întreţinerea instalaţiei 

electrice, a instalaţiei termice etc); 

4.confecţionarea şi montarea de mobilier pentru amenajare spaţiu suplimentar depozit obiecte 

mici şi spaţiu de carantină; 

5. colaborarea la organizarea de expoziţii; 

6.amenajarea şi întreţinerea parcului muzeului (lucrări de plantare şi întreţinere a materialului 

vegetal); 

7.participare la transportarea din teren a unor materiale în scopuri administrative; 

8.participarea la lucrările de reamenajare a spaţiului de carantină aflat pe latura de Vest; 

9.depozitarea obiectelor muzeale, a mobilierului expoziţional şi a produselor  magazinului; 

Notă: Definitivarea procesului tehnologic la obiectele restaurate parţial este condiţionată 

de fondurile necesare pentru: 

- achiziţionarea de materiale necesare pentru tratamente şi completări (de ex. piese de schimb 

pentru maşini de epocă, esenţe lemnoase diferite şi specifice patrimoniului) 

- o intensă activitate de cercetare de teren, în vederea depistării unor piese de schimb originale 

(care devin din ce în ce mai rare) şi a materialului bibliografic tehnic de specialitate care încă se 

mai poate găsi la foştii şi actualii proprietari de maşini agricole clasice. 

 

3. Manifestări culturale organizate de muzeul agriculturii la sediu: 

 Scoarţe româneşti (15 martie 2012 – 15 aprilie 2013),  

 Mărturii de credinţă (25 martie 2012 – în prezent),  
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 Plugăritul – istorie şi civilizaţie şi Tractorul în agricultura românească (8 iunie 2012 – 

20 mai 2013),  

 Lelia Urdăreanu (18 sept. 2012 – 20 martie 2013),  

 Ceramică românească – artă şi utilitate (12 oct. 2012 – 11 februarie 2013),  

 Din bucătăria de odinioară (20 nov. 2012 – 20 sept. 2013),  

 Fierul de călcat pe aburii vremii (23  febr. 2013 – în prezent),  

 Expoziţia absolvenţilor (22 martie 2013 – 31 mai 2013),  

 Albinăritul – tradiţii româneşti (26 aprilie 2013 – în prezent),  

 Caloianul – ritual agrar pentru rodire şi vreme de secetă (23 mai 2013),  

 Documente din agricultura românească (30 mai – 18 septembrie 2013),  

 Timpul în percepţia ţăranului român (12 iunie 2013 – în prezent),  

 Unelte şi maşini de secerat, treierat, vânturat (1 august 2013 – în prezent),  

 Cununa grâului (10 octombrie 2013 – în prezent),  

 Proiectul „Pâinea Păcii în România” (10 octombrie 2013 – în prezent). 

 

4. Parteneriate Educaţionale: 

 Dochia şi Mărţişorul (27 febr. 2013),  

 Programul educaţional “Să ştii mai multe, să fii mai bun” iniţiat de Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (1 – 5 aprilie 2013),  

 Oul de Paşti (16 – 25 aprilie 2013),  

 Parteneriat educaţional cu Liceul Pedagogic „Matei Basarab” (8 oct. 2013),  

 Sânt’Andrei Cap de Iarnă. Tradiţii populare (29 nov. 2013),  

 Iată vine Moş Crăciun! (19 decembrie 2013). 

5. Manifestări culturale organizate de muzeul agriculturii în judeţ şi în ţară 

 Conferinţa Judeţeană a Programului – „PNDR vine în satul tău” din cadrul campaniei 

Caravana fondurilor europene pentru un sat european,  

 Festivalul Vlăsiei (15 – 16 iunie 2013),  

 Zilele Europene ale Patrimoniului – „Patrimoniul Cultural – oglindă a pomiculturii şi 

viticulturii” (21 septembrie 2013), ed. a XXI-a, Oraşul de Floci,  

 Festivalul - concurs Tradiţii Culinare Ialomiţene „La Casa Tudorii” (12 oct. 2013), ed. 

a III-a, Oraşul de Floci,  

 “Transporturile tradiţionale din România” (19 sept. – 17 nov.2013),  

 Târgul Internaţional „INDAGRA”, târg de produse şi echipamente în domeniul 

agriculturii, viticulturii  şi zootehniei (30 oct.- 3 nov. 2013), ed. a XVIII-a 

 

C3. Centrul Cultural “Ionel Perlea” - Ialomiţa este o instituţie de interes public, cu 

personalitate juridică, înfiinţată prin Decizia nr.22/28.02.1994 a Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

având ca obiect de activitate organizarea activităţilor de promovare a cunoaşterii valorilor 

culturii şi artei naţionale şi universale, de dezvoltare şi afirmare a disponibilităţilor creatoare ale 

populaţiei în toate domeniile de creaţie şi interpretare artistică, recreativ-distractive, de realizare 

a unor prestaţii culturale în beneficiul tuturor cetăţenilor, fără deosebire de naţionalitate, 

categorie socială, convingeri religioase sau opţiuni politice. 

I. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport 

cu sistemul instituţional existent 

I.1 Parteneriate 

În derularea proiectelor culturale, Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”, a dezvoltat 

relaţii de parteneriat solide cu o serie de instituţii culturale judeţene şi naţionale, precum instituţii 

muzicale, societăţi mass-media, instituţii judeţene de cultură, alte instituţii publice, asociaţii şi 

fundaţii, având ca rezultat derularea unor genuri de activităţi devenite deja tradiţionale  în mediul 

cultural contemporan. 
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I.2 Participare în calitate de coorganizator la proiecte europene 

Partener în proiectul COMENIUS REGIO ,,Social Media – a Challenge or a Chance”, 

alături de Directoratul provinciei pentru Educaţie Naţională a provinciei Sivas, Turcia, Consiliul 

Local Slobozia şi Liceul de Artă Ionel Perlea, cu perioada de derulare 2013-2015. 

I.3 Acţiuni de publicitare a proiectelor proprii ale instituţiei 

Acţiunile de publicitare s-au concretizat prin: întreţinerea site-ului Centrului Cultural: 

www.perlea.ro, Festivalul şi Concursul Naţional de Interpretare a liedului, înregistrat integral de 

către Societatea Română de Radiodifuziune (RadioRomânia Cultural, Radioromânia Muzical 

George Enescu), promovarea permanentă a activităţilor proprii prin emisiuni realizate de către 

posturile locale de radio şi TV, dar şi în presa scrisă, materiale promoţionale: pliante, afişe, 

bannere, participarea la întrunirile organizate de Federaţia Română a Centrelor şi Cluburilor 

UNESCO cu materiale de prezentare a activităţii instituţiei sau prin prezentarea celor mai 

importante proiecte, cu prilejul întrunirii reprezentanţilor membrilor titulari şi asociaţi. 

I.4 Acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării imaginii instituţiei 

- Realizarea unor emisiuni radio şi tv, în care personalităţi culturale cunoscute au prezentat sau 

comentat un eveniment;  

- Prezentarea proiectelor proprii prin pliante, afişe, invitaţii, înregistrări video, în cadrul unor 

evenimente la care Centrul Cultural a fost invitat (vernisaje, conferinţe, întruniri organizate de 

Federaţia Centrelor UNESCO); 

- Transmiterea către Federaţia Română a Centrelor UNESCO a activităţilor remarcabile, pentru a 

fi publicate în materialele UNESCO. 

I.5 Îmbunătăţiri aduse spaţiilor în perioada raportată 

În anul 2013 Casa Memorială ,, Ionel Perlea ” Ograda a fost dotată cu sistem de 

supraveghere video şi alarmă. Tot la Ograda s-a realizat un gard de lemn,  în acord cu statutul de 

monument de secol XIX al imobilului. 

La Centrul Cultural ,, Ionel Perlea” s-au realizat o serie de lucrări menite să înlăture efectele 

inundării spaţiilor din demisol la precipitaţii abundente. 

Alte lucrări de reparaţii curente efectuate în anul 2013: 

 Revizia şi repararea instalaţiilor de climatizare în toate spaţiile 

 Refacere circuite electrice în spaţiile Sala de prelucrare, Sală de împrumut copii (Biblioteca 

Judeţeană Stefan Bănulescu) în acIord cu consumul necesar precum şi în Sala Mărţişor. 

 Reparaţii şi zugrăveli în Galeriile ,, Arcadia” şi Sala ,, Atelier” 

 

II. Îmbunătăţirea activităţii profesionale a instituţiei 

În toate genurile de manifestări am urmărit includerea unor evenimente de noutate, menite 

să suscite interesul publicului, dar şi al criticii şi să crească prestigiul instituţiei. De remarcat, în 

acest an, a XXII-a ediţie a Festivalului şi Concursului Naţional de Interpretare a liedului 

“Ionel Perlea”.  
 

III.  Strategia, programele şi implementarea planului de acţiune 

Activitatea culturală a  instituţiei este structurată pe două mari programe: Arte şi Educaţie 

permanentă prin cultură, cu subprogramele/proiectele aferente. 

III.1 Programul ARTE include subprograme care acoperă o gamă largă din domeniul 

artistic: muzică, arte vizuale, spectacole de teatru, literatură şi anume: 

 Festivalul şi Concursul Naţional de Interpretare a liedului “Ionel Perlea”. Programul 

acestei ediţii a reunit cea mai mare  participare din istoria festivalului: 37 tineri muzicieni. 

Juriului concursului: soprana Maria Slătinaru Nistor, tenorul Ionel Voineag, prof. univ. dr. 

U.N.M.B., soprana Sorina Munteanu (Opera Naţională Bucureşti), Dana Chifu (Universitatea de 

Vest Timişoara), soprana Bianca Manoleanu (U.N.M.B.), mezzo-soprana Claudia Codreanu, 

sopana Florenţa Marinescu (Universitatea Ovidius Constanţa), soprana Ana Rusu (Academia de 

http://www.perlea.ro/
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Muzică din Cluj), Prpr. Cristina Soreanu (U.N.M.B), muzicologul Daniela Caraman Fotea, 

pianista Andreiana Roşca (U.N.M.B), compozitorul liedurilor obligatorii pentru această ediţie, 

Valentin Timaru din Cluj şi prof. univ. dr. Grigore Constantinescu. 

 Spectacole şi recitaluri – muzica de cameră, operetă, coruri, teatru, muzică usoara, folk ce 

s-au adresat unui grup-ţintă format din: muzicieni, intelectuali, tineri care vizează o carieră 

artistică - elevi ai Liceului de Artă .  

Un moment inedit în cadrul  Festivalului-concurs de tradiţie culinară ialomiţeană ,,LA 

CASA TUDORII”, ediţia a III-a, a fost recitalul Formaţiei  vocal-instrumentale de muzică 

veche ,,Anton Pann,, Bucureşti.  

Alte spectacole care au suscitat interesul publicului au fost organizate la Casa Memorială 

Ionel Perlea din localitatea Ograda. ,,Ograda Vals,, din 30 octombrie 

De asemenea, recitalul sopranei Claudia Codreanu şi al chitaristului Costin Soare, din 13 

decembrie, tot la Casa Memorială ,,Ionel Perlea,, s-a bucurat de succes. Alte prezenţe apreciate 

de public, la Centrul Cultural ,, Ionel Perlea,, au fost tenorul Narcis Brebeanu şi pianista 

Ioana Maxim . 

Spectacolele de teatru, organizate la Casa Municipală de Cultură s-au bucurat de interesul 

publicului. ,, Viaţă de cimitir,, , Tânăra italiancă,, , ,,Părinţi teribili,, , Vacanţă în 

Guadelupe ,, atât prin subiectul pieselor cât şi prin distribuţie: Rodica Popescu Bitănescu, 

Irina Cărămizaru, Radu Solcan, Candid Stoica, Florina Luican, Mircea Creţu, Daniela 

Moldovan, Diana Lupescu, Magda Catone, Marius Bodochi, Silviu Biriş, Raluca Jugănaru, 

Mircea Diaconu, Crenguţa Hariton, Ion Haiduc, Ada Navroti. 

 Arte vizuale: expozitii de arta plastică, fotografie, foto-documentare. În anul 2013 în 

Galeriile „Arcadia”  au fost organizate 14 expoziţii de arte vizuale, care au atras un important 

număr  de vizitatori.  

 Parteneri în organizarea: Festivalului de Muzică uşoară “Amara” şi a Festivalului 

Naţional de colinde ,,Sub zare de soare,, 

III.2 Programul EDUCAŢIE PERMANENTĂ PRIN CULTURĂ. Acesta este destinat in 

special tinerilor, urmărind formarea culturii in general, fundamentarea cunoştintelor, 

familiarizarea cu specificul diferitelor stiluri si curente in toate domeniile artei. Principalele 

proiecte ale programului au fost: 

 Expoziţii adresate copiilor şi tinerilor, expoziţia de grafică pe calculator „Copilărie 

Virtuală”, realizată în parteneriat cu Liceul de Artă. 

 Expoziţia-concurs interjudeţeană de Creaţie Plastică 

 Concertele şcoală şi spectacolele susţinute de copii  

 Concursul Judeţean de Teatru Francofon „Francofolies 

 Proiecte în parteneriat cu societatea civilă: Festivalul – Concurs judeţean  „Talentul 

meu” în parteneriat cu Asociaţia Cultural Educativ-Sportivă „A-Z Men Sana Expert”. Proiecte de 

succes au fost şi cele organizate în parteneriat cu Fundaţia Excelsior, Asociaţia Tinerilor din 

Ialomiţa şi Fundaţia Culturală ,,Ionel Perlea”.  

Servicii culturale oferite de instituţie, în cadrul programelor proprii, rezultate din misiunea 

acesteia, altele decât cele din programul minimal: 

- 1 decembrie – Ziua Naţională a României – parteneriat cu Consiliul Judetean Ialomita si 

instituţiile publice de cultură; 

- Asigurarea sonorizării cu aparatura din dotare la evenimente semnificative pe plan 

national: Ziua Naţionala, Ziua Eroilor, Ziua Drapelului, 24 ianuarie, Ziua Pompierilor, Ziua 

Jandarmeriei; 

- Colaborare cu Camera de Comerţ Ialomiţa pentru organizarea unor evenimente specifice, 

târguri şi expoziţii; 

- Colaborare cu Asociaţia Învăţătorilor Ialomiţeni la organizarea Simpozionului Naţional 

din 26 februarie; 

- Parteneriat cu Şcoala Nr.3 Slobozia în cadrul proiectului Eco-Scoala; 
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- Parteneriat cu Asociaţia Învăţătorilor din Ialomiţa –ateliere de lucru. 

 

C4. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa 

este o instituţie de specialitate, funcţionând sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu 

profil ştiinţific şi metodologic, având ca obiectiv fundamental cunoaşterea prin cercetare, 

păstrarea prin conservare şi valorificarea prin modalităţi specifice de promovare a tradiţiei şi 

creaţiei cultural-artistice, a patrimoniului culturii şi artei tradiţionale de pe teritoriul judeţului 

Ialomiţa.  

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa 

însumează valorile culturii populare din judeţ, identificând, conservând şi valorificând datele 

folclorice, proiectându-le în contextul socio-politic contemporan. Instituţia stimulează în mod 

susţinut procesul de creaţie populară la nivelul tuturor genurilor artistice, sub semnul configurării 

valorice în context naţional şi internaţional şi are în atenţie revitalizarea creaţiei populare 

autentice, asumându-şi obligaţia de cercetare, conservare, valorificare şi difuzare a valorilor 

reprezentative ale artei populare ialomiţene, de salvarea lor de pericolul degradării, inclusiv prin 

educarea gustului publicului. Prioritară în activitatea sa este atragerea în circuitul cultural a cât 

mai multor localităţi de pe aria judeţului nostru. 

Într-o societate aflată în Uniunea Europeană, o societate care se doreşte modernă, 

specialiştii din domeniul culturii tradiţionale, „tezauratorii entităţii noastre“ trebuie să deschidă 

orizonturile, să se raporteze la noile strategii şi norme europene şi, în acelaşi timp, să fie 

necesari, indispensabili în această Europă ca mesagerii unei culturi arhaice autentice, să deţină 

„arta“ de a orienta tineretul către valorile şi creaţiile culturale naţionale. Cultura este privilegiul 

unei anumite educaţii şi este esenţială păstrarea identităţii culturale şi naţionale în acest context. 

Privită în ansamblu, activitatea instituţiei desfăşurată de-a lungul timpului demonstrează 

prezenţa unei viziuni clare, ştiinţifice, structurată în etape, a căror continuitate şi inter-relaţionare 

este urmărită cu grijă. 

În derularea proiectelor şi programelor culturale pe care şi le propune, Centrul Judeţean 

pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa colaborează cu diverse instituţii 

şi organizaţii culturale judeţene, naţionale şi internaţionale, cu instituţii de specialitate, 

organizaţii neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat şi cu persoane fizice. 

Pe parcursul anului 2013 au existat diverse forme de colaborare cu parteneri culturali la 

diferite niveluri: 

- Căminele culturale din judeţ şi Casele de cultură orăşeneşti; Consiliile locale din judeţul 

Ialomiţa. S-au derulat diferite programe culturale în parteneriat în 28 de localităţi; 

- instituţiile culturale judeţene: Muzeul Judeţean Ialomiţa, Muzeul Naţional al Agriculturii, 

Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea“ Slobozia, Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu“ 

Ialomiţa, Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Ialomiţa, fundaţii 

culturale (7 proiecte culturale în parteneriat); 

- instituţii judeţene: Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa, şcoli şi biblioteci, biserici, 

ONG-uri (12 proiecte de parteneriat); 

- instituţii de anvergură naţională: Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale, Centrele Judeţene pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, 

Centre culturale, Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, Societatea Română de 

Radiodifuziune, TVR Craiova, Antena 2, Radio Antena satelor (10 proiecte). 



Raportul preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa privind modul de îndeplinire a 

atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomiţa pe anul  2013 
 

63 

 

În anul 2013 au existat programe culturale cu caracter internaţional în care instituţia a fost 

implicată sau au existat invitaţii de participare pentru reprezentanţi ai săi. Astfel: 

- Participări ale ansamblului „Doina Bărăganului“ la Festivalurile Internaţionale de Folclor 

din Belgia (Wereldfolkloreade - Oostrozebeke, 5-15 mai şi „De Panne“ şi „Knokke-Heist“, 7-17 

august).  

- Au existat invitaţii de participare a ansamblului „Doina Bărăganului“ la festivaluri folclorice 

internaţionale în Turcia, Olanda, Italia, Portugalia, Macedonia, Bulgaria. Acestea însă nu au 

putut fi onorate din motive obiective. 

O analiză comparată a datelor estimate şi a celor realizate pentru acest an poate fi exprimată 

astfel: 

- În anul 2013, la evenimentele culturale organizate de instituţia noastră ne-am propus să 

avem un număr total de aproximativ 40000 spectatori, iar evaluarea pe care am făcut-o la 

sfârşitul anului ne-a relevat un număr mai mare, de aproximativ 42000 spectatori; 

- Ne-am propus participarea ansamblului folcloric „Doina Bărăganului“ sau a altor grupuri 

folclorice valoroase (sau artişti) din judeţ la 3 evenimente cultural-artistice naţionale şi am 

reuşit să atingem acest obiectiv (8 participări) (Spectacole ale ansamblului „Doina 

Bărăganului“ la Festivalul folcloric de artă şi tradiţie românească - Otopeni - 8 septembrie 

şi Târgul Romexpo-Bucureşti – 19 septembrie; ansamblul folcloric „Doruleţ“ din Făcăeni 

( 3-4 mai – Festivalul păstoritului – Sarighiol de Deal - Tulcea); ansamblurile folclorice 

din localităţile Luciu şi Vlădeni la festivalurile de colinde de la Galaţi (22 decembrie) şi 

Cumpăna-Constanţa (15 decembrie); grupul folcloric „Credinţa“ din Cocora la Festivalul 

naţional de interpretare al grupurilor vocale bărbăteşti „Dorel Manea“ de la Mioveni-

Argeş (5-7 aprilie); participarea solistului Nicolae Rotaru la spectacolul folcloric „De ziua 

ta, femeie“ – Bucureşti – Sala Radio (8 martie); participarea solistei Nicoleta Rădinciuc 

Vlad la filmări TV Media Sud Alexandria (14 mai)). 

- Ne-am propus participarea la 1 festival internaţional de folclor şi am reuşit să reprezentăm 

România la 4 astfel de evenimente (ansamblul „Doina Bărăganului“ a participat la 

Festivalul Internaţional de Folclor „Wereldfolkloreade“ de la Oostrozebeke – Belgia (5-15 

mai) şi Festivalurile Internaţionale de Folclor „Die Panne“ şi „Knokke Heist“ – Belgia (7-

17 august). La festivalurile din august, alături de „Doina Bărăganului“ a participat 

ansamblul din Gheorghe Doja, promovat de instituţia noastră datorită rezultatelor 

deosebite obţinute). De asemenea, la propunerea noastră, ansamblul folcloric din 

Căzăneşti a participat la Festivalul Internaţional de folclor de la Veles – Macedonia (25 - 

30 iunie); ansamblul folcloric din Vlădeni a participat la Festivalul internaţional de folclor 

de la Silistra (Bulgaria; 17-18 mai). 

- Ne-am propus organizarea a 5 festivaluri proprii şi ne-am îndeplinit acest obiectiv 

(Festivalul judeţean de folclor „Zărzărică, zărzărea“; Festivalul Internaţional de Folclor 

„Floare de pe Bărăgan“; Festivalul naţional de muzică uşoară „Trofeul tinereţii“ – Amara; 

Festivalul naţional de folclor „Doina Bărăganului“; Festivalul naţional de colinde „Sub 

zare de soare“); 

- Editarea unui DVD (Festivalul naţional de folclor „Doina Bărăganului“, 2013); 

- Editarea unui volum de folclor muzical („Cântece din Muntenia – Nicolae Rotaru – „De 

când mă ştiu am cântat“); 

- Realizarea a 2 filme documentare (2 propuse pentru 2013); 

- Editarea a 4 pliante tematice (4 propuse); 
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- Transmiterea pe posturi de televiziune a 86 ore înregistrări de la evenimentele cultural-

artistice proprii (70 ore propuse); 

- Transmiterea pe posturile naţionale de televiziune (canalele TVR şi Antena 2) a 3 

festivaluri naţionale (faţă de 2 propuse); 

- Transmiterea pe posturile de televiziune locale a 12 evenimente cultural-artistice 

(faţă de 9 propuse); 

Evaluare statistică a numărului de spectatori participanţi la evenimentele culturale organizate 

de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa în anul 

2013 poate fi reprezentată astfel: 

 

 

 

 

 

 

Număr de spectatori la manifestările culturale 

organizate de CJCPCT Ialomiţa în anul 2013 
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Ore de transmisii TV ale acţiunilor culturale derulate 

de CJCPCT Ialomiţa în anul 2013 

 

 
 

 

 

 

Număr de spectatori în Ialomiţa la acţiunile organizate de CJCPCT Ialomiţa , 

în anul 2013 (urban şi rural) 
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În anul 2013 managementul instituţiei a avut ca obiectiv principal dezvoltarea  CJCPCT 

Ialomiţa  urmărind: 

 1) Managementul resurselor umane 

Obiectiv: asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea  resurselor umane în cadrul 

instituţiei în vederea realizării cu maximă eficienţă a obiectivelor acesteia şi satisfacerii nevoilor 

angajaţilor. 

 2) Managementul economico-financiar 

Obiectiv: Previzionarea evoluţiei financiare a instituţiei raportat la perioada de management, 

corelată cu resursele financiare necesare de alocat din subvenţii/alocaţii bugetare acordate 

instituţiei de către Consiliul Judeţean Ialomiţa. 

 3)  Managementul administrativ 

Obiectiv: Întărirea capacităţii instituţionale şi de administrare a programelor, acţiunilor şi 

activităţilor cultural-educative; 

 4) Managementul de proiect  

Obiectiv: elaborarea şi implementarea unei strategii de dezvoltare instituţională - incluzând 

strategia culturală (artistică, după caz) - pentru întreaga perioadă de management;   

 

 Analiza swot a următoarei perioade de raportare a managementului:  

 

 Calităţi (puncte tari) 

- existenţa unui ansamblu bogat şi divers de bunuri cu valoare de patrimoniu cultural pe 

teritoriul judeţului Ialomiţa. Tot acest patrimoniu cultural nu este pe deplin pus în valoare 

până în prezent. 

- tradiţie dobândită în ani de consecvenţă în domeniul cultural (proiecte culturale derulate 

constant: Festivalul „Trofeul tinereţii“ – Amara, Festivalul Internaţional de Folclor 

„Floare de pe Bărăgan“, Festivalul de colinde „Sub zare de soare“, Festivalul judeţean de 

folclor „Zărzărică, zărzărea“, Festivalul naţional de folclor „Ion Albeşteanu“, etc.). 

- iniţiativele şi evenimentele cultural-artistice sunt susţinute de autorităţile locale şi 

judeţene. 

- experienţa în managementul cultural (formarea unui colectiv de specialişti valoroşi). 

- apetenţa publicului pentru acte culturale de calitate. 

 Defecte (puncte slabe) 

- resurse materiale şi umane limitate de care dispune instituţia. 

- neimplicarea la capacitate maximă a fiecărui membru în anumite proiecte. 

- insuficienţa programelor de formare şi specializare a resurselor umane prin învăţământul 

formal, având în vedere importanţa meseriilor tradiţionale. 

- flexibilitate relativ redusă a direcţiilor de activitate datorată cadrului legislativ. 

- număr relativ redus de parteneriate. 

 Oportunităţi 

- derularea unor proiecte în parteneriat atât în ţară cât şi în străinătate. 

- contactul permanent cu elita culturii româneşti. 

- promovarea tradiţiilor româneşti în spaţiul cultural european. 

- concurenţă relativ scăzută în oferta culturală. 

- accesarea fondurilor structurale. 

- existenţa programelor de finanţare naţionale şi internaţionale, altele decât cele din 

fondurile structurale. 

 Ameninţări 
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- pierderea interesului publicului. Amploarea evenimentelor de slabă calitate artistică 

(kitsch-ului) promovate cu obstinaţie de mass media, care denaturează gustul publicului. 

- cadrul legislativ nefavorabil. 

- salarizarea personalului din sistemul cultural. 

- lipsa fondurilor pentru investiţii. Scăderea alocaţiilor bugetare şi, implicit, a posibilităţilor 

de finanţare. 

- neincluderea la potenţial maxim în circuitele culturale naţionale şi internaţionale. 

- interesul relativ scăzut al mass mediei pentru evenimentele culturale. 

 

 

C5.       I.1. Prezentare generală  

Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa este organizată şi funcţionează 

conform Legii Bibliotecilor 334/2002 cu modificări şi completări, cât şi Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare. În conformitate cu prevederile Contractului de management, datele şi 

informaţiile din prezentul raport sunt aferente perioadei  1 ianuarie – 31 decembrie 2012 

reprezentând a doua evaluare anuală a noului contract de management. 

I.2. Colaborări 

I.2.1. Colaborări locale şi judeţene. În decursul anului 2013, Biblioteca Judeţeană a 

colaborat cu 20 de instituţii locale şi judeţene reprezentate de şcoli, grădiniţe, muzee, 

inspectorate, Penitenciarul Slobozia, Primaria Slobozia, Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea 

Slobozia, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, Direcţia 

Municipală pentru Cultură Sport şi Tineret Slobozia, Editura eLiteratura  www.epublishers.info 

Bucureşti, Societatea Culturală „Apollon” Urziceni, Blogul cristian.shuca.ro, Asociaţia Montan 

Club Excelsior Slobozia şi Agenţia pentru Plăţi în Agricultură (APIA) Ialomiţa. 

  I.2.2 Colaborări naţionale 

Pe plan naţional, Biblioteca Judeţeană a colaborat cu o serie de instituţii: Federaţia Română a 

Asociaţiilor, Cluburilor şi Centrelor UNESCO (FRACCU), Uniunea Scriitorilor din România,  

ANBPR (Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România), Fundaţia 

Cartea Călătoare Focşani, Editura eLiteratura Bucureşti, Institutul European Iaşi, Facultatea de 

Arhitectură, Universitatea Spiru Haret Bucureşti, European Open Society România, Telecentre 

Europe. 

 I.2.3 Colaborări internaţionale 

Pe plan internaţional, în anul 2013, s-au realizat 3 proiecte importante şi anume: programul 

Biblionet - „Lumea în biblioteca mea”, concursul internaţional „Arte e cultura”, desfăşurat în 

Italia şi „Play game@Biblioteca ta”, serviciu finanţat de EIFL Italia, în colaborare cu Centrul 

Mortenson din cadrul Universităţii din Illinois, SUA. 

I.3. Activităţi de publicitare şi promovare 

 SALONUL ANUAL DE CARTE 

 MANIFESTĂRI INTERDISCIPLINARE  

 MEDIA 

 

I.4. Articole de presă   

Activitatea instituţiei s-a reflectat în presa de specialitate (Revista Culturală HELIS), 

presa on-line, presa scrisă la nivel local, naţional şi internaţional.  

II. Îmbunatăţirea activităţii instituţiei    

Îmbunătăţirea activităţii instituţiei presupune atât activităţi interne cât şi activităţi externe. 

Principalele activităţi interne cuprind activităţile de constituire, organizare, prelucrare, dezvoltare 

şi conservare a colecţiilor, activităţile Serviciului de Relaţii cu Publicul, precum şi coordonarea 

http://www.epublishers.info/
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bibliotecilor publice. Activităţile externe se desfăşoară în afara sediului Bibliotecii Judeţene 

„Ştefan Bănulescu”, precum programul ,,Biblioteca vine la tine’’, punctul extern de împrumut 

de la Penitenciarul Slobozia, cu peste 1000 de volume din colecţiile bibliotecii, ce anual se 

preschimbă. şi coordonarea bibliotecilor publice. 

III. Organizarea instituţiei 

La 1 ianuarie 2013 Statul de funcţii al Bibliotecii Judeţene “Ştefan Bănulescu” aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa cuprindea 27 de posturi, dintre care 4 de conducere 

şi 23 de execuţie, cu 9 poziţii vacante. Până la 31 decembrie 2013  biblioteca s-a reorganizat în 

conformitate cu OUG 77/2013 av\nd în cele 27 de funcţii, 3 funcţii de conducere şi 24 de 

execuţie.  

IV.Situaţia economico – financiară 

  În anul 2013, Bibliotecii Judeţene i-au fost aprobate prin HCJI nr.26/03.04.2013, 

prevederi bugetare iniţiale in valoare de 562.000 lei la Secţiunea Funcţionare, dintre care 2.000 

lei venituri proprii şi 56.000 lei subvenţii. Ulterior, datorită incasărilor mai mari la partea de 

venituri proprii (sponsorizări),  bugetul instituţiei a  fost rectificat prin Hotărârea CJ. Ialomiţa 

nr.71/25,10,2013 cu 5,200 lei, astfel că prevederile definitive pentru anul 2013 -Secţiunea 

Funcţionare, au insumat 567,200  şi anume 7.200 lei venituri proprii şi 560.000 lei subvenţie. 

V. Strategia, programele şi implementarea 

Principalele obiective, în anul 2013, ale acestui program au fost creşterea colecţiilor de 

documente dezvoltarea programului de informatizare TinRead, modulele: catalogare şi evidenţă 

şi organizarea fondului de bază în depozite specializate.  

În anul 2013 au fost achiziţionate 1.111 titluri , 2.268 volume, în valoare de 63.051,95 

ron, iar totalul iesirilor a fost de 253 titluri şi 253 volume, în valoare de 340, 67 ron. 

Indicatori de analiză 2013 

Biblioteca judeţeană „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa, a avut în 2013 un număr total de 

3.382 utilizatori activi, dintre care utilizatori nou-înscrişi - 1.445 şi utilizatori vizaţi - 1.937. 

Numărul total de vizite s-a ridicat la 43.765, dintre care 31.109 vizite directe. 

Alţi indicatori relevanţi pentru activitatea instituţiei: 

 număr documente difuzate: 72.395 

 număr utilizatori activi ca % din populaţie: 6,62 % 

 vizite pe zi: 173 

 manifestări culturale: 45 

 expoziţii tematice de carte: 57 

 lansări de carte: 43 

 apariţii TV: 75, transmisii radio: 95, apariţii presă scrisă: 120 

 prezentări carte: 166 

 parteneriate cultural-educaţionale: 29 
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ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI (S) PUNCTE SLABE (W) 

 

-   imagine favorabilă în comunitate; 

- accesul facil la bibliotecă prin poziţionarea în 

centrul oraşului; 

-   existenţa unei filiale în cartierul MB; 

-   servicii şi colecţii de documente pentru adulţi şi 

copii, cu caracter enciclopedic; 

-   acces liber şi gratuit la colecţiile de documente, 

colecţiile electronice, audio şi video), presă, legislaţie, 

inclusiv legislaţie europeană;  

- existenţa compactă a secţiilor şi depozitelor la 

sediu şi organizarea lor; 

-   relaţii stabile de colaborare cu instituţiile de 

cultură şi învăţământ, asociaţii culturale, uniuni de 

creaţie; 

-   colaborare bună cu media pentru o reflectare 

obiectivă a activităţilor; 

-   existenţa site-ului propriu www.bji.ro; 

-   pagină de facebook a bibliotecii; 

-   blogu bibliotecilor ialomiţene; 

-   calitatea serviciilor oferite; 

-   existenţa informatizării; 

-   noul serviciu de bibliotecă BIBLIONET în 51 

de biblioteci publice din judeţ; 

-   servicii de bibliotecă pentru categ. 

dezavantajate (deţinuţi, persoane cu handicap 

locomotor); 

-     protecţia colecţiilor prin instalaţii de alarmare 

antiefracţie şi antiincendiu; 

-     autonomie şi sprijin din partea ordonatorului 

de credite 

-       afilierea la asociaţia profesională ANBPR; 

- existenţa unei reţele de 56 de biblioteci publice; 

-   schema subdimensionată de personal; 

- spaţiul limitat pentru depozitarea colecţiilor 

având în vedere creşterea anuală; 

-   lipsa unui fond documentar şi arhivistic de 

patrimoniu al  bibliotecii; 

-    digitizarea colecţiilor; 

        -   insuficienţa resurselor financiare; 

-   lipsa personalului propriu pentru curăţenie; 

        -  motivaţia personalului; 

-   fluctuaţia personalului; 

-   lipsa unor specialişti pe domenii; 

-   legislaţia nefavorabilă pentru angajări; 

- ignorarea Legii bibliotecilor de către autorităţile 

locale din judeţ în numele autonomiei locale ; 

 

OPORTUNITĂŢI (O) AMENINŢĂRI (T) 

-   posibilităţi de elaborare şi implementări de 

proiecte noi; 

-   relaţii de colaborare şi parteneriat cu alte 

instituţii, ONG-uri, asociaţii, personalităţi; 

-   creşterea rapidă a pieţei serviciilor; 

-   implementarea altor proiecte cu finanţare 

externă; 

-   manifestarea stării de stagnare, regres pe piaţa 

cărţii; 

-   posibilităţi de integrare verticală; 

-   diversificarea serviciilor de  bibliotecă (servicii 

pt.bătrâni, sală multimedia); 

-   elaborări de politici şi strategii de informare a 

utilizatorilor; 

- extinderea reţelei de biblioteci în toate comunele 

nou înfiinţate din judeţ; 

-   adoptarea unor reglementări, normative cu 

impact nefavorabil; 

-   criza economică la nivel naţional; 

-   scăderea populaţiei; 

-   iminenţa inundaţiilor, prin casa scării, la 

depozite; 

- infiltraţiile pe pereţii depozitelor de carte şi 

distrugerea mediului de conservare; 

-   apariţia unor noi concurenţi; 

-   confuzia sistemului de valori în societate;  

-   divertisment de proastă calitate în raport cu 

oferta instituţiilor culturale specializate; 

- indiferenţa sau slaba receptivitate a utilizatorilor; 

-    implicarea profesională profundă a indivizilor 

în detrimentul loisir-ului; 

http://www.bji.ro/
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VI. Evoluţia economico – financiară 2014 

Pentru anul 2014 instituţia a prevăzut finanţarea cu 562.000 lei, pe programe după cum 

urmează: 

- Constituirea, organizarea,  evidenţa şi  dezvoltarea colecţiilor; 

- Publicitarea şi promovarea colecţiilor şi serviciilor de bibliotecă; 

- Coordonarea bibliotecilor din judeţ; 

- Administrarea patrimoniului mobil si imobil şi perfecţionarea personalului. 

 

 

D. Camera  Agricolă  Judeţeană  Ialomiţa 

Camera  Agricolă Judeţeana  Ialomiţa  este o instituţie publică descentralizată cu 

personalitate juridică, subordonată Consiliului Judeţean  Ialomiţa  si  în coordonarea tehnico-

metodologică  a  Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, înfiinţata  în baza HG nr. 

1609/16.12.2009 privind înfiinţarea Camerelor Agricole Judeţene prin reorganizarea 

Oficiilor/Centrelor de consultanţă agricolă aflate în subordinea Agenţiei Naţionale de 

Consultanţă Agricolă  şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 15/26.02.2010 - privind 

înfiinţarea Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa prin reorganizarea Oficiului Judeţean de 

Consultanţă Agricolă.                              

                

1. Activitate  de  extensie  şi  formare  profesională 

  În anul 2013 s-au organizat cursuri de iniţiere în domeniile: agricultor culturi de câmp, 

zootehnist, apicultor şi horticultor, acreditate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului precum şi de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

Camera  Agricolă  Judeţeană  Ialomiţa a organizat  de asemenea cursuri de instruire şi 

intâlniri cu producătorii agricoli în scopul diseminării informaţiilor tehnice, tehnologice, 

economice si legislative pentru a veni în sprijinul organizării,coordonării şi evaluării activităţilor  

desfăşurate în domeniul agricol, horticol şi zootehnic, tematica fiind axată în special pe: 

 Promovarea formelor de sprijin şi ajutor financiar acordate producătorilor agricoli, atât de 

la bugetul de stat cât şi de la Uniunea Europeană; 

 Promovarea măsurilor din PNDR; 

 Normele de ecocondiţionalitate; 

 Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitriţi din 

surse agricole; 

 Adaptarea agriculturii la schimbările climatice; 

 Programul de acţiune pentru zonele vulnerabile la nitriţi  din surse agricole aprobat prin 

Decizia nr. 21130/2010 a Comisiei pentru aplicarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor 

împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole ; 

 Tehnologii moderne şi reglementările UE în cultura furajelor; 

 Tehnologii moderne şi reglementările UE in apicultură, sericicultură  şi marketingul 

produselor specifice;  

 Gestiunea ambientală a exploataţiei agricole;  

 Codurile de bune practici şi reglementările de agricultură ecologică. 

 

- Au fost realizate de cursuri de perfecţionare a specialiştilor din agricultură astfel: 

Politica  2014- 2020  



Raportul preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa privind modul de îndeplinire a 

atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomiţa pe anul  2013 
 

71 

 

 Regulament pentru finanţare;  

 Regulament pentru plăţi directe;  

 Regulament pentru piaţa unică;  

 Regulament pentru dezvoltare rurală;  

 Promovarea formelor de ajutor financiar acordate producătorilor agricoli atât de la 

bugetul de stat cât şi de Uniunea Europeană;  

 Promovarea măsurilor din PNDR şi a site-lui AMPND;  

 Promovarea activităţii Camerelor agricole judeţene prin site-ul propriu. 

 

- Adaptarea agriculturii la schimbările climatice: 

 Atenuarea efectelor climatice asupra agriculturii şi mediului rural;  

 Utilizarea resurselor de energie regenerabilă cu precădere, biomasa şi biogazul.  

 

- Legislaţie europeană şi naţională privind înfiinţarea şi recunoaşterea grupurilor şi 

organizaţiilor de producatori in sectorul vegetal:  

 Adaptarea agriculturii la schimbările climatice;  

 Atenuarea efectelor schimbărilor climatice asupra agriculturii şi mediului rural;  

 Programul de acţiune pentru zonele vulnerabile la nitriţi din surse agricole, aprobat prin 

Decizia nr.21130/2010 a Comisiei pentru aplicarea Planului de acţiune pentru protecţia 

apelor împotrivă poluării cu nitriţi proveniţi din surse agricole. 

 Codul de bune practici în ferma, aprobat prin Ordinul nr . 1234/2006. 

 Norme de ecocondiţionalitate, schimbări climatic. 

 Au fost realizate cursuri de pregătire de formatori astfel: 

- Politica  2014- 2020  

 Regulament pentru finanţare;  

 Regulament pentru plăţi directe;  

 Regulament pentru piaţa unică;  

 Regulament pentru dezvoltare rurală;  

 Promovarea formelor de ajutor financiar acordate producătorilor agricoli atât de la 

bugetul de stat cât şi de Uniunea Europeană;  

 Promovarea site-ului MADR;  

 Promovarea măsurilor din PNDR şi a site-lui AMPND;  

 Promovarea activităţii Camerelor agricole judeţene prin site-ul propriu. 

- Adaptarea agriculturii la schimbările climatice; 

 Atenuarea efectelor climatice asupra agriculturii şi mediului rural;  

 Utilizarea resurselor de energie regenerabilă cu precădere, biomasa şi biogazul.  

 

- Organizaţiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, rolul şi importanţa 

acestora în dezvoltarea formelor asociative din România;  

 Pregatirea păşunilor în vederea păşunatului;  

 Exploatarea raţională a pajiştilor prin practicarea unui păstorit sistematic şi fertilizare 

organică; 

- Sisteme de îngrăşare a tineretului taurin şi ovin; 

 Tehnologii de prelucrare primară a laptelui şi cărnii provenite de la rumegătoare, în 

vederea obţinerii de produse de calitate;  

 Particularităţile creşterii taurinelor şi ovinelor;  
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 Asigurarea bunăstării animalelor în gospodăriile populaţiei;  

 Orientarea creşterii ovinelor şi taurinelor către producţia de carne; 

 Prepararea brânzeturilor prin metode tradiţionale; 

 

- Legislaţie europeană şi naţională privind înfiinţarea şi recunoaşterea grupurilor şi 

organizaţiilor de producători în sectorul vegetal  

 Adaptarea agriculturii la schimbările climatice;  

 Atenuarea efectelor schimbărilor climatice asupra agriculturii şi mediului rural.  

 

Programul de acţiune pentru zonele vulnerabile la nitriţi din surse agricole, aprobat prin 

Decizia nr.21130/2010 a Comisiei pentru aplicarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor 

împotriva poluării cu nitriţi proveniţi din surse agricole. 

 

 Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitriţi din 

surse agricole, aprobat prin Ordinul nr.1182/1270/2005. 

 Codul de bune practici în fermă, aprobat prin Ordinul nr . 1234/2006. 

 Norme de ecocondiţionalitate, schimbări climatice. 

2. Consultanţă  de  specialitate  prin realizarea  de  loturi  demonstrative 

În întâmpinarea prezentărilor efectuate de CAJ Ialomiţa, specialiştii au realizat loturi 

demonstrative în domeniul vegetal, horticol şi zootehnic, pentru  a corespunde scopului pentru 

care se înfiinţează, acela de a demonstra şi arăta pe viu producătorilor care sunt cele mai 

productive soiuri sau hibrizi.   

Astfel, s-a realizat un lot demonstrativ pe o suprafaţă de 0,5 ha grâu de către specialistul 

de la CLCA Ciulniţa şi un lot demonstrativ pentru bovine şi ovine CLCA Fetesti. 

 

3. Demonstraţii practice 

De asemenea au avut loc numeroase demonstraţii practice organizate  de către consilierii 

din cadrul Centrelor locale de consultanţă agricolă din localităţile judeţului Ialomiţa.   

 Indrumări privind pregătirea patului germinativ şi a insămânţării în vederea obţinerii de 

răsaduri la legume (tomate, ardei, vinete etc); 

 Sfaturi pentru semănat, spaţiu necesar şi cantitatea de sămânţă necesară pentru obţinerea 

unui hectar de legume plantate; 

 Informări pentru aplicarea tratamentelor fitosanitare în răsadniţe privind atacul de 

coropişniţe, viermi sarma – înmânarea „reţete tratamente” cu produse fito specifice 

fiecărei boli şi respectiv fiecărui dăunator; 

 Indrumări privind însămânţarea şi lucrările de ingrijire a răsadurilor de legume pentru 

culturile de tomate, ardei şi vinete – sfaturi pentru perioada de semănat, spaţiu necesar şi 

cantitatea de sămânţă necesară pentru obţinerea unui hectar de legume plantate; 

 Indrumări privind lucrările de îngrijire a răsadurilor de legume la culturile de: varză 

timpurie, tomate, ardei şi vinete; sfaturi pentru folosirea produselor fitosanitare în condiţii 

de eficienţă maximă, utilizarea lor la timpul cel mai potrivit pentru a avea efectul 

aşteptat; 

 Asistenţă de specialitate la răsadurile de ardei, roşii şi vinete privind tratamentul 

împotriva bolii „căderea plantuţelor” precum şi aplicarea tratamentelor preventive contra 
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bolilor (în special verticiloza şi mană); erbicidarea preemergentă pentru cultura de pepeni 

verzi, perioada optimă de administrare a îngrăşămintelor în câmp pentru vinete şi ardei; 

 Tratamente de primavară aplicate preventiv pentru combaterea bolilor, în special rapanul 

şi făinarea, la speciile pomicole de măr şi păr, aflate în exploataţiile producătorilor 

agricoli; 

 Indrumări şi consultanţă tehnică privind - tratamente pentru combaterea dăunătorilor, 

aplicate când se observă atacul insectelor defoliatoare (la măr) , păianjeni şi păduchi de 

frunze (la prun); 

 Tratamente de vară cu caracter obligatoriu pentru combaterea bolilor, în special rapanul 

şi făinarea, la speciile pomicole de măr şi păr, aflate în exploataţiile producătorilor 

agricoli; 

 Asistenţă tehnică şi de specialitate  privind combaterea insectelor defoliatoare la măr, păr 

şi prun , precum şi în combaterea păienjenilor şi a păduchilor de frunze la piersic, vişin şi 

cires; 

 Pregătirea stupilor pentru iernare; 

 Controlul familiilor de albine; 

 Hrănirea suplimentară a familiilor de albine; 

 Controlul individual al stupilor şi completarea rezervelor de hrană; 

 Remedierea deficienţelor constatate în stupină; 

 Recoltarea dupa primul cules; 

 Tratamentul contra acarienilor; 

 Inmulţirea prin divizare;  

 Lucrări de înfiinţare a culturii şi recoltare;  

 Principii de obţinere a laptelui conform normelor UE. 

  

E. Consiliul Judeţean Ialomiţa îndeplineşte atribuţiile adunării generale a acţionarilor la 

S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa, unde este unic acţionar. In exerciţiul financiar al anului 

2013, SC Drumuri şi Poduri SA Ialomiţa, confom actului  constitutiv, a desfăşurat în cadrul 

obiectului de activitate, în principal lucrări de întreţinere, reparaţii şi modernizări drumuri. 

Societatea a mai  realizat venituri şi din alte activităţi cum sunt: 

 Cursuri de pregătire conducatori auto (şcoala de şoferi); 

 Vânzări de produse specifice(beton de ciment şi mixturi asfaltice); 

 In perioada de iarnă s-a efectuat activitatea de deszăpezire şi combaterea poleiului, pe 

toată reţeaua de drumuri din judeţ, reţea care masoară în total 507 km. 

 In  anul 2013 activitatea societăţii s-a desfăşurat prin subunităţile sale din judeţ,  secţia de 

producţie din municipiul Slobozia, puncte de lucru din municipiul Urziceni, oraşele Ţăndărei şi 

Căzăneşti şi un atelier de reparaţii utilaje în Slobozia, care asigură operativ, întreţinerea şi 

repararea utilajelor şi instalaţiilor din cadrul societăţii. 

 

Structura cifrei de afaceri realizată în anul 2013, este după cum urmează: 

 

 Venituri din vanzări produse proprii (beton asfaltic şi ciment) ……..   2.634  mii lei  

 Venituri din lucrări executate .........................................................   12.700   mii lei 

 Venituri din chirii ........................................................................     18   mii lei 

 Venituri activitate scoala de soferi ................................................     21  mii lei 
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 Venituri din alte activitati ….......................................................       13  mii lei 

                        TOTAL ..........................................................................     15.386  mii lei 

 

Principalele operaţiuni efectuate la lucrările realizate sunt: 

 

     a) Reparaţii prin plombări; 

b) Covoare asfaltice;   

c) Intreţinere drumuri pietruite, prin reprofilare mecanică, compactare şi adaos de 

material pietros; 

d) Siguranţa circulaţiei: s-au executat marcaje orizontale axiale şi treceri de pietoni; 

 e) Alte lucrări de întreţinere drumuri: au fost executate lucrări de aducere la profil 

acostamente, cosit vegetaţie şi curăţare zona drumului, pe principalele drumuri judeţene;  

       f) Lucrări de deszăpezire şi combatere a poleiului pe întreaga reţea de drumuri aflate în 

administrarea Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

Având în vedere perioada de incertitudine privind anul financiar 2014, în vederea 

continuării tradiţiei societăţii din anii anteriori, când an de an, aşa cum am  mai arătat, activitatea 

societăţii s-a incheiat cu rezultate bune şi profit, considerăm că, pentru realizarea indicatorilor pe 

anul 2014 şi continuarea activităţii în condiţiile realizării de profit, este necesar a continua 

măsurile privind: 

 Pregătirea şi participarea la licitaţii în vederea acoperirii cu contracte ferme a întregului 

volum de venituri prevăzut pe anul 2014; 

 Gospodărirea judicioasă a fondurilor şi reducerea unor cheltuieli pe cât posibil; 

 Menţinerea în stare de funcţionare a utilajelor şi a instalaţiilor din dotare; 

 Folosirea judicioasă a forţei de muncă; 

 Reducerea, în continuare, a cheltuielilor de exploatare. 

 

IX. Îndeplinirea atribuţiilor privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei 

publice  locale şi centrale şi  a altor atribuţii date în competenţa consiliului judeţean 

sau preşedintelui acestuia au fost transpuse în practică prin acordarea de consultanţă 

de specialitate în domeniile juridic, tehnic şi economic, la cerere şi fără plată consiliilor 

locale municipale, orăşeneşti şi comunale din judeţ.  

 Consiliul Judeţean Ialomiţa a avut pe parcursul anului 2013 o relaţie de bună 

colaborare şi cooperare cu Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România şi cu 

filialele structurilor asociative din administraţia publică locală (Asociaţia Comunelor 

din România, Asociaţia Oraşelor din România, Asociaţia Municipiilor din România), 

exprimând puncte de vedere şi propuneri de lege ferenda, de modificare a unor acte 

normative în vigoare, desfăşurându-se numeroase consultări şi informări reciproce 

despre problemele de interes public judeţean sau regional, îndeplinind atribuţiile 

specifice şi măsurile stabilite în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. 

 Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa a desfăşurat o activitate importantă în 

anul 2013 şi în domeniul dezvoltării regionale.  
 

           X.  Promovarea cooperării internaţionale rămâne un obiectiv important al 

Consiliului Judeţean Ialomiţa şi al conducerii operative. Preşedintele Consiliului 

Judeţean este membru supleant în cadrul Comitetului Regiunilor Europene, participând 

la dezbateri şi reuniuni ale acestui for, având ca teme dezvoltarea regională, Strategia 

Uniunii Europene privind zona Dunării, adoptarea Strategiei Europa 2020, cooperarea 
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inter-regională şi transfrontalieră, rolul  autorităţilor teritoriale în politica de integrare, 

coeziunea teritorială, calitatea produselor agricole, migraţia şi mobilitatea populaţiei.   

Consiliul Judeţean Ialomiţa a avut şi în anul 2013 o bună comunicare cu 

structurile europene (Adunarea Regiunilor Europene, Asociaţia Internaţională a 

Regiunilor Francofone, Consiliul Europei, etc), reprezentanţi ai Consiliului Judeţean 

Ialomiţa au participat la reuniuni europene pe diferite teme şi au fost întâlniri de lucru 

sau protocolare cu reprezentaţii unor delegaţii din străinătate. 

 Acest raport are în vedere modul în care au fost îndeplinite atribuţiile şi 

responsabilităţile  Consiliului Judeţean Ialomiţa şi ale preşedintelui acestuia în anul 

2013 prezintă volumul mare de muncă şi activitatea laborioasa realizată de către 

consilierii judeţeni, conducerea operativă – preşedintele, vicepreşedinţii Consiliului 

Judeţean Ialomiţa şi secretarul judeţului Ialomiţa, de către aparatul de specialitate  şi  

instituţiile publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, care, printr-un 

efort comun, sistematic, coerent şi consecvent, au format o adevărată echipă, 

demonstrând un management public eficient şi eficace, în utilizarea resurselor şi în 

adaptarea la rigorile, principiile şi standardele unei administraţii de nivel european.  

 Ca orice analiză serioasă şi complexă prezentul raport trebuie să evidenţieze pe 

lângă numeroasele realizări, “punctele tari” mentionate anterior şi o serie de 

constrângeri şi disfuncţionalităţi, cu care ne-am confruntat în practica administrativă la 

nivel judeţean, pe parcursul anului 2013.  In acest sens putem preciza:  

 implicarea din ce in ce mai scazută a cetăţenilor în viaţa publică, chiar dacă există 

forme legale ale democraţiei participative. Acest lucru este demonstrat de  

participarea unui numar relativ mic de cetăţeni la dezbaterile publice organizate 

în anul 2013, la şedinţele Consiliului Judeţean Ialomiţa, care au un caracter public, 

de numărul insignifiant de propuneri facute în cadrul procesului de adoptare a 

unor acte normative prin transparenţă decizională, de numărul redus de solicitări 

din partea cetăţenilor de informaţii de interes public. ; 

 nivelul relativ redus de informare a populaţiei asupra competenţelor şi 

atribuţiilor Consiliului Judeţean şi instituţiilor publice în general; 

 instabilitatea legislativă şi inflaţia de reglementări în domenii care vizează  

activitatea autorităţilor administraţiei publice locale, fără o consultare prealabilă 

sau doar cu o consultare pur formală, a structurilor asociative ale autorităţilor 

locale (U.N.C.J.R., A.M.R., A.O.R. si A.C.R.); 

 prevederi legislative necorelate sau contradictorii în domeniu, care blochează în 

multe cazuri activitatea autorităţilor administraţiei publice locale; 

Rezultatele obţinute pe parcursul anului 2013 mă îndreptăţesc să apreciez că s-a 

manifestat o preocupare constantă pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite, în 

condiţiile în care capacitatea financiară de care s-a dispus nu a fost la nivelul proiectelor 

şi aspiraţiilor Consiliului Judeţean Ialomita. 

  Politica instituţiei a avut ca linii directoare valorificarea judicioasă a resurselor şi 

a patrimoniului propriu si promovarea a cât mai multe proiecte de interes public care să 

contribuie la dezvoltarea economică, socială şi culturală a judeţului Ialomita. 

Materializarea tuturor iniţiativelor executivului Consiliului Judeţean Ialomita şi a 

consilierilor judeţeni, nu ar fi fost posibilă fără eforturile funcţionarilor publici de 
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conducere sau de execuţie şi personalului contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean şi ale institutiilor subordonate, dar nici fără 

disponibilitatea de colaborare de care au dat dovadă permanent primarii şi consilierii 

locali din localităţile judeţului, carora doresc sa le multumesc public. 

Pentru anul 2014, în contextul economic actual, rămâne în continuare prioritară 

dezvoltarea economico-socială şi culturală a judeţului, realizarea a cat mai multe 

programe parteneriale pentru atragerea de finanţări externe, dezvoltarea şi 

modernizarea infrastructurii la nivelul judeţului Ialomita. 

  

              

VASILE SILVIAN CIUPERCĂ 
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