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Cadrul normativ 

de elaborare a raportuluiI.
Î

ntocmirea „Raportului preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa privind modul 

de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor 
Consiliului Judeţean Ialomiţa pe anul 2017” este 
instituită ca obligație anuală  prin normele juridice 
imperative prevăzute în Legea nr. 215/ 2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare (art. 104, 
alin.1, lit. b, coroborat cu alin. 3, lit. b) și, corelativ cu 
acestea, cele din Regulamentul de organizare și 
funcționare a Consiliului Județean Ialomița, 
aprobat prin Hotărârea nr. 3 din 19.01.2017 și 
actualizat prin HCJ nr. 117/31.07.2017. 

În sinteză, categoriile de atribuţii pe care trebuie 
să le îndeplinească preşedintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa se referă la: funcţionarea aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean, a instituţiilor, 
serviciilor publice şi societăţilor comerciale de 
interes judeţean, asigurarea relaţiei cu Consiliul 
Judeţean Ialomiţa, atribuţii privind bugetul 
propriu al judeţului Ialomița, exercitarea relaţiei 
cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale 
şi serviciile publice deconcentrate, atribuţii privind 
serviciile publice de interes judeţean subordonate 
din domeniile educaţie, servicii sociale, sănătate,  
cultură, ordine publică, situaţii de urgenţă, evidenţa 
persoanelor, infrastructura rutieră județeană și  alte 
atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de 
Consiliul Judeţean Ialomița.  

De asemenea, „Raportul preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa privind modul de 
îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor 
Consiliului Judeţean Ialomiţa pe anul 2017” 
trebuie să certifice modul concret în care structurile 
organizatorice și de conducere operativă și executivă 
ale Consiliului Judeţean Ialomiţa  aplică principiile 
care guvernează administrația publică locală: 
descentralizarea, autonomia locală, deconcentrarea 
serviciilor publice, eligibilitatea autorităţilor 
administraţiei publice locale, legalitatea, consultarea 
publică,  eficiența și eficacitatea utilizării fondurilor 
bugetare, transparenţa administrativă, promovarea 

responsabilității şi profesionalismului în exercitarea 
funcţiilor publice, asigurarea continuităţii şi 
coerenţei demersurilor strategice.

Facem și de această dată mențiunea că, dincolo de 
titlul Raportului, care este concordant cu prevederile 
legale, el nu se referă la activitatea exclusivă a unei 
persoane, ci la activitatea funcției de autoritate cu 
care este investit președintele Consiliului Județean 
Ialomița și pe care o reprezintă,  a echipei 
deliberative și a celei operative și executive.

Înțelegem să facem din „Raportul preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa privind modul de 
îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor 
Consiliului Judeţean Ialomiţa pe anul 2017” o 
modalitate de a asigura controlul cetăţenilor asupra 
entităţii publice şi de a găsi, prin dialog deschis, 
modalităţile de îmbunătăţire a managementului 
public şi a politicilor publice din domeniile în care 
avem atribuții, de aceea, vom proceda la evaluarea 
onestă a îndeplinirii obiectivelor strategice generale 
şi specifice ale autorității și verificarea concordanței 
dintre interesele cetăţeanului şi politicile/ planurile/ 
programele şi acţiunile administraţiei publice 
judeţene şi ale instituţiilor publice aflate în 
subordinea sa, informarea asupra rezultatelor 
obţinute din aplicarea programelor proprii, 
promovarea transparenţei administrative. 
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Contextul politic, economic, social 

şi administrativ, naţional şi local, 

al anului 2017

II.

Elaborarea „Raportului preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa privind modul 

de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor 
Consiliului Judeţean Ialomiţa pe anul 2017” trebuie 
să țină cont de contextul politic, economic, social și 
administrativ, național și local, specific anului 2017, 
activitatea și acțiunile Consiliului Județean Ialomița 
fiind influențate direct de acesta.  

O analiză succintă a planului politic de la nivel 
național, relevă câteva aspecte semnificative.  
După ce alegerile locale şi parlamentare din anul 
2016 au fost câştigate cu majorități confortabile de 
social-democraţi, atât în ceea ce privește numărul 
mandatelor de primari şi de consilieri locali, cât şi al 
mandatelor de parlamentari, anul 2017 a adus 
transferul puterii administrative de la un guvern 
tehnocrat, la un executiv eminamente politic, 
intrându-se practic în normalitatea regulilor 
democratice.  

Din păcate, asigurarea echilibrului puterilor în 
stat nu s-a realizat, iar arena politică românească din 
anul 2017 a cunoscut momente de o gravitate 
extremă,  bulversante, creatoare de  psihoze sociale 
îngrijorătoare. S-a menținut și acutizat conflictul 
deschis între ”palate” - Cotroceni, Victoria și 
Parlament - dar și între reprezentanții lor legali. Au 
reapărut blocajele comunicaționale și au fost reluate 
fricțiunile politice și abordările diametral opuse 
pentru probleme de importanță deosebită, autentice 
și cu impact asupra stabilității sistemului 
democratic. Peste Parlamentul României și 
structurile administrative centrale și locale s-a pus 

anatema corupției generalizate, președintele 
României, Klaus Iohannis insistând pe sintagma fără 
nicio acoperire juridică ”penali”, în timp ce coaliția 
majoritară a adus în discuție ”statul paralel”! 
Asemenea dispute, permanente, demne de o cauză 
mai bună, au însemnat scăderea încrederii 
electoratului în clasa politică!

Scena publică națională a fost dominată și în anul 
2017 de partidele parlamentare: alianța Partidul 
Social Democrat (PSD) - Partidul Alianța Liberalilor 
și Democraților (ALDE), Partidul Național Liberal 
(PNL), Uniunea Salvați România (USR), Partidul 
Mișcarea Populară (PMP) și Uniunea Democratică a 
Maghiarilor din România (UDMR), dar oferta 
multora dintre ele  n-a avut claritate și consistență 
doctrinară, opoziția a fost insignifiantă și a ”vânat” 
doar gafele coaliției majoritare.

În plan local, viața politică a însemnat 
menținerea, pe scări diferite de influențare a scenei 
publice, a activității Partidului Social Democrat, 
Partidului Alianța Liberalilor și Democraților, 
Partidului Național Liberal și Partidului Mișcarea 
Populară. 

Alianța politică majoritară din Consiliul Județean 
Ialomița (PSD-ALDE) a asigurat cadrul optim 
pentru dezbaterea și aprobarea hotărârilor cu impact 
județean.

În conlucrarea cu PNL, al treilea partid politic 
reprezentat în structura autorității deliberative, nu   
s-au găsit întotdeauna punțile de comunicare 
necesare. Desigur, respectăm libertatea de opinie şi 
de acţiune în exercitarea mandatului, precum și 

* părăsirea sălii de ședință la plenul din 16.02.2017.

analize de eficiență și de impact, prin care să se 
previzioneze efectele din amonte și aval ale 
măsurilor produse. Graba de a le impune într-un timp 
scurt a creat nemulțumiri în rândul mediului de 
afaceri și a administrației publice locale, a presupus 
dezbateri prelungite, cu modificări repetate și, 
uneori, schimbări radicale ale măsurilor inițiale. 

Este de ajuns să exemplificăm cu legile salarizării 
unitare și legea pensiilor, ale căror termene limită de 
intrare în vigoare au fost prorogate de mai multe ori. 
De asemenea, numărul mare de reglementări fiscale 
şi continua lor schimbare au lipsit mediul de afaceri 
de o necesară predictibilitate, colectarea veniturilor 
la buget nu a atins nivelul previzionat, s-au blocat în 
mare parte investițiile nete de capital străin și 
investiţiile publice, s-a limitat, din motive obiective 
și subiective, accesul la finanțările europene 
nerambursabile.
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Din punct de vedere economic, în anul 2017,  
executivul propus și susținut de coaliția majoritară s-a 
axat pe îndeplinirea programelor de guvernare, care 
să fie concordante în mare măsură cu promisiunile 
electorale. 

Astfel, s-a menținut nu numai o stabilitate 
macroeconomică, dar s-a realizat și o creştere 
economică impresionantă, de 7%, faţă de 2016, 
care a situat economia României în poziția de  cea 
mai dinamică creştere la nivel european!  Au fost 
implementate măsuri importante pentru societatea și 
economia românească, precum: reducerea 
impozitului pe venit de la 16% la 10%  pentru salarii, 
activităţi independente, dobânzi, chirii, arendă şi 
investiţii, majorarea salariului minim de la 1.250 lei 
la 1.450 lei, începând cu 1 februarie 2017, eliminarea 
impozitului pe venit pentru pensiile mai mici de 
2.000 lei, creșteri substanțiale ale salariilor la multe 
categorii sociale, schimbarea regimului de 
impozitare pentru microîntreprinderi,  eliminarea 
impozitului pe venit pentru angajaţii sezonieri 
menţinuţi în câmpul muncii tot restul anului și altele. 
Desigur, cea mai amplă schimbare este transferul 
contribuţiilor de la angajator la angajat şi reducerea 
nivelului acestora la 35%. 

Succesele înregistrate de coaliția de guvernare 
menționate anterior nu trebuie să  scape din vedere 
disfuncționalitățile constatate și care au afectat 
respectarea programului de guvernare și 
predictibilitatea unor măsuri, prin bâlbâieli 
administrative. Astfel, se pot enumera: insuficientă 
fundamentare a priorităților legislative și cantonarea 
lor în zone care au adus surescitarea unei părți a 
populației și masive manifestații de stradă, 
experimente fiscale mult prea multe, care n-au avut 

opțiunea votului fiecărui consilier județean, dar apreciem că, logic ar fi, dacă ne situăm prin această demnitate 
în serviciul comunității, să trecem peste interesele partinice de moment și să susținem interesul public 
general, când importanța lui pentru comunitate este evidentă.

De altfel, este relevantă situația votului din plenul Consiliului Județean Ialomița pentru cele 229 de 
hotărâri adopatae în anul 2017:
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Pentru județul Ialomița, situația economică 
relevă că și în anul 2017 s-a menținut un  nucleu 
performant de societăți comerciale, cu o contribuţie 
însemnată la constituirea fondurilor publice. 
Conform datelor statistice de la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița, la 
31.12.2017, în județul Ialomița erau înregistrați 
10.100 agenți economici activi juridic, cu 4% mai 
mulți decât în anul precedent și cu 1.033 de noi 
înmatriculări în anul raportat. Aceștia au încercat să 
se adapteze rigorilor economiei de piaţă, să-și 
dezvolte și perfecționeze cultura antreprenorială, să 
valorifice potenţialul şi resursele proprii de 
competitivitate, eficienţă şi performanţă, să 
contribuie activ la dezvoltarea sustenabilă a 
comunităţilor din teritoriu. Din analiza principalilor 
indicatori economici specifici județului Ialomița, 
realizată de Direcția Județeană de Statistică 
Ialomița pentru anul 2017, reiese că indicele 
producţiei industriale a înregistrat o creștere cu 16,0 
% în anul raportat comparativ cu aceeași perioadă  a 
anului precedent, cifra de afaceri din industrie 
realizată de agenţii economici din judeţ, atât pe piaţa 
internă cât şi pe cea externă, a fost mai mare cu 
13,6% la aceleași perioade de comparare, comerțul 
exterior realizat de societățile comerciale din județ a 
avut un sold pozitiv, exporturile depășind 
importurile. Sunt realizări care reflectă un 
management performant în mediul local de afaceri, 
dar care nu trebuie să  acopere situațiile negative 
înregistrate. Astfel, în anul 2017 au fost radiate 577 
de firme, dizolvate 337, intrate în insolvență 1.010, 
iar 64 și-au suspendat activitatea. 

Caracteristicile stării sociale la nivel național  
în anul 2017 se pot sintetiza astfel: o populație care 
însumează 23.206.720 de locuitori, din care 
populația rezidentă este de 19.703.494 de locuitori, 
înregistrarea unui spor natural negativ (-3,4%), 
existența unui număr mediu de salariați de aproape 
4,8 milioane angajați, din care peste 3,4 milioane 
sunt în sistemul privat, o rată a șomajului de 4,8%, 
înregistrându-se peste 410.000 șomeri, dar și 
aproximativ 60.000 de locuri de muncă vacante, un 
nivel al cheltuielilor cu protecția socială a șomerilor 
de peste 1 miliard lei, existența a 5,3 milioane de 
pensionari. Să menționăm și  majorarea salariului de 

Îndeplinirea de către preşedintele 

Consiliului Judeţean Ialomiţa a 

atribuţiilor proprii şi a hotărârilor 

Consiliului Judeţean Ialomiţa 

în anul 2017

III.

ARespectarea prevederilor Constituţiei 
României, punerea în aplicare a legilor, a 

decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor 
şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor 
Consiliului Judeţean Ialomița, precum şi a altor 
acte normative incidente asupra activităţilor şi 
atribuţiilor consiliilor judeţene reprezintă o 
obligație fundamentală, instituită prin art.103, 
alin.(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației 
publice locale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, transpusă și în art. 23 din 
Regulamentul de organizare și funcționare a 
Consiliului Județean Ialomița aprobat prin 
Hotărârea nr. 3 din 19.01.2017 și actualizat prin HCJ 
nr. 117/31.07.2017.  

S-a urmărit ca respectarea legalității să 
constituie o obligație fundamentală atât 
instituțională (consiliul județean, aparatul de 
specialitate, instituțiile publice și societățile 
comerciale subordonate Consiliului Județean 
Ialomița), cât și individuală (consilierii județeni, 
funcționarii publici de conducere și de execuție, 
personalul contractual din aparatul de specialitate al 
Consiliului Județean Ialomița, personalul din 
instituțiile publice județene subordonate). 
Cunoașterea, aprofundarea, înțelegerea corectă și 
aplicarea fermă a actelor normative generale și 

specifice care reglementează activitatea autorității și 
a instituțiilor din subordine sunt imperios necesare în 
condițiile existenței unei legislații complexe dar 
neunitară, contradictorie, complicată, excesivă și 
necorelată, care conduce la conflicte de competențe 
și autoritate. 

Pentru a realiza interesul public general și a se 
înscrie pe coordonatele unui standard modern al 
administrației, activitatea și acţiunile Consiliului 
Județean Ialomița s-au subordonat rigorilor 
principiului  fundamental al democrației, legalitatea, 
atât în ceea ce privește conformarea cu legea, cât și 
obligația corelativă de  iniţiativă pentru a asigura 
punerea în practică a legii. Aplicarea legalității la 
nivelul administraţiei publice județene a vizat toate 
segmentele sale organizatorice şi funcţionale: 
componenţă, constituire, competențe, atribuţii și 
responsabilități, modul de funcţionare, actele de 
au to r i t a t e  emise  ș i  adop ta t e ,  r e l a ţ i i l e  
interinstituționale, interne și internaționale. Toate 
structurile de sub autoritatea Consiliului Județean 
Ialomița au înțeles că în activitatea lor nu pot lua 
măsuri care să fie contrare legii, că trebuie să 
acționeze pentru aplicarea   normelor juridice după 
reguli de drept prestabilite şi nu în mod arbitrar, 
pentru a da cetățenilor  garanţia unui stat de drept și 
din perspectiva autorității administrației publice 
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bază minim brut pe ţară garantat în plată la 1.450 lei 
lunar, începând cu 1 februarie 2017, precum şi 
creşterea valorii punctului de pensie cu 9%, de la 1 
iulie 2017.

 Analizate la modul general, problemele sociale 
rămân o provocare majoră pentru orice guvernare, 
deoarece solicită un efort  bugetar considerabil. 
Județul Ialomița are o populație de 290.698 de 
locuitori, din care 52,5% sunt în mediul rural și 
47,5% în mediul urban, îngrijorător și cu consecințe 
pe termen lung fiind numărul de doar 196 nou născuți 
în anul 2017!  Efectivul salariaților la 31.12.2017 
era de 44.057 de persoane, câștigul salarial mediu 
nominal net lunar a oscilat între 1.655 și 1.972 
lei/persoană, numărul șomerilor înregistrați la 
sfârșitul anului 2017 s-a situat la 6.476 de persoane, 
din care 3.787 bărbați și 2.689 femei, cu o rată lunară 
a șomajului care  s-a înscris în intervalul 6,3% (vara)  
și 8,0% (iarna). Numărul pensionarilor la finele 
anului 2017 a fost de 55.515 de persoane, cu o pensie 
medie de 930 lei. Efortul bugetar pentru domeniul 
social a înregistrat în județul Ialomița, în anul 2017, 
un nivel de 42 milioane lei pentru sănătate, peste 10 
milioane lei pentru educație, 20 milioane de lei 
pentru asistență socială, în timp ce 90.000 de 
persoane au primit ajutoare sociale în sumă totală de 
40 milioane lei.

Din punct de vedere administrativ, se poate 
aprecia că dorita creștere a capacității instituționale a 
administrației publice locale nu s-a putut realiza la 
nivelul dorit de competență profesională din cauza 
unei structuri deficitare a schemei de personal, chiar 
dacă veniturile salariale ale funcționarilor publici și 
personalului contractual au cunoscut măriri 
apreciabile. 

Contextul politic, economic, social şi 
administrativ care a caracterizat  anul 2017 și 
prezentat sintetic mai sus,  a determinat abordări și 
adaptări operative în exercitarea managementului 
public de la nivelul deliberativ și executiv al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, stabilirea priorităților 
strategice în concordanță cu nevoile județene și 
locale real identificate, fundamentate și cu soluții 
viabile, menite să elimine influența factorilor de risc 
perturbatori. 

A existat o mai intensă preocuparea pentru 
creșterea capacității administrative, care să vizeze 
îmbunătățirea procesului decizional, sporirea 
calităţii şi eficienţei serviciilor publice în toate 
segmentele de competență ale autorității. De 
asemenea, prin promovarea parteneriatului, 
asigurarea legalității și  transparenţei administrative, 
în lă turarea  blocaje lor  comportamentale ,  
disfuncționalităților și rigidităților din exercitarea 
funcției publice, sporirea credibilității și  vizibilității 
activităților și acțiunilor Consiliului Județean 
Ialomița, s-a urmărit să fie cunoscute, de către 
cetățeni, preocupărilor autorității pe care o 
reprezentăm, dar și creșterea încrederii acestora în 
administraţia publică judeţeană.



Pentru județul Ialomița, situația economică 
relevă că și în anul 2017 s-a menținut un  nucleu 
performant de societăți comerciale, cu o contribuţie 
însemnată la constituirea fondurilor publice. 
Conform datelor statistice de la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița, la 
31.12.2017, în județul Ialomița erau înregistrați 
10.100 agenți economici activi juridic, cu 4% mai 
mulți decât în anul precedent și cu 1.033 de noi 
înmatriculări în anul raportat. Aceștia au încercat să 
se adapteze rigorilor economiei de piaţă, să-și 
dezvolte și perfecționeze cultura antreprenorială, să 
valorifice potenţialul şi resursele proprii de 
competitivitate, eficienţă şi performanţă, să 
contribuie activ la dezvoltarea sustenabilă a 
comunităţilor din teritoriu. Din analiza principalilor 
indicatori economici specifici județului Ialomița, 
realizată de Direcția Județeană de Statistică 
Ialomița pentru anul 2017, reiese că indicele 
producţiei industriale a înregistrat o creștere cu 16,0 
% în anul raportat comparativ cu aceeași perioadă  a 
anului precedent, cifra de afaceri din industrie 
realizată de agenţii economici din judeţ, atât pe piaţa 
internă cât şi pe cea externă, a fost mai mare cu 
13,6% la aceleași perioade de comparare, comerțul 
exterior realizat de societățile comerciale din județ a 
avut un sold pozitiv, exporturile depășind 
importurile. Sunt realizări care reflectă un 
management performant în mediul local de afaceri, 
dar care nu trebuie să  acopere situațiile negative 
înregistrate. Astfel, în anul 2017 au fost radiate 577 
de firme, dizolvate 337, intrate în insolvență 1.010, 
iar 64 și-au suspendat activitatea. 

Caracteristicile stării sociale la nivel național  
în anul 2017 se pot sintetiza astfel: o populație care 
însumează 23.206.720 de locuitori, din care 
populația rezidentă este de 19.703.494 de locuitori, 
înregistrarea unui spor natural negativ (-3,4%), 
existența unui număr mediu de salariați de aproape 
4,8 milioane angajați, din care peste 3,4 milioane 
sunt în sistemul privat, o rată a șomajului de 4,8%, 
înregistrându-se peste 410.000 șomeri, dar și 
aproximativ 60.000 de locuri de muncă vacante, un 
nivel al cheltuielilor cu protecția socială a șomerilor 
de peste 1 miliard lei, existența a 5,3 milioane de 
pensionari. Să menționăm și  majorarea salariului de 
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decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor 
şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor 
Consiliului Judeţean Ialomița, precum şi a altor 
acte normative incidente asupra activităţilor şi 
atribuţiilor consiliilor judeţene reprezintă o 
obligație fundamentală, instituită prin art.103, 
alin.(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației 
publice locale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, transpusă și în art. 23 din 
Regulamentul de organizare și funcționare a 
Consiliului Județean Ialomița aprobat prin 
Hotărârea nr. 3 din 19.01.2017 și actualizat prin HCJ 
nr. 117/31.07.2017.  

S-a urmărit ca respectarea legalității să 
constituie o obligație fundamentală atât 
instituțională (consiliul județean, aparatul de 
specialitate, instituțiile publice și societățile 
comerciale subordonate Consiliului Județean 
Ialomița), cât și individuală (consilierii județeni, 
funcționarii publici de conducere și de execuție, 
personalul contractual din aparatul de specialitate al 
Consiliului Județean Ialomița, personalul din 
instituțiile publice județene subordonate). 
Cunoașterea, aprofundarea, înțelegerea corectă și 
aplicarea fermă a actelor normative generale și 

specifice care reglementează activitatea autorității și 
a instituțiilor din subordine sunt imperios necesare în 
condițiile existenței unei legislații complexe dar 
neunitară, contradictorie, complicată, excesivă și 
necorelată, care conduce la conflicte de competențe 
și autoritate. 

Pentru a realiza interesul public general și a se 
înscrie pe coordonatele unui standard modern al 
administrației, activitatea și acţiunile Consiliului 
Județean Ialomița s-au subordonat rigorilor 
principiului  fundamental al democrației, legalitatea, 
atât în ceea ce privește conformarea cu legea, cât și 
obligația corelativă de  iniţiativă pentru a asigura 
punerea în practică a legii. Aplicarea legalității la 
nivelul administraţiei publice județene a vizat toate 
segmentele sale organizatorice şi funcţionale: 
componenţă, constituire, competențe, atribuţii și 
responsabilități, modul de funcţionare, actele de 
au to r i t a t e  emise  ș i  adop ta t e ,  r e l a ţ i i l e  
interinstituționale, interne și internaționale. Toate 
structurile de sub autoritatea Consiliului Județean 
Ialomița au înțeles că în activitatea lor nu pot lua 
măsuri care să fie contrare legii, că trebuie să 
acționeze pentru aplicarea   normelor juridice după 
reguli de drept prestabilite şi nu în mod arbitrar, 
pentru a da cetățenilor  garanţia unui stat de drept și 
din perspectiva autorității administrației publice 
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bază minim brut pe ţară garantat în plată la 1.450 lei 
lunar, începând cu 1 februarie 2017, precum şi 
creşterea valorii punctului de pensie cu 9%, de la 1 
iulie 2017.

 Analizate la modul general, problemele sociale 
rămân o provocare majoră pentru orice guvernare, 
deoarece solicită un efort  bugetar considerabil. 
Județul Ialomița are o populație de 290.698 de 
locuitori, din care 52,5% sunt în mediul rural și 
47,5% în mediul urban, îngrijorător și cu consecințe 
pe termen lung fiind numărul de doar 196 nou născuți 
în anul 2017!  Efectivul salariaților la 31.12.2017 
era de 44.057 de persoane, câștigul salarial mediu 
nominal net lunar a oscilat între 1.655 și 1.972 
lei/persoană, numărul șomerilor înregistrați la 
sfârșitul anului 2017 s-a situat la 6.476 de persoane, 
din care 3.787 bărbați și 2.689 femei, cu o rată lunară 
a șomajului care  s-a înscris în intervalul 6,3% (vara)  
și 8,0% (iarna). Numărul pensionarilor la finele 
anului 2017 a fost de 55.515 de persoane, cu o pensie 
medie de 930 lei. Efortul bugetar pentru domeniul 
social a înregistrat în județul Ialomița, în anul 2017, 
un nivel de 42 milioane lei pentru sănătate, peste 10 
milioane lei pentru educație, 20 milioane de lei 
pentru asistență socială, în timp ce 90.000 de 
persoane au primit ajutoare sociale în sumă totală de 
40 milioane lei.

Din punct de vedere administrativ, se poate 
aprecia că dorita creștere a capacității instituționale a 
administrației publice locale nu s-a putut realiza la 
nivelul dorit de competență profesională din cauza 
unei structuri deficitare a schemei de personal, chiar 
dacă veniturile salariale ale funcționarilor publici și 
personalului contractual au cunoscut măriri 
apreciabile. 

Contextul politic, economic, social şi 
administrativ care a caracterizat  anul 2017 și 
prezentat sintetic mai sus,  a determinat abordări și 
adaptări operative în exercitarea managementului 
public de la nivelul deliberativ și executiv al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, stabilirea priorităților 
strategice în concordanță cu nevoile județene și 
locale real identificate, fundamentate și cu soluții 
viabile, menite să elimine influența factorilor de risc 
perturbatori. 

A existat o mai intensă preocuparea pentru 
creșterea capacității administrative, care să vizeze 
îmbunătățirea procesului decizional, sporirea 
calităţii şi eficienţei serviciilor publice în toate 
segmentele de competență ale autorității. De 
asemenea, prin promovarea parteneriatului, 
asigurarea legalității și  transparenţei administrative, 
în lă turarea  blocaje lor  comportamentale ,  
disfuncționalităților și rigidităților din exercitarea 
funcției publice, sporirea credibilității și  vizibilității 
activităților și acțiunilor Consiliului Județean 
Ialomița, s-a urmărit să fie cunoscute, de către 
cetățeni, preocupărilor autorității pe care o 
reprezentăm, dar și creșterea încrederii acestora în 
administraţia publică judeţeană.



județene. Important de subliniat este faptul că în 
aplicarea principiului legalității am urmărit o 
atitudine activă de conformare la lege, și nu una 
pasivă, respectarea literei legii, dar și a spiritului ei!

Am înțeles să respectăm strict norma juridică 
prevăzută de art. 6 din  Legea nr. 215/2001 a 
administrației publice locale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, potrivit 
căreia raporturile dintre  Consiliul Județean și 
autoritățile administraţiei publice locale din comune, 
oraşe şi municipii nu sunt de subordonare, ci se 
fundamentează pe principiile autonomiei, legalităţii, 
responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în 
rezolvarea problemelor de interes public județean.

Prin norme juridice clare și coerente, cuprinse în 
regulamentele de organizare şi funcţionare (ale 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, aparatului de 
specialitate, instituţiilor, serviciilor și societăţilor 
comerciale de interes judeţean aflate sub autoritatea 
Consiliului Județean Ialomița), regulamentele de 
ordine interioară și codurile de conduită 
profesională, au fost reglementate organizarea şi 
funcţionarea lor,  atribuţiile, competențele şi 
responsabilităţile generale și specifice ale acestora, 
relațiile funcționale care să permită operativitate, 
fluența deciziilor administrative, eficiență și 
performanță în exercitarea serviciului public.

Respectarea legalității în segmentul de activitate 
al Consiliului Județean Ialomița, ca autoritate 
deliberativă, a însemnat și în anul 2017, îndeplinirea 
procedurilor de convocare în ședințe de plen sau pe 
comisii de specialitate, urmărirea respectării 
cvorumului în toate etapele de funcționare, 
fundamentarea hotărârilor acestuia din punct de 
vedere al legalităţii, necesităţii, oportunităţii, 
eficienţei şi/sau eficacităţii, îndeplinirea condiţiilor 
de formă şi de fond ale actelor administrative. Au 
fost parcurse etapele și normele procedurale din 
domeniu și s-a asigurat verificarea şi acordarea vizei 
de legalitate de către secretarul județului Ialomița pe 
actele de autoritate emise de entitatea publică, 
evidenţa și comunicarea actelor administrative 
adoptate sau emise în cadrul entităţii publice, 
transmiterea hotărârilor la Instituţia Prefectului - 
Judeţul Ialomiţa pentru exercitarea controlului de 
legalitate,  îndeplinirea procedurilor legale privind 

aducerea la cunoştinţă publică a actelor cu caracter 
normativ și altele. 

Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, în 
exercitarea atribuţiilor sale, a emis dispoziţii cu 
caracter general și cu caracter individual, toate fiind 
avizate pentru legalitate de secretarul judeţului, 
devenind executorii şi producând efecte de la data 
aducerii la cunoştinţă publică, iar cele individuale de 
la data comunicării. În anul 2017, s-au emis 298 
dispoziții, din care 166 cu  caracter general și 132 cu 
caracter individual.

Pentru structura executivă a Consiliului Județean 
Ialomița, reprezentată de aparatul de specialitate, s-a 
menținut ca principală obligație respectarea legii, 
cunoașterea aprofundată a actelor normative din 
domeniile definite de organigrama entității publice, 
executarea și aplicarea lor corectă de către toți 
funcționarii publici și personalul contractual, potrivit 
atribuțiilor din fișa postului, înțelegând că depăşirea și 
încălcarea lor atrage angajarea răspunderii juridice. 
Tot prin aparatul de specialitate s-a asigurat evidenţa 
unitară și operativă, în registre unice, a contractelor 
economice, civile, convenţiilor, acordurilor şi 
protocoalelor cu caracter patrimonial sau 
nepatrimonial şi a actelor adiţionale la acestea. 
Accesul direct la mijloacele de informare juridică s-a 
realizat prin Monitorul Oficial al României, în format 
electronic și în format de hârtie, programul informatic 
”Legis”, Monitorul Oficial al județului Ialomița, în 
format electronic, pe site-ul Consiliului Județean 
Ialomița, www.cicnet.ro: De asemenea, pentru 
aplicarea strictă a principiului transparenţei 
administrative, s-a asigurat respectarea normelor 
privind liberul acces la informaţiile de interes public, 
transparenţa în activitatea decizională, consultarea şi 
implicarea cetăţenilor şi a structurilor asociative ale 
acestora la luarea deciziilor administrative.

În același timp, la încheierea de acte juridice în 
numele judeţului Ialomiţa sau al Consiliului 
Judeţean Ialomiţa au fost respectate normele de drept 
specifice, certificate prin  verificarea şi acordarea  
vizei de control financiar preventiv de către 
persoanele împuternicite din Direcția Buget Finanțe 
și a vizei de legalitate a Serviciului juridic pentru 
toate contractele (economice, civile), convenţiile, 
acordurile şi protocoalele cu caracter patrimonial sau 

nepatrimonial, având ca titular județul Ialomița 
și/sau Consiliul Judeţean Ialomiţa. Pentru aplicarea 
prevederile legale conform cărora preşedintele 
consiliului judeţean reprezintă în justiţie Judeţul 
Ialomiţa (persoană juridică de drept public, cu 
capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu), 
acesta a împuternicit, de regulă, o persoană cu studii 
juridice de lungă durată din cadrul aparatului de 
specialitate care să îl reprezinte sau a propus 
achiziţionarea, în cazuri legal fundamentate, a unor 
servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de 
reprezentare, în condiţiile legii. 

B. Îndeplinirea atribuţiilor preşedintelui 
privind relaţia cu Consiliul Judeţean Ialomița 
Relația președintelui cu plenul Consiliului Județean 
Ialomița s-a circumscris normelor  juridice din art. 
104, alin (1), lit.b) din Legea nr. 215/ 2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare și 
prevederilor art.  24, alin.(1), lit .b) din 
Regulamentul de organizare și funcționare a 
Consiliului Județean Ialomița, aprobat prin 
Hotărârea nr. 3 din 19.01.2017 și actualizat prin HCJ 
nr. 117/31.07.2017.  De asemenea, potrivit art. 102, 
alin.(2) din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, preşedintele consiliului 
judeţean răspunde în faţa acestuia  de buna 
funcţionare a administraţiei publice judeţene. 
Modificarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Consiliului Județean Ialomița prin 
HCJ nr. 117/31.07.2017 a fost determinată de  
punerea în acord cu legea a indemnizațiilor 
consilierilor județeni. 

Ales  în urma alegerilor locale din 5 iunie 2016, 
Consiliul Judeţean Ialomiţa  și-a păstrat și în anul 
2017 cele două elemente de unicitate din istoria de 
25 de ani a administrației publice județene: are în 
componența sa doar trei partide politice - Partidul 
Social Democrat, cu 18 mandate, Partidul Alianța 
Liberalilor și Democraților, cu 3 mandate și Partidul 
Național Liberal, cu 10 mandate, ceea ce  conduce la 
o majoritate covârșitoare a Partidului Social 
Democrat, cu cele 18 mandate din 31, numărul total 
de  consilieri județeni prevăzut de lege. 

Structura politică a componenței Consiliului 
Judeţean Ialomiţa de la validarea actualului mandat, 
s-a păstrat și în anul 2017, chiar dacă au avut loc 2 
încetări de drept înainte de expirarea duratei normale 
a mandatului de consilier județean (Gore Mihai, PSD, 
hotărîrea nr. 7/16.02.2017 și Barcari Rodica 
Luminița, PNL, hotărârea nr. 30/16.02.2017 ) și 3 
validări ale mandatului de consilier județean pentru 
următorii înscriși pe lista partidelor politice 
reprezentate în autoritatea deliberativă și confirmate 
de partidele respective: Popa Marin - ALDE, 
hotărârea nr. 1/19.01.2017, Păcureanu Viorel Iulian - 
PNL, hotărârea nr. 43/23.03.2017 și Condruț Ileana – 
PSD, hotărârea nr.8/16.02.2017. De menționat că 
încetarea de drept, înainte de expirarea duratei 
normale a mandatului de consilier județean pentru cei 
menționați a avut la bază, în cazul  domnului 
Gheorghe Stelică – ALDE opțiunea acestuia pentru 
funcția de primar al comunei Ciulnița, iar pentru  
ceilalți doi consilieri județeni menționați anterior, 
cereri de demisie. Aceste modificări au determinat și 
actualizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, tot prin hotărâri adoptate de acesta 
( nr. 2/19.01.2017, 9/16.02.2017 și 44/23.03.2017). 
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județene. Important de subliniat este faptul că în 
aplicarea principiului legalității am urmărit o 
atitudine activă de conformare la lege, și nu una 
pasivă, respectarea literei legii, dar și a spiritului ei!

Am înțeles să respectăm strict norma juridică 
prevăzută de art. 6 din  Legea nr. 215/2001 a 
administrației publice locale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, potrivit 
căreia raporturile dintre  Consiliul Județean și 
autoritățile administraţiei publice locale din comune, 
oraşe şi municipii nu sunt de subordonare, ci se 
fundamentează pe principiile autonomiei, legalităţii, 
responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în 
rezolvarea problemelor de interes public județean.

Prin norme juridice clare și coerente, cuprinse în 
regulamentele de organizare şi funcţionare (ale 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, aparatului de 
specialitate, instituţiilor, serviciilor și societăţilor 
comerciale de interes judeţean aflate sub autoritatea 
Consiliului Județean Ialomița), regulamentele de 
ordine interioară și codurile de conduită 
profesională, au fost reglementate organizarea şi 
funcţionarea lor,  atribuţiile, competențele şi 
responsabilităţile generale și specifice ale acestora, 
relațiile funcționale care să permită operativitate, 
fluența deciziilor administrative, eficiență și 
performanță în exercitarea serviciului public.

Respectarea legalității în segmentul de activitate 
al Consiliului Județean Ialomița, ca autoritate 
deliberativă, a însemnat și în anul 2017, îndeplinirea 
procedurilor de convocare în ședințe de plen sau pe 
comisii de specialitate, urmărirea respectării 
cvorumului în toate etapele de funcționare, 
fundamentarea hotărârilor acestuia din punct de 
vedere al legalităţii, necesităţii, oportunităţii, 
eficienţei şi/sau eficacităţii, îndeplinirea condiţiilor 
de formă şi de fond ale actelor administrative. Au 
fost parcurse etapele și normele procedurale din 
domeniu și s-a asigurat verificarea şi acordarea vizei 
de legalitate de către secretarul județului Ialomița pe 
actele de autoritate emise de entitatea publică, 
evidenţa și comunicarea actelor administrative 
adoptate sau emise în cadrul entităţii publice, 
transmiterea hotărârilor la Instituţia Prefectului - 
Judeţul Ialomiţa pentru exercitarea controlului de 
legalitate,  îndeplinirea procedurilor legale privind 

aducerea la cunoştinţă publică a actelor cu caracter 
normativ și altele. 

Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, în 
exercitarea atribuţiilor sale, a emis dispoziţii cu 
caracter general și cu caracter individual, toate fiind 
avizate pentru legalitate de secretarul judeţului, 
devenind executorii şi producând efecte de la data 
aducerii la cunoştinţă publică, iar cele individuale de 
la data comunicării. În anul 2017, s-au emis 298 
dispoziții, din care 166 cu  caracter general și 132 cu 
caracter individual.

Pentru structura executivă a Consiliului Județean 
Ialomița, reprezentată de aparatul de specialitate, s-a 
menținut ca principală obligație respectarea legii, 
cunoașterea aprofundată a actelor normative din 
domeniile definite de organigrama entității publice, 
executarea și aplicarea lor corectă de către toți 
funcționarii publici și personalul contractual, potrivit 
atribuțiilor din fișa postului, înțelegând că depăşirea și 
încălcarea lor atrage angajarea răspunderii juridice. 
Tot prin aparatul de specialitate s-a asigurat evidenţa 
unitară și operativă, în registre unice, a contractelor 
economice, civile, convenţiilor, acordurilor şi 
protocoalelor cu caracter patrimonial sau 
nepatrimonial şi a actelor adiţionale la acestea. 
Accesul direct la mijloacele de informare juridică s-a 
realizat prin Monitorul Oficial al României, în format 
electronic și în format de hârtie, programul informatic 
”Legis”, Monitorul Oficial al județului Ialomița, în 
format electronic, pe site-ul Consiliului Județean 
Ialomița, www.cicnet.ro: De asemenea, pentru 
aplicarea strictă a principiului transparenţei 
administrative, s-a asigurat respectarea normelor 
privind liberul acces la informaţiile de interes public, 
transparenţa în activitatea decizională, consultarea şi 
implicarea cetăţenilor şi a structurilor asociative ale 
acestora la luarea deciziilor administrative.

În același timp, la încheierea de acte juridice în 
numele judeţului Ialomiţa sau al Consiliului 
Judeţean Ialomiţa au fost respectate normele de drept 
specifice, certificate prin  verificarea şi acordarea  
vizei de control financiar preventiv de către 
persoanele împuternicite din Direcția Buget Finanțe 
și a vizei de legalitate a Serviciului juridic pentru 
toate contractele (economice, civile), convenţiile, 
acordurile şi protocoalele cu caracter patrimonial sau 

nepatrimonial, având ca titular județul Ialomița 
și/sau Consiliul Judeţean Ialomiţa. Pentru aplicarea 
prevederile legale conform cărora preşedintele 
consiliului judeţean reprezintă în justiţie Judeţul 
Ialomiţa (persoană juridică de drept public, cu 
capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu), 
acesta a împuternicit, de regulă, o persoană cu studii 
juridice de lungă durată din cadrul aparatului de 
specialitate care să îl reprezinte sau a propus 
achiziţionarea, în cazuri legal fundamentate, a unor 
servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de 
reprezentare, în condiţiile legii. 

B. Îndeplinirea atribuţiilor preşedintelui 
privind relaţia cu Consiliul Judeţean Ialomița 
Relația președintelui cu plenul Consiliului Județean 
Ialomița s-a circumscris normelor  juridice din art. 
104, alin (1), lit.b) din Legea nr. 215/ 2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare și 
prevederilor art.  24, alin.(1), lit .b) din 
Regulamentul de organizare și funcționare a 
Consiliului Județean Ialomița, aprobat prin 
Hotărârea nr. 3 din 19.01.2017 și actualizat prin HCJ 
nr. 117/31.07.2017.  De asemenea, potrivit art. 102, 
alin.(2) din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, preşedintele consiliului 
judeţean răspunde în faţa acestuia  de buna 
funcţionare a administraţiei publice judeţene. 
Modificarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Consiliului Județean Ialomița prin 
HCJ nr. 117/31.07.2017 a fost determinată de  
punerea în acord cu legea a indemnizațiilor 
consilierilor județeni. 

Ales  în urma alegerilor locale din 5 iunie 2016, 
Consiliul Judeţean Ialomiţa  și-a păstrat și în anul 
2017 cele două elemente de unicitate din istoria de 
25 de ani a administrației publice județene: are în 
componența sa doar trei partide politice - Partidul 
Social Democrat, cu 18 mandate, Partidul Alianța 
Liberalilor și Democraților, cu 3 mandate și Partidul 
Național Liberal, cu 10 mandate, ceea ce  conduce la 
o majoritate covârșitoare a Partidului Social 
Democrat, cu cele 18 mandate din 31, numărul total 
de  consilieri județeni prevăzut de lege. 

Structura politică a componenței Consiliului 
Judeţean Ialomiţa de la validarea actualului mandat, 
s-a păstrat și în anul 2017, chiar dacă au avut loc 2 
încetări de drept înainte de expirarea duratei normale 
a mandatului de consilier județean (Gore Mihai, PSD, 
hotărîrea nr. 7/16.02.2017 și Barcari Rodica 
Luminița, PNL, hotărârea nr. 30/16.02.2017 ) și 3 
validări ale mandatului de consilier județean pentru 
următorii înscriși pe lista partidelor politice 
reprezentate în autoritatea deliberativă și confirmate 
de partidele respective: Popa Marin - ALDE, 
hotărârea nr. 1/19.01.2017, Păcureanu Viorel Iulian - 
PNL, hotărârea nr. 43/23.03.2017 și Condruț Ileana – 
PSD, hotărârea nr.8/16.02.2017. De menționat că 
încetarea de drept, înainte de expirarea duratei 
normale a mandatului de consilier județean pentru cei 
menționați a avut la bază, în cazul  domnului 
Gheorghe Stelică – ALDE opțiunea acestuia pentru 
funcția de primar al comunei Ciulnița, iar pentru  
ceilalți doi consilieri județeni menționați anterior, 
cereri de demisie. Aceste modificări au determinat și 
actualizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, tot prin hotărâri adoptate de acesta 
( nr. 2/19.01.2017, 9/16.02.2017 și 44/23.03.2017). 
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Alese pe toată durata mandatului 2016 – 2020, 
comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, care au funcționat și în anul 2017 au fost: 

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

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

3. Comisia pentru învăţământ, cultură, culte, 
tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii 
externe, compusă din 5 membri;

4. Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, 
dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
compusă din 7 membri;

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

La nivelul Consiliul Judeţean Ialomiţa 
funcționează și comisia de validare alcătuită din 5 
consilieri judeţeni, conform hotărârii  nr. 
1/24.06.2016, care își exercită atribuțiile pe întreaga 
durată a mandatului, în conformitate cu 
Regulamentul de organizare și funcționare a 
Consiliului Județean Ialomița.

Înaintea întrunirii plenului Consiliului Județean 
Ialomița, comisiile de specialitate au examinat 
proiectele de hotărâri propuse pe ordinea de zi a 
ședințelor, când a fost cazul au formulat 
amendamente, cu motivarea de rigoare,  au întocmit 
raport pentru fiecare proiect de hotărâre și au elaborat 
avizul sau, după caz, refuzul avizării proiectelor de 
hotărâri. Menținându-se opțiunea stabilită încă de la 
constituirea  Consiliului Județean Ialomița pentru 
mandatul 2016 – 2020, de a întări rolul comisiilor de 
specialitate în dezbaterea și aprofundarea aspectelor 
de oportunitate, necesitate și legalitate propuse în 
fiecare hotărâre, acestea au procedat la analiza 

temeinică a conținutului proiectelor de hotărâre luate 
în dezbatere, au inițiat și fundamentat amendamente, 
contribuind la realizarea unei mai mari operativități 
în plenul ședințelor Consiliului Județean Ialomița. 

Trebuie semnalată inițiativa din anul 2017, 
unică în cei 25 de ani de administrație publică 
județeană, prin care Consiliul Județean Ialomița a 
aprobat participarea la cursuri de pregătire, 
formare şi perfecţionare profesională a 25 de 
consilieri judeţeni (hotărârea nr.155/29.09.2017), 
conform prevederilor art. 91 alin.(1) lit.f) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
și a prevederile art. 41 și art. 51 din Legea nr. 
393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare, pe bază de 
solicitare scrisă. Dincolo de orice abordări subiective 
și în necunoștință de cauză  a acestui demers, o 
asemenea practică administrativă trebuie continuată, 
pentru a crește eficiența și implicarea consilierilor 
județeni în elaborarea și aprobarea politicilor publice 
și a proiectelor de impact din strategiile județene și 
comunitățile locale, înțelegându-le din perspective 
unitare, în care abordarea interesului public general 
trebuie să se situeze deasupra  interesului partinic. 

De asemenea, s-a menținut inițiativa 
președintelui Consiliului Județean Ialomița, ca pe 
model european, să fie făcută, încă de la începutul 
anului, planificarea ședințelor de plen și a 
ședințelor comisiilor de specialitate, pentru fiecare 
lună în parte, în așa fel încât să fie create condițiile 
pentru elaborarea și dezbaterea în termen a 
proiectelor de hotărâre, precum și pentru ajustarea 
operativă a planificării în cazuri întemeiate. Din 
păcate se menține încă o lipsă de predictibilitate în 
propunerea tematicii hotărârilor, se ”aglomerează” 

ordinea de zi cu proiecte propuse ”pe ultima sută de 
metri”, care lasă puțin timp pentru analiză și 
fundamentare, producând inevitabile erori! 

Atribuţiile preşedintelui privind relaţia cu 
Consiliul Judeţean Ialomița se pot identifica pe mai 
multe coordonate organizatorice și funcționale.

Au fost respectate etapele procedurale necesare 
desfășurării ședințelor de plen, referitoare la 
definitivarea ordinii de zi, inițierea și întocmirea 
proiectelor de hotărâre, cu fundamentarea lor pe 
principii de legalitate, necesitate și oportunitate, 
respectarea normelor de tehnică legislativă, 
asigurarea documentelor justificative, realizarea 
mapelor de ședință, transmiterea în format electronic 
a acestora tuturor consilierilor județeni pentru 
dezbaterile din comisiile de specialitate și din plen, 
precum și la mass-media locale.

În ceea ce privește convocarea Consiliului 
Județean Ialomița, președintele acestuia a 
îndeplinit următoarele activități:

-  a asigurat convocarea autorității deliberative în 
şedinţă ordinară, în fiecare lună, sau în şedinţe 
extraordinare ori de câte ori a fost necesar, această 
inițiativă fiind în anul 2017 doar a președintelui, 
întrucât nu au fost înregistrate alte posibile cazuri de 
convocare legală a Consiliului Județean Ialomița;

- a supravegheat realizarea unei planificări anuale 
a ședințelor ordinare și a ședințelor comisiilor de 
specialitate, care a respectat termenele prevăzute de 
lege: cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare 
sau cu cel mult 3 zile înaintea celor extraordinare;

- convocarea consiliului judeţean s-a făcut în 
scris, prin intermediul secretarului judeţului și al 
compartimentelor de specialitate din Direcția 
Coordonare Organizare, în  invitaţia la şedinţă 
precizându-se data, ora, locul desfăşurării şi ordinea 
de zi a acesteia;

- ordinea de zi a fiecărei şedinţe a fost adusă la 
cunoştinţă cetățenilor judeţului Ialomița prin 
mijloacele de publicitate de care dispune Consiliul 
Județean Ialomița: anunț de convocare  afișat la 
sediul autorității,  pe pagina de internet 
www.cicnet.ro și publicat în  mass-media locale;

 - s-a îndeplinit procedura prevăzută de Legea nr. 
52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică pentru proiectele de hotărâre cu 
caracter normativ.

Desfășurarea ședinţelor Consiliului Judeţean 
Ialomița s-a făcut cu exercitarea de către președinte a 
următoarelor atribuții legale:

- conducerea ședințelor, iar în lipsa acestuia, 
ședințele au fost conduse de vicepreşedintele 
desemnat; 

- verificarea prezenţei consilierilor judeţeni în 
funcţie, pentru constatarea cvorumului întrunit și a 
condițiilor de desfășurare legală a ședinței;

- deschiderea ședinței, anunțarea cvorumului, 
prezentarea absențelor și, când a fost cazul, a 
motivării lor;

- prezentarea persoanelor invitate la ședință;
- aprobarea ordinii de zi și, în cazuri justificate, a 

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

așa cum au fost înscrise pe ordinea de  zi, urmărindu-
se strict realizarea și modalitatea cvorumului, în 
funcție de tematica hotărârii și consemnarea votului 
înregistrat;

- facilitarea adresării de întrebări și interpelări, în 
condițiile prevăzute de Regulamentul de organizare 
și funcționare a Consiliului Județean Ialomița în 
vigoare;

- solicitarea aprobării plenului pentru ca invitații 
la ședințe (prefectul Gigi Petre,  şefii serviciilor 
publice de sub autoritatea Consiliului Județean 
Ialomița sau ai serviciilor deconcentrate din judeţ, 
alte persoane nominalizate la începutul ședinței) să 
intervină cu opinii în problemele care privesc 
domeniile de responsabilitate ale acestora, precum şi 
să-și exprime punctele de vedere asupra aspectelor 
dezbătute; 

- asigurarea caracterului public al desfășurării 
ședințelor.

Ulterior încheierii ședințelor de plen, 
președintele Consiliului Județean Ialomița a asigurat: 

- semnarea hotărârilor de președinte sau 
vicepreședintele care a condus ședința  și 
contrasemnarea lor de secretarul județului Ialomița;

- înregistrarea actelor administrative emise în 
registre speciale;

- transmiterea unei mape cu hotărârile adoptate la 
Instituția Prefectului – Județul Ialomița, pentru 
exercitarea vizei de legalitate;

- ducerea  la îndeplinire a hotărârilor Consiliului 
Județean Ialomița și a dispozițiilor preşedintelui 
acestuia  de cei nominalizați în conținutul actelor 
administrative menționate;
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Alese pe toată durata mandatului 2016 – 2020, 
comisiile de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, care au funcționat și în anul 2017 au fost: 

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

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

3. Comisia pentru învăţământ, cultură, culte, 
tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii 
externe, compusă din 5 membri;

4. Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, 
dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 
compusă din 7 membri;

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

La nivelul Consiliul Judeţean Ialomiţa 
funcționează și comisia de validare alcătuită din 5 
consilieri judeţeni, conform hotărârii  nr. 
1/24.06.2016, care își exercită atribuțiile pe întreaga 
durată a mandatului, în conformitate cu 
Regulamentul de organizare și funcționare a 
Consiliului Județean Ialomița.

Înaintea întrunirii plenului Consiliului Județean 
Ialomița, comisiile de specialitate au examinat 
proiectele de hotărâri propuse pe ordinea de zi a 
ședințelor, când a fost cazul au formulat 
amendamente, cu motivarea de rigoare,  au întocmit 
raport pentru fiecare proiect de hotărâre și au elaborat 
avizul sau, după caz, refuzul avizării proiectelor de 
hotărâri. Menținându-se opțiunea stabilită încă de la 
constituirea  Consiliului Județean Ialomița pentru 
mandatul 2016 – 2020, de a întări rolul comisiilor de 
specialitate în dezbaterea și aprofundarea aspectelor 
de oportunitate, necesitate și legalitate propuse în 
fiecare hotărâre, acestea au procedat la analiza 

temeinică a conținutului proiectelor de hotărâre luate 
în dezbatere, au inițiat și fundamentat amendamente, 
contribuind la realizarea unei mai mari operativități 
în plenul ședințelor Consiliului Județean Ialomița. 

Trebuie semnalată inițiativa din anul 2017, 
unică în cei 25 de ani de administrație publică 
județeană, prin care Consiliul Județean Ialomița a 
aprobat participarea la cursuri de pregătire, 
formare şi perfecţionare profesională a 25 de 
consilieri judeţeni (hotărârea nr.155/29.09.2017), 
conform prevederilor art. 91 alin.(1) lit.f) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
și a prevederile art. 41 și art. 51 din Legea nr. 
393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu 
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pentru elaborarea și dezbaterea în termen a 
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52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică pentru proiectele de hotărâre cu 
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 O succintă analiză a datelor statistice de mai sus, 
relevă că în anul raportat s-au desfășurat 16 ședințe 
ale Consiliului Județean Ialomița, din care 12  au fost 
ședințe ordinare (75%) și 4 ședințe extraordinare 
(25%), acoperind numărul și periodicitatea 
prevăzută de lege. 

Plenului  Consiliului Județean Ialomița i-au fost 
propuse 229 de hotărâri, toate adoptate și care au 
obținut apoi viză de legalitate de la Instituția 
Prefectului – Județul Ialomița, ceea ce denotă o 
preocupare deosebită pentru respectarea normelor 
legale în elaborarea și adoptarea lor.

Din cele 229 de hotărâri adoptate în anul raportat, 
12 au avut caracter normativ (5,2%), iar acest 
lucru a însemnat respectarea întocmai a procedurii 
prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică:

► elaborarea proiectelor de hotărâre și a 
documentelor justificative;

►asigurarea publicității lor,  prin grija 
secretarului județului, folosind mijloacele specifice: 
afișarea anunțului de intenție la sediul autorității, 
postarea pe site-ul Consiliului Județean Ialomița 
www.cicnet.ro și publicarea în presa locală; 

► transmiterea către persoanele sau asociațiile 
legal constituite ale acestora a proiectului de act 
normativ inițiat, cu documentele de fundamentare, 
dacă au solicitat în scris primirea  informațiilor, 
pentru a asigura  un proces participativ la luarea 
deciziilor administrative;

► organizarea internă pentru preluarea 
propunerilor, sugestiilor și opiniilor în legătură cu 
proiectul de act normativ propus, analizându-se 
oportunitatea introducerii lor în conținutul 
proiectului de hotărâre;

► publicarea anunțurilor de convocare a ședinței 
de plen în care s-a dezbătut proiectul de act normativ;

► invitarea persoanelor care au transmis 
propuneri la ședința Consiliului Județean Ialomița, 
asigurarea locurilor necesare în sala de plen și a 
posibilității de a interveni în dezbateri.

Interesantă este și structura tematică a 
hotărârilor adoptate în anul raportat: 73 dintre 
acestea (32%) au vizat aprobarea de documentații 
tehnice pentru promovarea unor proiecte de interes 
major pentru județ, prin accesarea fondurilor 
europene nerambursabile sau a fondurilor naționale, 
51 au reglementat aspecte din organizarea și 
funcționarea instituțiilor publice de sub autoritatea 
Consiliului Județean Ialomița (22,3%), 38 s-au 
referit la buget, taxe și impozite (16,6%), 22 la 
gestionarea patrimoniului județului Ialomița (9,6%), 
14 la activitatea Consiliului Județean Ialomița 
(6,1%), câte 12 la organizarea şi funcţionarea 
aparatului de specialitate și la acorduri de asociere, 
cooperare și parteneriate, în timp ce restul au 
reglementat probleme de interes județean.

În același timp, nu trebuie omis faptul că, în anul 
2017, au fost modificate 90 de hotărâri ale 
Consiliului Județean Ialomița (39,3%) !! Acest lucru 
trebuie să conducă la o analiză atentă a  motivelor care 
au determinat modificarea unui număr atât de mare de 
hotărâri. Este posibil ca unele să fie obiective, dar cele 
subiective trebuie eliminate, deoarece impietează 
asupra  acurateței  fundamentări i  actelor  
administrative propuse, pot conduce la atitudini de 
superficialitate în elaborarea proiectelor de hotărâre și 
a documentației justificative, numai și din perspectiva 
că, oricum, hotărârile pot fi modificate! 

În ceea ce privește dispoziţiile emise de 
Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa în anul 
2017, acestea au fost în număr de 298, din care 166 
au avut caracter general, iar 132, caracter individual. 

Să menționăm că și în anul 2017 conducerea 
operativă a Consiliului Județean Ialomița a fost 
asigurată de: Moraru Victor, președinte, Emil 
Cătălin Grigore, vicepreședinte și Ionel Gae, 
vicepreședinte, în timp ce respectarea legalității a 
fost în responsabilitatea secretarului Județului 
Ialomița, Adrian Robert Ionescu.

Concluziile care se desprind din statisticile de 
mai sus sunt relevante pentru un proces intens de 
legiferare în plan județean al autorității deliberative 
(au fost adoptate în medie 14 hotărâri pe ședință), 
tematica hotărârilor s-a axat pe acele priorități și 
obiective specifice perioadei raportate, care au 
justificat un interes public real și au propus soluții 
viabile, de natură să aducă dezvoltare durabilă 
teritoriului județean și comunităților locale. S-a 
conturat în mod evident o mai mare operativitate în 
luarea deciziilor administrative, creșterea 
performanței guvernării locale și o mai mare 
apropiere de cetățeni a programelor/activităților/ 
acțiunilor propuse în anul 2017 de Consiliul 
Județean Ialomița.  

În finalul acestui capitol, avem datoria morală de 
a prezenta o acțiune unică în istoria de 25 de ani a 
Consiliului Judeţean Ialomiţa: întâlnirea 
consultativă protocolară, din ziua de 15.02.2017, 
cu preşedinţii, vicepreşedinţii şi secretarii 

Consiliului Judeţean Ialomiţa din perioada 1992 - 
2017. Iniţiată de preşedintele în exerciţiu al  
Consiliului Judeţean Ialomiţa, domnul Victor 
Moraru, întâlnirea i-a emoţionat pe participanţi – 
din motive obiective nu au putut să fie prezenţi toţi 
cei invitaţi!- şi a prilejuit relevarea priorităţilor 
Consiliului Judeţean Ialomiţa din perioada 2016 - 
2020, precum şi contribuţia valoroasă a 
preşedinţilor, vicepreşedinţilor şi secretarilor din 
perioada 1992 - 2017, la managementul celei mai 
importante autorităţi a administraţiei publice 
judeţene. Intervenţiile în dezbatere ale doamnei 
Maria Petre şi ale domnilor Iulian Zaharia, 
Constantin Negoiţă, Marian Bălan, Gheorghe 
Cană şi Ioan Martin au evidenţiat modalităţile 
concrete de reformare a serviciului public oferit 
cetăţenilor, precum şi democratizarea organizării şi 
funcţionării Consiliului Judeţean Ialomiţa, în 
condiţiile în care fiecare mandat a avut un context 
politic, economic şi social nu totdeauna favorabil şi 
multe imperfecţiuni legislative, iar echipele de 
conducere au trebuit să se adapteze şi să găsească 
soluţii operative şi optime. Prin  dialog constructiv 
şi lecţiile de bună practică administrativă 
dobândite de-a lungul timpului, participanţii la 
întâlnirea consultativă au făcut sugestii şi au dat 
soluţii pentru alegerea priorităţilor strategice 
viitoare, care să aducă dezvoltare comunitară 
durabilă,  bunăstare şi prosperitate oamenilor din 
judeţul Ialomiţa. 

 În mod concret, cele menționate anterior, se regăsesc în statistica activității de reglementare de la nivelul 
Consiliului Județean Ialomița și al președintelui său, care, în anul 2017 se prezintă astfel:   
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C. Realizarea obiectivelor strategice prioritare propuse pentru anul 2017
Elaborarea și adoptarea „Documentului strategic cu scenarii de dezvoltare economico-socială a 

teritoriului judeţului Ialomiţa, pe perioada 2009 – 2013, cu orizont 2013 – 2020, Realizarea Strategiei 
de dezvoltare a judeţului Ialomiţa” au asigurat condițiile  fundamentate pentru abordarea unitară și 
coerentă a obiectivelor strategice prioritare ale Consiliului Județean Ialomița și în anul 2017, precum și 
ierarhizarea lor în funcție de nevoile identificate la nivel de județ și de unități administrativ-teritoriale şi de 
sursele de finanţare posibil a fi mobilizate sau atrase.  S-a conturat și mai mult rolul planificării strategice 
multianuale, prin care,  prioritizând obiectivele şi gestionând eficient resursele, se asigură condițiile minime 
necesare pentru realizarea direcţiilor prioritare de dezvoltare propuse.

Programele, proiectele, activitățile și acțiunile din anul 2017 ale Consiliului Județean Ialomița au fost 
elaborate în strânsă concordanță cu direcțiile prioritare de dezvoltare stabilite în Strategia de dezvoltare a 
judeţului Ialomiţa 2009 – 2020, specificându-se acest lucru în documentele de fundamentare a proiectelor 
de hotărâre propuse și aprobate.

Obiectivele strategice urmărite în anul 2017 au fost: creșterea capacității administrative de accesare a 
fondurilor europene nerambursabile sau fondurilor naționale, modernizarea infrastructurii rutiere 
judeţene, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de sănătate, modernizarea şi îmbunătăţirea 
sistemului judeţean al asistenţei sociale, promovarea și dezvoltarea parteneriatelor și a culturii 
parteneriale, realizarea unor acțiuni publice de impact, relevante și de calitate. 

C1. Creșterea capacității administrative de 
accesare a fondurilor europene nerambursabile 
sau fondurilor naționale

Implementarea programului de reformă a 
sectorului public şi de integrare a acestuia în 
standardele europene de transparenţă, predictibilitate, 
responsabilitate, adaptabilitate şi eficacitate impune 
un sistem de management public performant al 
resursei  umane,  care să specializeze și  
profesionalizeze serviciile oferite oamenilor, să le 
facă accesibile și la o calitate superioară, să genereze 
satisfacția și încrederea cetățenilor în autoritatea 
investită prin votul lor să le reprezinte interesele.

Îndeplinirea direcției prioritare propusă prin 
Strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului 
Ialomiţa 2009-2020, dezvoltarea capacităţii 
administrative a fost susținută îndeaproape și în anul 
2017, atât prin accesarea unui proiect cu finanțare 
europeană nerambursabilă ale cărui obiective se 
circumscriu acestui principiu, cât, mai ales, prin 
creșterea portofoliului de proiecte care să valorifice 
oportunitățile de  accesare a fondurilor europene 
nerambursabile sau fondurilor naționale. 

Astfel, Consiliul Județean Ialomița a aprobat 
realizarea proiectului ”Implementarea Cadrului 
Comun de Autoevaluare - garanția unei 
administrații eficiente în slujba cetățeanului”,  
prin Programul Operațional Capacitatea 
Administrativă 2014-2020, în care asistenţa 
comunitară nerambursabilă este asigurată din 
Fondul Social European (FSE). 

Obiectivele proiectului vizează optimizarea 
proceselor orientate către beneficiari, creşterea 
eficienţei serviciului public la nivel local, 
implementarea unitară a managementului calităţii şi 
performanței în administraţia publică județeană, 
asigurarea eficienței și accesibilității serviciilor 
publice furnizate, la standarde înalte de echitate, 
predictibilitate și încredere, aliniate la politicile de 
calitate actualizate noului context economic, 
dinamic, complex, interconectat și axat pe 
tehnologia informației. Tocmai modificările din 
ultimii ani au dus la necesitatea imperioasă și la 
obligativitatea Consiliului Județean Ialomița de a 
asigura metode mai eficiente de monitorizare pentru 
creșterea eficienței practicilor, activităților și 
proceselor desfășurate, în condițiile schimbărilor de 
ordin organizatoric, a nivelului tehnologic şi de 
calificare a personalului, schimbărilor de ordin 
legislativ sau de reglementare.  Pe de altă parte, 
apare necesitatea respectării reglementărilor legale 
prin care se solicită înlocuirea standardelor ISO 
9001:2008 care nu vor mai fi valide după perioada de 
3 ani de la publicarea ISO 9001:2015.

Valoarea a proiectului este de 598.050,00 lei, din 
care 586.089,00 lei reprezintă valoarea eligibilă 
nerambursabilă, iar cofinanțarea asigurată de 
beneficiar este de 11.961,00 lei.

La finele anul 2017, proiectul a trecut de etapa de 
verificare a eligibilităţi,  cât şi de etapa de verificare 
tehnică şi financiară, obţinând un punctaj de 72 de 
puncte, pasul următor fiind semnarea contractului de 
finanțare.

Al doilea element important al creșterii 
capacității administrative la nivelul Consiliului 
Județean Ialomița în anul 2017, l-a reprezentat 
preocuparea constantă de accesare a fondurilor 
europene nerambursabile sau fondurilor 
naționale, ca sursă alternativă de finanțare a 
dezvoltării locale durabile. A fost necesar un efort 
susținut de a elimina blocajul administrativ din sfera 
accesării și gestionării fondurilor structurale 

manifestat în anii anteriori, care a  determinat nu 
numai pierderea unor  surse importante de finanțare 
pentru bugetele locale, ci și  un grad de absorbție a 
fondurilor europene neramburasbile departe de 
nevoile județului și de alocările europene.

Pornind de la nevoilor reale și prioritizarea 
obiectivelor strategice care pot fi atinse în anul 2017, 
Consiliul Județean Ialomița  a procedat la:

► identificarea surselor de finanțare europene și 
naționale posibil de accesat, pentru întregirea 
resurselor necesare de dezvoltare locală;

► elaborarea și aprobarea documentațiilor 
tehnico-economice (nota conceptuală, tema de 
proiectare, studiul de fezabilitate, Documentația de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), 
principalii indicatori tehnico-economici), în funcție 
de etapele procedurale parcurse;

► aprobarea inițierii și realizării proiectului și 
asigurarea cofinanțării la obiectivele de investiții 
propuse. 

Pentru anul 2017, situația programelor cu 
finanțare nerambursabilă  europeană și 
națională,  identificate și accesate din perspectiva 
n e c e s i t ă ț i i ,  a c t i v i t ă ț i i ,  a t r i b u ț i i l o r  ș i  
responsabilităților Consiliului Județean Ialomița se 
prezintă astfel:

• proiectul: „Implementarea Cadrului Comun de 
Autoevaluare - garanția unei administrații eficiente 
în slujba cetățeanului“, cu o valoare totală a 
proiectului de 598.050 lei, din care contribuția 
Județului Ialomița este de 11.961 lei;

a) Programul Operațional 
Capacitatea Administrativă 
2014 – 2020:

Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii 
rutiere de importanță regională, Prioritatea de 
investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin 
conectarea nodurilor secundare și terțiare la 
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 
multimodale, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor 
prevăzute în Aria Prioritară 1, Interconectarea 
Regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene 
privind regiunea Dunării, Apelul de Proiecte 1b, 
Legături rutiere, feroviare și aeriene:

• proiectul :”Modernizare DJ 306 limită județul 
Călărași - Albești - Andrășești - Gheorghe Doja -  
Crunți intersecție cu DJ 102 H, DJ 102H intersecție 
cu DJ 306 – Reviga – Cocora - intersecție cu DJ 203 

 E, DJ 203 E intersecție cu DJ 102 H – Cocora - 
Limită județ Buzău”, în lungime totală de 47,45 km, 
cu o  valoare totală a proiectului de 134.046.271,13 
lei, din care contribuția județului Ialomița de 
2.673.925,07 lei ;

b) Programul Operațional 
Regional (POR) 2014 – 2020,

c) Programul Operațional Regional (POR) 
2014 – 2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere de importanță regională, 
Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea 
mobilității regionale prin conectarea nodurilor 
secundare și terțiare al infrastructura TEN-T, 
inclusiv a nodurilor multimodale, Apel de 
proiecte nr. POR 2016/6.1./2:

• proiectul ,,Modernizarea drumurilor judeţene 
DJ 302 dintre  localităţile Drăgoești - Roșiori – 
Moviliţa - Dridu, DJ 101localităţile Dridu – 
Fierbinţi Târg – limita judeţ Ilfov, DJ Dridu - 
Jilavele și DJ 402 limita Judeţ Călărași -  Sinești 
(DN2)”, în lungime totală de 49, 517 km, cu o  
valoare totală a proiectului de 115.127.736,01 lei, 
din care contribuția județului Ialomița de 
2.096.937,20 lei ;

 
d) Programul Operaţional Regional 2014 - 

2020,  Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 
3.1 ”Sprijinirea eficienței energetice a gestionării 
inteligente a energiei și a utilizării energiei din 
surse regenerabile în infrastructuri publice, 
inclusiv în clădirile publice și în sectorul 
locuințelor, Operațiunea 3.1b”:

• proiectele:
1.Creșterea eficienței energetice în clădirile 

Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” 
Ialomița, cu o  valoare totală a proiectului de 
4.537.673,53 lei, din care contribuția județului 
Ialomița de 149.857,58  lei;

2. Creșterea eficienței energetice în clădirile 
Muzeului Județean Ialomița, cu o  valoare totală a 
proiectului de 5.225.733,00  lei, din care contribuția 
județului Ialomița de 104.514,66 lei;

3.Creșterea eficienței energetice în clădirile 
Complexului de Servicii Sociale din str. C.D.Gherea, 
nr. 7, Slobozia, cu o  valoare totală a proiectului de 
2.724.000,29  lei, din care contribuția județului 
Ialomița de  50.807,43  lei; 

4.Creșterea eficienței energetice în clădirile  
Centrului de Asistență Medico-Socială Fierbinți 
Târg, cu o  valoare totală a proiectului de 
2.193.806,74  lei, din care contribuția județului 
Ialomița de 43.876,13 lei; 
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C. Realizarea obiectivelor strategice prioritare propuse pentru anul 2017
Elaborarea și adoptarea „Documentului strategic cu scenarii de dezvoltare economico-socială a 

teritoriului judeţului Ialomiţa, pe perioada 2009 – 2013, cu orizont 2013 – 2020, Realizarea Strategiei 
de dezvoltare a judeţului Ialomiţa” au asigurat condițiile  fundamentate pentru abordarea unitară și 
coerentă a obiectivelor strategice prioritare ale Consiliului Județean Ialomița și în anul 2017, precum și 
ierarhizarea lor în funcție de nevoile identificate la nivel de județ și de unități administrativ-teritoriale şi de 
sursele de finanţare posibil a fi mobilizate sau atrase.  S-a conturat și mai mult rolul planificării strategice 
multianuale, prin care,  prioritizând obiectivele şi gestionând eficient resursele, se asigură condițiile minime 
necesare pentru realizarea direcţiilor prioritare de dezvoltare propuse.

Programele, proiectele, activitățile și acțiunile din anul 2017 ale Consiliului Județean Ialomița au fost 
elaborate în strânsă concordanță cu direcțiile prioritare de dezvoltare stabilite în Strategia de dezvoltare a 
judeţului Ialomiţa 2009 – 2020, specificându-se acest lucru în documentele de fundamentare a proiectelor 
de hotărâre propuse și aprobate.

Obiectivele strategice urmărite în anul 2017 au fost: creșterea capacității administrative de accesare a 
fondurilor europene nerambursabile sau fondurilor naționale, modernizarea infrastructurii rutiere 
judeţene, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de sănătate, modernizarea şi îmbunătăţirea 
sistemului judeţean al asistenţei sociale, promovarea și dezvoltarea parteneriatelor și a culturii 
parteneriale, realizarea unor acțiuni publice de impact, relevante și de calitate. 

C1. Creșterea capacității administrative de 
accesare a fondurilor europene nerambursabile 
sau fondurilor naționale

Implementarea programului de reformă a 
sectorului public şi de integrare a acestuia în 
standardele europene de transparenţă, predictibilitate, 
responsabilitate, adaptabilitate şi eficacitate impune 
un sistem de management public performant al 
resursei  umane,  care să specializeze și  
profesionalizeze serviciile oferite oamenilor, să le 
facă accesibile și la o calitate superioară, să genereze 
satisfacția și încrederea cetățenilor în autoritatea 
investită prin votul lor să le reprezinte interesele.

Îndeplinirea direcției prioritare propusă prin 
Strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului 
Ialomiţa 2009-2020, dezvoltarea capacităţii 
administrative a fost susținută îndeaproape și în anul 
2017, atât prin accesarea unui proiect cu finanțare 
europeană nerambursabilă ale cărui obiective se 
circumscriu acestui principiu, cât, mai ales, prin 
creșterea portofoliului de proiecte care să valorifice 
oportunitățile de  accesare a fondurilor europene 
nerambursabile sau fondurilor naționale. 

Astfel, Consiliul Județean Ialomița a aprobat 
realizarea proiectului ”Implementarea Cadrului 
Comun de Autoevaluare - garanția unei 
administrații eficiente în slujba cetățeanului”,  
prin Programul Operațional Capacitatea 
Administrativă 2014-2020, în care asistenţa 
comunitară nerambursabilă este asigurată din 
Fondul Social European (FSE). 

Obiectivele proiectului vizează optimizarea 
proceselor orientate către beneficiari, creşterea 
eficienţei serviciului public la nivel local, 
implementarea unitară a managementului calităţii şi 
performanței în administraţia publică județeană, 
asigurarea eficienței și accesibilității serviciilor 
publice furnizate, la standarde înalte de echitate, 
predictibilitate și încredere, aliniate la politicile de 
calitate actualizate noului context economic, 
dinamic, complex, interconectat și axat pe 
tehnologia informației. Tocmai modificările din 
ultimii ani au dus la necesitatea imperioasă și la 
obligativitatea Consiliului Județean Ialomița de a 
asigura metode mai eficiente de monitorizare pentru 
creșterea eficienței practicilor, activităților și 
proceselor desfășurate, în condițiile schimbărilor de 
ordin organizatoric, a nivelului tehnologic şi de 
calificare a personalului, schimbărilor de ordin 
legislativ sau de reglementare.  Pe de altă parte, 
apare necesitatea respectării reglementărilor legale 
prin care se solicită înlocuirea standardelor ISO 
9001:2008 care nu vor mai fi valide după perioada de 
3 ani de la publicarea ISO 9001:2015.

Valoarea a proiectului este de 598.050,00 lei, din 
care 586.089,00 lei reprezintă valoarea eligibilă 
nerambursabilă, iar cofinanțarea asigurată de 
beneficiar este de 11.961,00 lei.

La finele anul 2017, proiectul a trecut de etapa de 
verificare a eligibilităţi,  cât şi de etapa de verificare 
tehnică şi financiară, obţinând un punctaj de 72 de 
puncte, pasul următor fiind semnarea contractului de 
finanțare.

Al doilea element important al creșterii 
capacității administrative la nivelul Consiliului 
Județean Ialomița în anul 2017, l-a reprezentat 
preocuparea constantă de accesare a fondurilor 
europene nerambursabile sau fondurilor 
naționale, ca sursă alternativă de finanțare a 
dezvoltării locale durabile. A fost necesar un efort 
susținut de a elimina blocajul administrativ din sfera 
accesării și gestionării fondurilor structurale 

manifestat în anii anteriori, care a  determinat nu 
numai pierderea unor  surse importante de finanțare 
pentru bugetele locale, ci și  un grad de absorbție a 
fondurilor europene neramburasbile departe de 
nevoile județului și de alocările europene.

Pornind de la nevoilor reale și prioritizarea 
obiectivelor strategice care pot fi atinse în anul 2017, 
Consiliul Județean Ialomița  a procedat la:

► identificarea surselor de finanțare europene și 
naționale posibil de accesat, pentru întregirea 
resurselor necesare de dezvoltare locală;

► elaborarea și aprobarea documentațiilor 
tehnico-economice (nota conceptuală, tema de 
proiectare, studiul de fezabilitate, Documentația de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), 
principalii indicatori tehnico-economici), în funcție 
de etapele procedurale parcurse;

► aprobarea inițierii și realizării proiectului și 
asigurarea cofinanțării la obiectivele de investiții 
propuse. 

Pentru anul 2017, situația programelor cu 
finanțare nerambursabilă  europeană și 
națională,  identificate și accesate din perspectiva 
n e c e s i t ă ț i i ,  a c t i v i t ă ț i i ,  a t r i b u ț i i l o r  ș i  
responsabilităților Consiliului Județean Ialomița se 
prezintă astfel:

• proiectul: „Implementarea Cadrului Comun de 
Autoevaluare - garanția unei administrații eficiente 
în slujba cetățeanului“, cu o valoare totală a 
proiectului de 598.050 lei, din care contribuția 
Județului Ialomița este de 11.961 lei;

a) Programul Operațional 
Capacitatea Administrativă 
2014 – 2020:

Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii 
rutiere de importanță regională, Prioritatea de 
investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin 
conectarea nodurilor secundare și terțiare la 
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 
multimodale, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor 
prevăzute în Aria Prioritară 1, Interconectarea 
Regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene 
privind regiunea Dunării, Apelul de Proiecte 1b, 
Legături rutiere, feroviare și aeriene:

• proiectul :”Modernizare DJ 306 limită județul 
Călărași - Albești - Andrășești - Gheorghe Doja -  
Crunți intersecție cu DJ 102 H, DJ 102H intersecție 
cu DJ 306 – Reviga – Cocora - intersecție cu DJ 203 

 E, DJ 203 E intersecție cu DJ 102 H – Cocora - 
Limită județ Buzău”, în lungime totală de 47,45 km, 
cu o  valoare totală a proiectului de 134.046.271,13 
lei, din care contribuția județului Ialomița de 
2.673.925,07 lei ;

b) Programul Operațional 
Regional (POR) 2014 – 2020,

c) Programul Operațional Regional (POR) 
2014 – 2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere de importanță regională, 
Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea 
mobilității regionale prin conectarea nodurilor 
secundare și terțiare al infrastructura TEN-T, 
inclusiv a nodurilor multimodale, Apel de 
proiecte nr. POR 2016/6.1./2:

• proiectul ,,Modernizarea drumurilor judeţene 
DJ 302 dintre  localităţile Drăgoești - Roșiori – 
Moviliţa - Dridu, DJ 101localităţile Dridu – 
Fierbinţi Târg – limita judeţ Ilfov, DJ Dridu - 
Jilavele și DJ 402 limita Judeţ Călărași -  Sinești 
(DN2)”, în lungime totală de 49, 517 km, cu o  
valoare totală a proiectului de 115.127.736,01 lei, 
din care contribuția județului Ialomița de 
2.096.937,20 lei ;

 
d) Programul Operaţional Regional 2014 - 

2020,  Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 
3.1 ”Sprijinirea eficienței energetice a gestionării 
inteligente a energiei și a utilizării energiei din 
surse regenerabile în infrastructuri publice, 
inclusiv în clădirile publice și în sectorul 
locuințelor, Operațiunea 3.1b”:

• proiectele:
1.Creșterea eficienței energetice în clădirile 

Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” 
Ialomița, cu o  valoare totală a proiectului de 
4.537.673,53 lei, din care contribuția județului 
Ialomița de 149.857,58  lei;

2. Creșterea eficienței energetice în clădirile 
Muzeului Județean Ialomița, cu o  valoare totală a 
proiectului de 5.225.733,00  lei, din care contribuția 
județului Ialomița de 104.514,66 lei;

3.Creșterea eficienței energetice în clădirile 
Complexului de Servicii Sociale din str. C.D.Gherea, 
nr. 7, Slobozia, cu o  valoare totală a proiectului de 
2.724.000,29  lei, din care contribuția județului 
Ialomița de  50.807,43  lei; 

4.Creșterea eficienței energetice în clădirile  
Centrului de Asistență Medico-Socială Fierbinți 
Târg, cu o  valoare totală a proiectului de 
2.193.806,74  lei, din care contribuția județului 
Ialomița de 43.876,13 lei; 
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5.Creșterea eficienței energetice în Clădirea 
administrativă din str. Răzoare, Slobozia, cu o  
valoare totală a proiectului de 4.092.248 lei, din care 
contribuția județului Ialomița de 81.844,96 lei ; 

6.Creșterea eficienței energetice în Clădirea 
Comandamentului – Pavilion A de la Centrul Militar 
Județean Ialomița, cu o  valoare totală a proiectului 
de 4.107.064 lei, din care contribuția județului 
Ialomița de 82.141,28 lei; 

7.Creșterea eficienței energetice în Căminul 
Școală Slobozia CP5 - clădire școala și clădire sala 
de sport de la Liceul Tehnologic Special ”Ion 
Teodorescu” Slobozia, cu o  valoare totală a 
proiectului de 844.076,46 lei, din care contribuția 
județului Ialomița de 66.791,46 lei ;

e) Programul Operaţional Regional 2014 - 
2020, Axa prioritară 8 -  Dezvoltarea 
infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de 
investiţii 8.1- Investiţii în infrastructurile 
sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea 
la nivel național, regional și local, reducând 
inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate 
și promovând incluziunea socială prin 
îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, 
culturale și de recreere, precum și trecerea de la 
serviciile instituționale la serviciile prestate de 
comunități, cu 

►  Obiectivul Specific 8.1- Creșterea 
accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare 
și a celor de nivel secundar, în special pentru 
zonele sărace și izolate,  O p e r a ț i u n e a  A  –  
Ambulatorii:

◙  proiectul: ”Reabilitarea, modernizarea şi 
dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia” cu o  valoare totală a 
proiectului de 10.685.000,00  lei, din care contribuția 
județului Ialomița de 213.900,00 lei;

►  Obiectivul Specific 8.2- Îmbunătățirea 
calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de 
urgență, Operațiunea B - Unități primiri urgențe:

◙  proiectul: „Modernizarea, extinderea și 
dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, cu o  
valoare totală a proiectului de  7.472.765,74 lei, din 
care contribuția județului Ialomița de 136.476,03 lei;

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

◙  proiectele:
1. Restaurare și conservare Biserica de lemn  

”Sf. Nicolae” Slobozia, cu o valoare totală a  
proiectului de 2.403.607,64 lei, din care contribuția 
județului Ialomița de 48.072,15 lei;

2. Reabilitarea și punerea în valoare a 
monumentului istoric Orașul de Floci, cu o  valoare 
totală a proiectului de 12.193.054,97 lei, din care 
contribuția județului Ialomița de 243.861,10 lei ;

3. Reabilitarea monumentului istoric și de 
arhitectură Conacul Bolomey, cu o  valoare totală a 
proiectului de 21.801.121,17 lei, din care 
contribuția județului Ialomița de 430.216,18 lei ;

g) Proiecte finanțate prin Programul Național 
de Dezvoltare Locală (PNDL), 2014 – 2017,  2017-
2020:

◙  proiectele: 
1.Modernizarea și reabilitarea drumului 

județean DJ 102 H, Colelia – Cocora, km 66+317 – 
78+862, cu o valoare totală a proiectului de 
23.290.211,39 lei, din care contribuția județului 
Ialomița de 14.377.247,24 lei ;

2.Modernizare DJ 201, Buești - Ivănești - Ion 
Ghica - Ciulnița - Cosâmbești -  Mărculești (27,0 
km), cu o valoare totală a proiectului de 
32.821.644,70 lei, din care contribuția județului 
Ialomița de 1.184.586,40 lei;

3. Modernizare DJ 201, tronson I DN2, Coșereni 
- Axintele - Orezu (35,4 km), cu o  valoare totală a 
proiectului de 83.912.508,93 lei, din care 
contribuția județului Ialomița de 2.715.679,89 lei;

4. Modernizare DJ 203 F (Grivița) – Smirna – 
Iazu - Scânteia - Valea Ciorii – DN 21A (25,35 km), 
cu o  valoare totală a proiectului de 48.028.042,44 
lei, din care contribuția județului Ialomița de 
1.450.114,39 lei;

5.Pod peste râul Prahova la Dridu, km 52+759, 
cu o  valoare totală a proiectului de 10.499.840,00  
lei, din care contribuția județului Ialomița de 
2.232.310,00 lei; 

6.Construirea Blocului operator din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Slobozia, cu o  valoare 
totală a proiectului de 63.843.065,12 lei, din care 
contribuția județului Ialomița de 10.582.875,33 lei;

7. Modernizarea și dotarea incintei clădirii  
Spitalului Județean de Urgență Slobozia, cu o  valoare 
totală a proiectului de 60.798.165,22 lei, din care 
contribuția județului Ialomița de 1.651.995,70 lei.

Însumarea valorii tuturor cererilor de finanțare depuse dă o imagine fidelă și sugestivă a efortului 
investițional pe care și l-a propus Consiliul Județean Ialomița în anul 2017, precum și concordanța lui cu 
prioritățile stabilite, cu atribuțiile și responsabilitățile fundamentale ale entității publice:

Structurile funcționale din aparatul de specialitate 
sau firmele de consultanță cu care au fost încheiate 
contracte de achiziție publică au întocmit 
documentațiile tehnico-economice de fundamentare 
a realizării proiectelor. Ele au fost supuse aprobării 
plenului Consiliului Județean Ialomița, iar, în unele 
cazuri temeinic justificate, s-au făcut modificări și 
revizuiri, care au actualizat devize generale și 
indicatorii tehnico-economici. De altfel, după cum 
reiese și din structura hotărârilor adoptate de Consiliul 
Județean Ialomița,  în anul 2017, mai mult de o treime 
dintre acestea au avut ca temă aprobarea 
documentațiilor tehnico-economice, informațiile 
importante referindu-se la tema proiectului, indicarea 
programului de finanțare, valoarea totală a investiţiei, 
din care Construcţii Montaj (C+M) și  perioada de 
execuţie.  

Înainte de depunerea cererilor de finanțare, prin 
hotărâri ale Consiliului Județean Ialomița, s-a 
aprobat inițierea și realizarea proiectului cu 
finanțare europeană nerambursabilă, cu identificarea  
clară a  temei propuse, indicarea programului de 
finanțare accesat,  valoarea totală a proiectului, din 
care valoarea totală eligibilă, asistenţa financiară 
nerambursabilă solicitată, contribuţia proprie a 
Consiliului Judeţean Ialomiţa la finanţarea De 
asemenea, prin aceste hotărâri, s-a împuternicit 
președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa să 

semneze, în numele și pentru Judeţul Ialomiţa, 
documentaţia aferentă proiectului și s-a instituit 
obligația ca, pe durata implementării proiectului să fie 
respectate prevederile legislaţiei comunitare și 
naţionale în domeniul egalităţii de șanse, 
nediscriminării, protecţiei mediului, eficienţei 
energetice, achiziţiilor publice și ajutorului de stat.  

Ca obiective de realizat, proiectele propuse în 
anul raportat au vizat: modernizarea infrastructurii 
rutiere judeţene, cu o mențiune deosebită pentru 
îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță 
regională,  reabilitarea și  modernizarea 
infrastructurii de sănătate, modernizarea şi 
îmbunătăţirea sistemului judeţean al asistenţei 
sociale și a celui din cultură, pe direcția creșterii 
eficienței energetice a clădirilor administrative, 
îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, 
protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural. 

Este de subliniat că scenariul de dezvoltare 
spațială și economică a județului Ialomița propus sub 
titlul dezvoltarea în tandem  prin Strategia de 
dezvoltare economico-socială a județului Ialomița 
în perioada 2009 – 2020, își găsește o confirmare 
practică în Programul Operațional Regional (POR) 
2014-2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere de importanță regională, care 
asigură interconectarea drumurilor județene 
ialomițene din partea de vest a județului, cu județele 
limitrofe: Călărași, Ilfov, Prahova. Se dorește și prin 
acest exemplu, că elaborarea Strategiei de dezvoltare 
economico-socială a județului Ialomița în perioada 
2009 – 2020 s-a făcut pe analize multicriteriale 
fundamentate, adaptate la specificul și nevoile reale 
ale județului Ialomița, pe o viziune modernă, în care 
scenariile de dezvoltare coexistă și se susțin reciproc 
în acțiunea firească de a îmbunătăți substanțial 
calitatea vieții și bunăstarea locuitorilor în teritoriul 
administrat.
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5.Creșterea eficienței energetice în Clădirea 
administrativă din str. Răzoare, Slobozia, cu o  
valoare totală a proiectului de 4.092.248 lei, din care 
contribuția județului Ialomița de 81.844,96 lei ; 

6.Creșterea eficienței energetice în Clădirea 
Comandamentului – Pavilion A de la Centrul Militar 
Județean Ialomița, cu o  valoare totală a proiectului 
de 4.107.064 lei, din care contribuția județului 
Ialomița de 82.141,28 lei; 

7.Creșterea eficienței energetice în Căminul 
Școală Slobozia CP5 - clădire școala și clădire sala 
de sport de la Liceul Tehnologic Special ”Ion 
Teodorescu” Slobozia, cu o  valoare totală a 
proiectului de 844.076,46 lei, din care contribuția 
județului Ialomița de 66.791,46 lei ;

e) Programul Operaţional Regional 2014 - 
2020, Axa prioritară 8 -  Dezvoltarea 
infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de 
investiţii 8.1- Investiţii în infrastructurile 
sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea 
la nivel național, regional și local, reducând 
inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate 
și promovând incluziunea socială prin 
îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, 
culturale și de recreere, precum și trecerea de la 
serviciile instituționale la serviciile prestate de 
comunități, cu 

►  Obiectivul Specific 8.1- Creșterea 
accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare 
și a celor de nivel secundar, în special pentru 
zonele sărace și izolate,  O p e r a ț i u n e a  A  –  
Ambulatorii:

◙  proiectul: ”Reabilitarea, modernizarea şi 
dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia” cu o  valoare totală a 
proiectului de 10.685.000,00  lei, din care contribuția 
județului Ialomița de 213.900,00 lei;

►  Obiectivul Specific 8.2- Îmbunătățirea 
calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de 
urgență, Operațiunea B - Unități primiri urgențe:

◙  proiectul: „Modernizarea, extinderea și 
dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, cu o  
valoare totală a proiectului de  7.472.765,74 lei, din 
care contribuția județului Ialomița de 136.476,03 lei;

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

◙  proiectele:
1. Restaurare și conservare Biserica de lemn  

”Sf. Nicolae” Slobozia, cu o valoare totală a  
proiectului de 2.403.607,64 lei, din care contribuția 
județului Ialomița de 48.072,15 lei;

2. Reabilitarea și punerea în valoare a 
monumentului istoric Orașul de Floci, cu o  valoare 
totală a proiectului de 12.193.054,97 lei, din care 
contribuția județului Ialomița de 243.861,10 lei ;

3. Reabilitarea monumentului istoric și de 
arhitectură Conacul Bolomey, cu o  valoare totală a 
proiectului de 21.801.121,17 lei, din care 
contribuția județului Ialomița de 430.216,18 lei ;

g) Proiecte finanțate prin Programul Național 
de Dezvoltare Locală (PNDL), 2014 – 2017,  2017-
2020:

◙  proiectele: 
1.Modernizarea și reabilitarea drumului 

județean DJ 102 H, Colelia – Cocora, km 66+317 – 
78+862, cu o valoare totală a proiectului de 
23.290.211,39 lei, din care contribuția județului 
Ialomița de 14.377.247,24 lei ;

2.Modernizare DJ 201, Buești - Ivănești - Ion 
Ghica - Ciulnița - Cosâmbești -  Mărculești (27,0 
km), cu o valoare totală a proiectului de 
32.821.644,70 lei, din care contribuția județului 
Ialomița de 1.184.586,40 lei;

3. Modernizare DJ 201, tronson I DN2, Coșereni 
- Axintele - Orezu (35,4 km), cu o  valoare totală a 
proiectului de 83.912.508,93 lei, din care 
contribuția județului Ialomița de 2.715.679,89 lei;

4. Modernizare DJ 203 F (Grivița) – Smirna – 
Iazu - Scânteia - Valea Ciorii – DN 21A (25,35 km), 
cu o  valoare totală a proiectului de 48.028.042,44 
lei, din care contribuția județului Ialomița de 
1.450.114,39 lei;

5.Pod peste râul Prahova la Dridu, km 52+759, 
cu o  valoare totală a proiectului de 10.499.840,00  
lei, din care contribuția județului Ialomița de 
2.232.310,00 lei; 

6.Construirea Blocului operator din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Slobozia, cu o  valoare 
totală a proiectului de 63.843.065,12 lei, din care 
contribuția județului Ialomița de 10.582.875,33 lei;

7. Modernizarea și dotarea incintei clădirii  
Spitalului Județean de Urgență Slobozia, cu o  valoare 
totală a proiectului de 60.798.165,22 lei, din care 
contribuția județului Ialomița de 1.651.995,70 lei.

Însumarea valorii tuturor cererilor de finanțare depuse dă o imagine fidelă și sugestivă a efortului 
investițional pe care și l-a propus Consiliul Județean Ialomița în anul 2017, precum și concordanța lui cu 
prioritățile stabilite, cu atribuțiile și responsabilitățile fundamentale ale entității publice:

Structurile funcționale din aparatul de specialitate 
sau firmele de consultanță cu care au fost încheiate 
contracte de achiziție publică au întocmit 
documentațiile tehnico-economice de fundamentare 
a realizării proiectelor. Ele au fost supuse aprobării 
plenului Consiliului Județean Ialomița, iar, în unele 
cazuri temeinic justificate, s-au făcut modificări și 
revizuiri, care au actualizat devize generale și 
indicatorii tehnico-economici. De altfel, după cum 
reiese și din structura hotărârilor adoptate de Consiliul 
Județean Ialomița,  în anul 2017, mai mult de o treime 
dintre acestea au avut ca temă aprobarea 
documentațiilor tehnico-economice, informațiile 
importante referindu-se la tema proiectului, indicarea 
programului de finanțare, valoarea totală a investiţiei, 
din care Construcţii Montaj (C+M) și  perioada de 
execuţie.  

Înainte de depunerea cererilor de finanțare, prin 
hotărâri ale Consiliului Județean Ialomița, s-a 
aprobat inițierea și realizarea proiectului cu 
finanțare europeană nerambursabilă, cu identificarea  
clară a  temei propuse, indicarea programului de 
finanțare accesat,  valoarea totală a proiectului, din 
care valoarea totală eligibilă, asistenţa financiară 
nerambursabilă solicitată, contribuţia proprie a 
Consiliului Judeţean Ialomiţa la finanţarea De 
asemenea, prin aceste hotărâri, s-a împuternicit 
președintele Consiliului Judeţean Ialomiţa să 

semneze, în numele și pentru Judeţul Ialomiţa, 
documentaţia aferentă proiectului și s-a instituit 
obligația ca, pe durata implementării proiectului să fie 
respectate prevederile legislaţiei comunitare și 
naţionale în domeniul egalităţii de șanse, 
nediscriminării, protecţiei mediului, eficienţei 
energetice, achiziţiilor publice și ajutorului de stat.  

Ca obiective de realizat, proiectele propuse în 
anul raportat au vizat: modernizarea infrastructurii 
rutiere judeţene, cu o mențiune deosebită pentru 
îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță 
regională,  reabilitarea și  modernizarea 
infrastructurii de sănătate, modernizarea şi 
îmbunătăţirea sistemului judeţean al asistenţei 
sociale și a celui din cultură, pe direcția creșterii 
eficienței energetice a clădirilor administrative, 
îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, 
protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural. 

Este de subliniat că scenariul de dezvoltare 
spațială și economică a județului Ialomița propus sub 
titlul dezvoltarea în tandem  prin Strategia de 
dezvoltare economico-socială a județului Ialomița 
în perioada 2009 – 2020, își găsește o confirmare 
practică în Programul Operațional Regional (POR) 
2014-2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere de importanță regională, care 
asigură interconectarea drumurilor județene 
ialomițene din partea de vest a județului, cu județele 
limitrofe: Călărași, Ilfov, Prahova. Se dorește și prin 
acest exemplu, că elaborarea Strategiei de dezvoltare 
economico-socială a județului Ialomița în perioada 
2009 – 2020 s-a făcut pe analize multicriteriale 
fundamentate, adaptate la specificul și nevoile reale 
ale județului Ialomița, pe o viziune modernă, în care 
scenariile de dezvoltare coexistă și se susțin reciproc 
în acțiunea firească de a îmbunătăți substanțial 
calitatea vieții și bunăstarea locuitorilor în teritoriul 
administrat.
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C 2 Modernizarea infrastructurii rutiere 
judeţene

Prioritate strategică importantă și constantă a 
Consiliului Județean Ialomița, înscrisă atât în 
„Documentul strategic cu Scenarii de Dezvoltare 
Socio-Economică şi Demografică a teritoriului 
judeţului Ialomiţa, pe perioada 2009-2013, cu 
orizont 2013-2020”, cât şi în „Strategia de 
modernizare, reabilitare şi întreţinere a căilor rutiere 
de comunicaţie din judeţul Ialomiţa”, modernizarea 
infrastructurii rutiere judeţene urmărește 
dezvoltarea echilibrată și menținerea stării de 
viabilitate a acesteia, asigurarea  fluidizării traficului 
de transport și a siguranței circulației pe drumurile 
județene, integrarea și interconectarea cu rețelele de 
transport naționale și europene. S-au respectat 
prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului cadrul al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, 
precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru obiective de investiţii şi 
lucrări de intervenţii. 

Pentru asigurarea portofoliului de proiecte 
destinat modernizării infrastructurii rutiere judeţene, 
în anul raportat s-au realizat următoarele acțiuni:

(1) aprobarea studiului de fezabilitate și a 
principalilor indicatori tehnico-economici, cu 
actualizarea lor ulterioară, pentru modernizarea 
drumurilor județene DJ 203 E Căzănești -  Cocora 
(12,8 km), DJ 213 A Mărculești - Bucu ( 5,18 km), DJ 
203 F (Grivița) - Smirna - Iazu -  Scânteia - Valea 
Ciorii- DN21A ( 25,35 km),  DJ 201, tronson I DN2, 
Coșereni - Axintele -  Orezu ( 35,4 km); 

(2) aprobarea Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a principalilor 
indicatori tehnico-economici, cu modificările 
ulterioare, precum și a cofinanțării la următoarele 
obiective de investiții: Pod peste râul Prahova, la 
Dridu, modernizarea drumurilor județene DJ 302 , 
Drăgoești - Roșiori - Movilița - Dridu(23,68 km), DJ 
101, Dridu - Fierbinți Târg - limită județ Ilfov (14,5 
km), DJ 101, Dridu - Jilavele (7,6 km), DJ 402 , 
Limită județ Călărași - Sinești - DN2 (8,04 km), 
reabilitare DJ 211, Grivița - Traian (6,7 km), 
modernizare DJ 201, Buești - Ivănești -  Ion Ghica - 
Ciulnița - Cosâmbești - Mărculești ( 27,0 km), 
modernizare DJ 102 H, Colelia - Cocora (13,375);

(3) aprobarea Notei conceptuale, a Temei de 
proiectare, a Documentației de Avizare a Lucrărilor 
de Intervenție (DALI) și a principalilor indicatori 
tehnico-economici, precum și a finanțării  aferente 
obiectivului de investiții ”Modernizare DJ 306, 
limită județ Călărași - Albești - Andrășești - 
Gheorghe Doja - Crunți, intersecție cu DJ 102 H, DJ 
102 H intersecție cu DJ 306  - Reviga - Cocora - 
intersecție cu DJ 203 E, DJ 203 E intersecție cu DJ 
102 H - Cocora - limită județ Buzău”.

Prin Programul Național de Dezvoltare Locală 
(PNDL) 2017- 2020, program multianual aflat în 
coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice se finanțează proiecte de 
importanţă naţională, care susţin dezvoltarea 
regională și echiparea unităţilor administrativ-
teritoriale cu dotări tehnico-edilitare, printre care și  
infrastructura rutieră. În anul 2017, județul Ialomița 
a  întocmit cereri de finanțare, a obținut aprobarea 
cofinanțării prin hotărâri ale Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, a depus proiecte și a semnat contracte de 
finanțare pentru:

(4) modernizare DJ 201, Buești - Ivănești - Ion 
Ghica - Ciulnița - Cosâmbești -  Mărculești (27,0 
km), cu o valoare totală de 32.821.644,70 lei, 
inclusiv TVA, din care contribuția județului Ialomița 
este de 1.184.586,30 lei, cu o durată de execuție 
estimată de 18 luni;

(5) modernizare DJ 201, tronson I DN2, Coșereni 
- Axintele - Orezu (35,4 km), cu o valoare totală de 
83.912.508,93 lei, inclusiv TVA, din care contribuția 
județului Ialomița este de 2.715.679,89 lei, cu o 
durată de execuție estimată de 12 luni;

(6) modernizare DJ 203 F (Grivița) – Smirna - 
Iazu - Scânteia - Valea Ciorii - DN21A (25,35 km), 
cu o valoare totală de 48.028.042.44,30 lei, din care 
contribuția județului Ialomița este de 1.450.114,39, 
cu o durată de execuție estimată de 24 luni;

(7) Pod peste râul Prahova, la Dridu. 
Contractele de finanțare pentru primele trei 

obiective de mai sus, au fost semnate, în numele 
județului Ialomița, de domnul Victor MORARU,  
președintele Consiliului Județean Ialomița și, în 
numele Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor Europene de 
domnul Adrian GÂDEA, secretar de stat, în ziua de 
20.12.2017.

Pentru valorificarea oportunității de accesare a 
Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 
2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere de importanță regională, 
Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea 
mobilității regionale prin conectarea nodurilor 
secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, 
inclusiv a nodurilor multimodale, Apel dedicat 
sprijinirii obiectivelor prevăzute în Aria 
Prioritară 1, Interconectarea Regiunii Dunării a 
Strategiei Uniunii Europene privind regiunea 
Dunării, AP 1b, Legături rutiere, feroviare și 
aeriene, s-a depus cerere de finanțare, aflată în etapa 
de evaluare, pentru proiectul ”Modernizare DJ 306 
limită județul Călărași - Albești - Andrășești - 
Gheorghe Doja -  Crunți intersecție cu DJ 102 H, DJ 
102H intersecție cu DJ 306 – Reviga – Cocora - 

 intersecție cu DJ 203 E, DJ 203 E intersecție cu DJ 
102 H – Cocora - Limită județ Buzău”, în lungime 
totală de 47,45 km. 

C o n d i ț i i l e  d e  f i n a n ț a r e  e u r o p e a n ă  
nerambursabilă stabilite prin Programul 
Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, Axa 
Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii 
rutiere de importanță regională, Prioritatea de 
investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale 
prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la 
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 
multimodale, Apel de proiecte nr. POR 
2016/6.1./2 au fost analizate și au permis elaborarea 
cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții 
,,Modernizarea drumurilor judeţene DJ 302 
localităţile Drăgoești - Roșiori – Moviliţa - Dridu, 
DJ 101localităţile Dridu - Fierbinţi-Târg –limita 

judeţ Ilfov, DJ Dridu - Jilavele și DJ 402 limita 
Judeţ - Călărași Sinești (DN2)”, în lungime totală 
de 49, 517 km. Contractul de finanțare nr. 
949 /20 .12 .2017 ,  î n  va loare  to ta lă  de  
115.127.736,01 lei, din care asistența financiară 
nerambursabilă este de 102.090.996,90 lei, a fost 
semnat în ziua de 20.12.2017 de: Marius NICA, 
ministru delegat pentru Fonduri Europene, Liviu 
MUȘAT, directorul Agenției pentru Dezvoltare 
Regională SUD Muntenia și Victor MORARU, 
președintele Consiliului Județean Ialomița. Proiectul 
se află în etapa de implementare, realizarea lui 
conducând la îmbunătățirea stării tehnice a 
infrastructurii menționate, facilitarea accesului 
populației din localitățile adiacente drumurilor 
reabilitate către județele Ilfov, Prahova și Călărași și 
prin DN1 către București, Ploiești, Brașov, Slobozia 
și centre urbane importante, stimularea conexiunii 
cu coridorul de transport inter-modal european IX, 
deoarece traseul propus  face parte din prioritățile de 
dezvoltare din Regiunea Sud Muntenia. 

Menținerea și îmbunătățirea stării de viabilitate a 
drumurilor județene se realizează și prin executarea 
lucrărilor de întreținere și  reparare a 
infrastructurii rutiere de importanță județeană, 
drept pentru care Consiliul Județean Ialomița a 
semnat Acordul-Cadru  nr. 2329/2015, cu S.C. 
Drumuri și Poduri S.A Ialomița pentru asemenea 
lucrări. Valoarea lucrărilor de întreținere și 
reparare a infrastructurii rutiere executate în anul 
2017 a fost de 5.312.850 lei. Structura lucrărilor 
executate cuprinde: reparații prin plombări asfaltice, 
covoare asfaltice și pietruiri, lucrări pentru asigurarea 
siguranței circulației (indicatoare și marcaje rutiere) 
și lucrări de asigurare a esteticii rutiere (tăiere de 
vegetație de pe acostamente, toaletare arbuști).
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C 2 Modernizarea infrastructurii rutiere 
judeţene

Prioritate strategică importantă și constantă a 
Consiliului Județean Ialomița, înscrisă atât în 
„Documentul strategic cu Scenarii de Dezvoltare 
Socio-Economică şi Demografică a teritoriului 
judeţului Ialomiţa, pe perioada 2009-2013, cu 
orizont 2013-2020”, cât şi în „Strategia de 
modernizare, reabilitare şi întreţinere a căilor rutiere 
de comunicaţie din judeţul Ialomiţa”, modernizarea 
infrastructurii rutiere judeţene urmărește 
dezvoltarea echilibrată și menținerea stării de 
viabilitate a acesteia, asigurarea  fluidizării traficului 
de transport și a siguranței circulației pe drumurile 
județene, integrarea și interconectarea cu rețelele de 
transport naționale și europene. S-au respectat 
prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind 
aprobarea conţinutului cadrul al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, 
precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru obiective de investiţii şi 
lucrări de intervenţii. 

Pentru asigurarea portofoliului de proiecte 
destinat modernizării infrastructurii rutiere judeţene, 
în anul raportat s-au realizat următoarele acțiuni:

(1) aprobarea studiului de fezabilitate și a 
principalilor indicatori tehnico-economici, cu 
actualizarea lor ulterioară, pentru modernizarea 
drumurilor județene DJ 203 E Căzănești -  Cocora 
(12,8 km), DJ 213 A Mărculești - Bucu ( 5,18 km), DJ 
203 F (Grivița) - Smirna - Iazu -  Scânteia - Valea 
Ciorii- DN21A ( 25,35 km),  DJ 201, tronson I DN2, 
Coșereni - Axintele -  Orezu ( 35,4 km); 

(2) aprobarea Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a principalilor 
indicatori tehnico-economici, cu modificările 
ulterioare, precum și a cofinanțării la următoarele 
obiective de investiții: Pod peste râul Prahova, la 
Dridu, modernizarea drumurilor județene DJ 302 , 
Drăgoești - Roșiori - Movilița - Dridu(23,68 km), DJ 
101, Dridu - Fierbinți Târg - limită județ Ilfov (14,5 
km), DJ 101, Dridu - Jilavele (7,6 km), DJ 402 , 
Limită județ Călărași - Sinești - DN2 (8,04 km), 
reabilitare DJ 211, Grivița - Traian (6,7 km), 
modernizare DJ 201, Buești - Ivănești -  Ion Ghica - 
Ciulnița - Cosâmbești - Mărculești ( 27,0 km), 
modernizare DJ 102 H, Colelia - Cocora (13,375);

(3) aprobarea Notei conceptuale, a Temei de 
proiectare, a Documentației de Avizare a Lucrărilor 
de Intervenție (DALI) și a principalilor indicatori 
tehnico-economici, precum și a finanțării  aferente 
obiectivului de investiții ”Modernizare DJ 306, 
limită județ Călărași - Albești - Andrășești - 
Gheorghe Doja - Crunți, intersecție cu DJ 102 H, DJ 
102 H intersecție cu DJ 306  - Reviga - Cocora - 
intersecție cu DJ 203 E, DJ 203 E intersecție cu DJ 
102 H - Cocora - limită județ Buzău”.

Prin Programul Național de Dezvoltare Locală 
(PNDL) 2017- 2020, program multianual aflat în 
coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice se finanțează proiecte de 
importanţă naţională, care susţin dezvoltarea 
regională și echiparea unităţilor administrativ-
teritoriale cu dotări tehnico-edilitare, printre care și  
infrastructura rutieră. În anul 2017, județul Ialomița 
a  întocmit cereri de finanțare, a obținut aprobarea 
cofinanțării prin hotărâri ale Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, a depus proiecte și a semnat contracte de 
finanțare pentru:

(4) modernizare DJ 201, Buești - Ivănești - Ion 
Ghica - Ciulnița - Cosâmbești -  Mărculești (27,0 
km), cu o valoare totală de 32.821.644,70 lei, 
inclusiv TVA, din care contribuția județului Ialomița 
este de 1.184.586,30 lei, cu o durată de execuție 
estimată de 18 luni;

(5) modernizare DJ 201, tronson I DN2, Coșereni 
- Axintele - Orezu (35,4 km), cu o valoare totală de 
83.912.508,93 lei, inclusiv TVA, din care contribuția 
județului Ialomița este de 2.715.679,89 lei, cu o 
durată de execuție estimată de 12 luni;

(6) modernizare DJ 203 F (Grivița) – Smirna - 
Iazu - Scânteia - Valea Ciorii - DN21A (25,35 km), 
cu o valoare totală de 48.028.042.44,30 lei, din care 
contribuția județului Ialomița este de 1.450.114,39, 
cu o durată de execuție estimată de 24 luni;

(7) Pod peste râul Prahova, la Dridu. 
Contractele de finanțare pentru primele trei 

obiective de mai sus, au fost semnate, în numele 
județului Ialomița, de domnul Victor MORARU,  
președintele Consiliului Județean Ialomița și, în 
numele Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor Europene de 
domnul Adrian GÂDEA, secretar de stat, în ziua de 
20.12.2017.

Pentru valorificarea oportunității de accesare a 
Programului Operațional Regional (POR) 2014 – 
2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere de importanță regională, 
Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea 
mobilității regionale prin conectarea nodurilor 
secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, 
inclusiv a nodurilor multimodale, Apel dedicat 
sprijinirii obiectivelor prevăzute în Aria 
Prioritară 1, Interconectarea Regiunii Dunării a 
Strategiei Uniunii Europene privind regiunea 
Dunării, AP 1b, Legături rutiere, feroviare și 
aeriene, s-a depus cerere de finanțare, aflată în etapa 
de evaluare, pentru proiectul ”Modernizare DJ 306 
limită județul Călărași - Albești - Andrășești - 
Gheorghe Doja -  Crunți intersecție cu DJ 102 H, DJ 
102H intersecție cu DJ 306 – Reviga – Cocora - 

 intersecție cu DJ 203 E, DJ 203 E intersecție cu DJ 
102 H – Cocora - Limită județ Buzău”, în lungime 
totală de 47,45 km. 

C o n d i ț i i l e  d e  f i n a n ț a r e  e u r o p e a n ă  
nerambursabilă stabilite prin Programul 
Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, Axa 
Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii 
rutiere de importanță regională, Prioritatea de 
investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale 
prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la 
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 
multimodale, Apel de proiecte nr. POR 
2016/6.1./2 au fost analizate și au permis elaborarea 
cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții 
,,Modernizarea drumurilor judeţene DJ 302 
localităţile Drăgoești - Roșiori – Moviliţa - Dridu, 
DJ 101localităţile Dridu - Fierbinţi-Târg –limita 

judeţ Ilfov, DJ Dridu - Jilavele și DJ 402 limita 
Judeţ - Călărași Sinești (DN2)”, în lungime totală 
de 49, 517 km. Contractul de finanțare nr. 
949 /20 .12 .2017 ,  î n  va loare  to ta lă  de  
115.127.736,01 lei, din care asistența financiară 
nerambursabilă este de 102.090.996,90 lei, a fost 
semnat în ziua de 20.12.2017 de: Marius NICA, 
ministru delegat pentru Fonduri Europene, Liviu 
MUȘAT, directorul Agenției pentru Dezvoltare 
Regională SUD Muntenia și Victor MORARU, 
președintele Consiliului Județean Ialomița. Proiectul 
se află în etapa de implementare, realizarea lui 
conducând la îmbunătățirea stării tehnice a 
infrastructurii menționate, facilitarea accesului 
populației din localitățile adiacente drumurilor 
reabilitate către județele Ilfov, Prahova și Călărași și 
prin DN1 către București, Ploiești, Brașov, Slobozia 
și centre urbane importante, stimularea conexiunii 
cu coridorul de transport inter-modal european IX, 
deoarece traseul propus  face parte din prioritățile de 
dezvoltare din Regiunea Sud Muntenia. 

Menținerea și îmbunătățirea stării de viabilitate a 
drumurilor județene se realizează și prin executarea 
lucrărilor de întreținere și  reparare a 
infrastructurii rutiere de importanță județeană, 
drept pentru care Consiliul Județean Ialomița a 
semnat Acordul-Cadru  nr. 2329/2015, cu S.C. 
Drumuri și Poduri S.A Ialomița pentru asemenea 
lucrări. Valoarea lucrărilor de întreținere și 
reparare a infrastructurii rutiere executate în anul 
2017 a fost de 5.312.850 lei. Structura lucrărilor 
executate cuprinde: reparații prin plombări asfaltice, 
covoare asfaltice și pietruiri, lucrări pentru asigurarea 
siguranței circulației (indicatoare și marcaje rutiere) 
și lucrări de asigurare a esteticii rutiere (tăiere de 
vegetație de pe acostamente, toaletare arbuști).
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Condițiile meteorologice aspre, nu de puține ori 
extreme din perioada iernii, fac din  executarea 
serviciilor de deszăpezire a drumurilor județene  
o activitate cu impact deosebit pentru județul 
Ialomița și de maximă vizibilitate pentru cetățeni, în 
aprecierea calității și operativității intervențiilor în 
cazuri fortuite sau de forță majoră, fapt pentru care 
conducerea operativă a urmărit îndeaproape evoluția 
fenomenelor meteorologice nefavorabile și a luat 
măsurile necesare în astfel de situații, prevăzute în 
contractele de prestări servicii încheiate.

De asemenea, pentru a păstra corectitudinea și 
acuratețea informațiilor despre infrastructura rutieră 
județeană, nu vom ocoli subiectul de interes public 
referitor la obiectivul de investiții Pod peste râul 
Prahova la Dridu, km.52+759. Investiția are ca 
principale caracteristici tehnice următoarele: 107,7 
m lungimea podului, 186,3 m lungime drum 
amenajat, 11,9 m lățime platformă pod și 9,5 m 
lățime platformă drum. Reabilitarea Podului peste 
râul Prahova de la Dridu urmărea să asigure fluența 
și siguranța circulației rutiere printr-un punct nodal 
important pentru zona de nord-vest a  județului 
Ialomița, cu legături directe la drumurile naționale și 
europene care duc spre Ploiești- Brașov, București, 
Urziceni - Slobozia, precum și crearea condițiilor 
pentru dezvoltarea economico-socială a  
comunităților limitrofe.

Începută în anul 2011, investiția s-a blocat din 
acel an și până în octombrie 2016 din varii motive, 
care țin de incapacitatea tehnică și umană a 
societăților comerciale cu care au fost încheiate 
contracte de achiziție publică de lucrări și servicii 
(Teleoxim SA Ploiești, cu firma subcontractantă 
Apasco SA Măneciu, Strabenbau SRL Ploiești) de a-
și respecta obligațiile contractuale. S-au propus 
soluții de proiectare și tehnice inadecvate 
specificității investiției, care au presupus noi 
abordări și reactualizări repetate a indicatorilor 
tehnico-economici. De asemenea, intrarea în 
insolvență a firmelor nominalizate mai sus, susținută 
și de o legislație a insolvenței pe care o apreciem 
permisivă și lacunară, a fost generatoare de efecte 
negative majore în realizarea investiției publice și de 
nemulțumire justificată a locuitorilor din zonă. De 
altfel, cu cele trei firme, județul Ialomița se află în 
litigii, în diferite faze procesuale specifice rolului 
instanțelor de judecată. Consiliul Județean Ialomița a 
făcut din acest obiectiv de investiții o prioritate a 
activității sale și a urmărit îndeaproape, din anul 

2017, să aducă toate corecțiile necesare (proiectare, 
Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 
– D.A.L.I., documentație achiziție publică a 
lucrărilor și serviciilor, actualizare indicatori 
tehnico-economici, bugetarea investiției), care să 
impulsioneze reluarea lucrărilor la  Podul peste râul 
Prahova de la Dridu. Prin hotărârile adoptate de  
Consiliul Județean Ialomița nr. 6/2017 și nr. 21/2017  
s-a aprobat  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţie (D.A.L.I.), precum şi principalii 
indicatori tehnico-economici pentru restul de 
executat la acest obiectiv de investiţii. Important de 
reținut este că, în același timp, Consiliul Județean 
Ialomița s-a preocupat să găsească oportunități de 
finanțare prin programele derulate la nivel național, 
care să fie accesate și să scadă presiunea efortului 
bugetar propriu. Astfel, prin hotărârile nr. 127/2017 
și 204/2017 s-a aprobat finanţarea pentru acest 
obiectiv de investiţie prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală, 2017 - 2020. Din valoarea totală  
investiției, cu TVA inclus, estimată la 10.385.204,93 
lei, suma de 8.241.911,19 lei va fi asigurată din 
bugetul de stat, prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 2017 - 2020,  în timp ce  
Consiliului Judeţean Ialomiţa i-a fost recunoscută, 
ca parte de cofinanțare, suma de 1.961.499,92 lei, 
achitată până la finele anului 2017, la care se adugă 
încă 181.793,82 lei, care trebuie plătită din bugetul 
județului Ialomița. Sperăm că aceste eforturi 
constante și conjugate pentru asigurarea condițiilor 
tehnice (încheierea contractului de achiziție publică 
pentru lucrările rămase de executat cu SC 
LUCONSA SRL Galați) și financiare (fonduri din  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală, care 
acoperă 79,4% din costurile investiției și alocare 
bugetară proprie), precum și monitorizarea atentă, 
permanentă și exigentă a fiecărei etape de realizarea 
a investiției să impulsioneze respectarea și 
devansarea termenului de punere în funcțiune a 
Podului peste râul Prahova de la Dridu și să elimine 
disfuncționalitățile de circulație rutieră din zonă.  

În același timp, ne dorim să redăm locuitorilor 
din comunitățile locale din nord-vestul județului 

Ialomița încrederea în capacitatea autorității 
administrației publice județene de a găsi soluții 
optime, viabile și operative pentru punerea în operă 
a unei investiții de importanță majoră, dar prea mult 
tărăgănată!

Am prezentat cu onestitate situația infrastructurii 
rutiere de importanță județeană pentru ca toți 
cetățenii să fie informați  despre voința noastră 
fermă de a rezolva  problemele, nu puține și nici 
ușoare din acest domeniu care este:

a) componentă fundamentală și prioritară a 
atribuțiilor, responsabilităților și activităților 
Consiliului Județean Ialomița;

C 3. Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de sănătate

Asigurarea și îmbunătățirea stării de sănătate a 
cetățenilor în teritoriu, furnizarea serviciilor medicale 
preventive, curative, de recuperare şi/sau paliative la 
un nivel superior de garantare a calității și siguranței 
actului medical, asigurarea unei largi accesibilități la 
servicii de urgență, ambulatorii și spitalicești, precum 
și respectarea dreptului la libera alegere și a egalității 
de șanse sunt obiective care au stat în atenția 
Consiliului Județean Ialomița și în  2017.  

Dispunând de un cadrul legislativ mai articulat în 
ceea ce privește responsabilitățile autorității pe care 
o reprezentăm în domeniul sănătății populației 
Consiliul Judeţean Ialomița a avut pârghiile legale 
necesare pentru a se implica direct, coerent și 
eficient în  acțiunile de reformare a sistemului 
sanitar și de creștere a calității actului medical oferit 
cetățenilor de Spitalul Județean de Urgență 
Slobozia, instituție publică al cărui management 
este trecut în atribuțiile și responsabilitățile 
Consiliului Județean Ialomița. 

Modernizarea infrastructurii de sănătate în anul 
2017 a avut două planuri:

a) identificarea surselor de finanțare pentru 
investițiile de la Spitalul Județean de Urgență 
Slobozia prin programe europene și naționale, 
întocmirea cererilor de finanțare și obținerea 
aprobărilor necesare pentru accesarea finanțărilor  
nerambursabile;

b) intervenții bugetare directe pentru acoperirea 
unor cheltuieli strict necesare. 

b)  componentă de bază în susținerea Strategiei 
de dezvoltare economico-socială a județului 
Ialomița, pe termen mediu și lung;

c)  componentă de mare impact asupra imaginii 
și vizibilității activității și acțiunilor  Consiliului 
Județean Ialomița; 

d) componentă directă de relaționare publică, 
prin care cetățenii intră în contact cu autoritatea 
administrației publice județene, căreia i-a dat 
mandatul său de reprezentare. 

Opor tuni tă ț i le  ofer i te  de  Programul  
Operaţional Regional 2014-2020 -  Axa prioritară 
8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale,  
Prioritatea de investiţii 8.1- Investiţii în 
infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la 
dezvoltarea la nivel național, regional și local, 
reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de 
sănătate și promovând incluziunea socială prin 
îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, 
culturale și de recreere, precum și trecerea de la 
serviciile instituționale la serviciile prestate de 
comunități, Obiectivul Specific 8. - Creșterea 
accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a 
celor de nivel secundar, în special pentru zonele 
sărace și izolate, Operațiunea A-Ambulatorii, au 
permis scrierea cererii de finațare pentru obiectivul 
de investiții ”Reabilitarea, modernizarea şi 
dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia”.                       

Perspectivă clădire UPU
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Condițiile meteorologice aspre, nu de puține ori 
extreme din perioada iernii, fac din  executarea 
serviciilor de deszăpezire a drumurilor județene  
o activitate cu impact deosebit pentru județul 
Ialomița și de maximă vizibilitate pentru cetățeni, în 
aprecierea calității și operativității intervențiilor în 
cazuri fortuite sau de forță majoră, fapt pentru care 
conducerea operativă a urmărit îndeaproape evoluția 
fenomenelor meteorologice nefavorabile și a luat 
măsurile necesare în astfel de situații, prevăzute în 
contractele de prestări servicii încheiate.

De asemenea, pentru a păstra corectitudinea și 
acuratețea informațiilor despre infrastructura rutieră 
județeană, nu vom ocoli subiectul de interes public 
referitor la obiectivul de investiții Pod peste râul 
Prahova la Dridu, km.52+759. Investiția are ca 
principale caracteristici tehnice următoarele: 107,7 
m lungimea podului, 186,3 m lungime drum 
amenajat, 11,9 m lățime platformă pod și 9,5 m 
lățime platformă drum. Reabilitarea Podului peste 
râul Prahova de la Dridu urmărea să asigure fluența 
și siguranța circulației rutiere printr-un punct nodal 
important pentru zona de nord-vest a  județului 
Ialomița, cu legături directe la drumurile naționale și 
europene care duc spre Ploiești- Brașov, București, 
Urziceni - Slobozia, precum și crearea condițiilor 
pentru dezvoltarea economico-socială a  
comunităților limitrofe.

Începută în anul 2011, investiția s-a blocat din 
acel an și până în octombrie 2016 din varii motive, 
care țin de incapacitatea tehnică și umană a 
societăților comerciale cu care au fost încheiate 
contracte de achiziție publică de lucrări și servicii 
(Teleoxim SA Ploiești, cu firma subcontractantă 
Apasco SA Măneciu, Strabenbau SRL Ploiești) de a-
și respecta obligațiile contractuale. S-au propus 
soluții de proiectare și tehnice inadecvate 
specificității investiției, care au presupus noi 
abordări și reactualizări repetate a indicatorilor 
tehnico-economici. De asemenea, intrarea în 
insolvență a firmelor nominalizate mai sus, susținută 
și de o legislație a insolvenței pe care o apreciem 
permisivă și lacunară, a fost generatoare de efecte 
negative majore în realizarea investiției publice și de 
nemulțumire justificată a locuitorilor din zonă. De 
altfel, cu cele trei firme, județul Ialomița se află în 
litigii, în diferite faze procesuale specifice rolului 
instanțelor de judecată. Consiliul Județean Ialomița a 
făcut din acest obiectiv de investiții o prioritate a 
activității sale și a urmărit îndeaproape, din anul 

2017, să aducă toate corecțiile necesare (proiectare, 
Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 
– D.A.L.I., documentație achiziție publică a 
lucrărilor și serviciilor, actualizare indicatori 
tehnico-economici, bugetarea investiției), care să 
impulsioneze reluarea lucrărilor la  Podul peste râul 
Prahova de la Dridu. Prin hotărârile adoptate de  
Consiliul Județean Ialomița nr. 6/2017 și nr. 21/2017  
s-a aprobat  Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţie (D.A.L.I.), precum şi principalii 
indicatori tehnico-economici pentru restul de 
executat la acest obiectiv de investiţii. Important de 
reținut este că, în același timp, Consiliul Județean 
Ialomița s-a preocupat să găsească oportunități de 
finanțare prin programele derulate la nivel național, 
care să fie accesate și să scadă presiunea efortului 
bugetar propriu. Astfel, prin hotărârile nr. 127/2017 
și 204/2017 s-a aprobat finanţarea pentru acest 
obiectiv de investiţie prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală, 2017 - 2020. Din valoarea totală  
investiției, cu TVA inclus, estimată la 10.385.204,93 
lei, suma de 8.241.911,19 lei va fi asigurată din 
bugetul de stat, prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 2017 - 2020,  în timp ce  
Consiliului Judeţean Ialomiţa i-a fost recunoscută, 
ca parte de cofinanțare, suma de 1.961.499,92 lei, 
achitată până la finele anului 2017, la care se adugă 
încă 181.793,82 lei, care trebuie plătită din bugetul 
județului Ialomița. Sperăm că aceste eforturi 
constante și conjugate pentru asigurarea condițiilor 
tehnice (încheierea contractului de achiziție publică 
pentru lucrările rămase de executat cu SC 
LUCONSA SRL Galați) și financiare (fonduri din  
Programul Naţional de Dezvoltare Locală, care 
acoperă 79,4% din costurile investiției și alocare 
bugetară proprie), precum și monitorizarea atentă, 
permanentă și exigentă a fiecărei etape de realizarea 
a investiției să impulsioneze respectarea și 
devansarea termenului de punere în funcțiune a 
Podului peste râul Prahova de la Dridu și să elimine 
disfuncționalitățile de circulație rutieră din zonă.  

În același timp, ne dorim să redăm locuitorilor 
din comunitățile locale din nord-vestul județului 

Ialomița încrederea în capacitatea autorității 
administrației publice județene de a găsi soluții 
optime, viabile și operative pentru punerea în operă 
a unei investiții de importanță majoră, dar prea mult 
tărăgănată!

Am prezentat cu onestitate situația infrastructurii 
rutiere de importanță județeană pentru ca toți 
cetățenii să fie informați  despre voința noastră 
fermă de a rezolva  problemele, nu puține și nici 
ușoare din acest domeniu care este:

a) componentă fundamentală și prioritară a 
atribuțiilor, responsabilităților și activităților 
Consiliului Județean Ialomița;

C 3. Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de sănătate

Asigurarea și îmbunătățirea stării de sănătate a 
cetățenilor în teritoriu, furnizarea serviciilor medicale 
preventive, curative, de recuperare şi/sau paliative la 
un nivel superior de garantare a calității și siguranței 
actului medical, asigurarea unei largi accesibilități la 
servicii de urgență, ambulatorii și spitalicești, precum 
și respectarea dreptului la libera alegere și a egalității 
de șanse sunt obiective care au stat în atenția 
Consiliului Județean Ialomița și în  2017.  

Dispunând de un cadrul legislativ mai articulat în 
ceea ce privește responsabilitățile autorității pe care 
o reprezentăm în domeniul sănătății populației 
Consiliul Judeţean Ialomița a avut pârghiile legale 
necesare pentru a se implica direct, coerent și 
eficient în  acțiunile de reformare a sistemului 
sanitar și de creștere a calității actului medical oferit 
cetățenilor de Spitalul Județean de Urgență 
Slobozia, instituție publică al cărui management 
este trecut în atribuțiile și responsabilitățile 
Consiliului Județean Ialomița. 

Modernizarea infrastructurii de sănătate în anul 
2017 a avut două planuri:

a) identificarea surselor de finanțare pentru 
investițiile de la Spitalul Județean de Urgență 
Slobozia prin programe europene și naționale, 
întocmirea cererilor de finanțare și obținerea 
aprobărilor necesare pentru accesarea finanțărilor  
nerambursabile;

b) intervenții bugetare directe pentru acoperirea 
unor cheltuieli strict necesare. 

b)  componentă de bază în susținerea Strategiei 
de dezvoltare economico-socială a județului 
Ialomița, pe termen mediu și lung;

c)  componentă de mare impact asupra imaginii 
și vizibilității activității și acțiunilor  Consiliului 
Județean Ialomița; 

d) componentă directă de relaționare publică, 
prin care cetățenii intră în contact cu autoritatea 
administrației publice județene, căreia i-a dat 
mandatul său de reprezentare. 

Opor tuni tă ț i le  ofer i te  de  Programul  
Operaţional Regional 2014-2020 -  Axa prioritară 
8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale,  
Prioritatea de investiţii 8.1- Investiţii în 
infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la 
dezvoltarea la nivel național, regional și local, 
reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de 
sănătate și promovând incluziunea socială prin 
îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, 
culturale și de recreere, precum și trecerea de la 
serviciile instituționale la serviciile prestate de 
comunități, Obiectivul Specific 8. - Creșterea 
accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a 
celor de nivel secundar, în special pentru zonele 
sărace și izolate, Operațiunea A-Ambulatorii, au 
permis scrierea cererii de finațare pentru obiectivul 
de investiții ”Reabilitarea, modernizarea şi 
dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia”.                       

Perspectivă clădire UPU
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C4. Modernizarea şi  îmbunătăţirea 
infrastructurii sistemului judeţean al asistenţei 
sociale și de protecția copilului

Consiliul Județean Ialomița asigură îndeplinirea 
politicilor sociale din domeniul protecției copilului, 
familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 
dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau 
comunități aflate în nevoie socială prin instituțiile 
specializate aflate sub autoritatea sa: Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Ialomița, Liceul Tehnologic Special 
„Ion Teodorescu” Slobozia, Centrul Județean de 
Resurse și Asistență Educațională Ialomița. Cu 
implicarea directă a acestora, se asigură un ansamblu 
complex de acțiuni și măsuri prin care autoritatea pe 
care o reprezentăm răspunde nevoilor sociale 
individuale, familiale sau de grup, în vederea 
prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, 
vulnerabilitate sau dependență pentru prezervarea 
autonomiei și protecției persoanei, prevenirea 
marginalizării și excluderii sociale și pentru 
promovarea incluziunii sociale în scopul creșterii 
calității vieții.

Îndeplinirea dezideratelor menționate anterior a 
însemnat pentru Consiliul Județean Ialomița, și în 
anul 2017, un efort bugetar considerabil, între care 
alocări financiare pentru realizarea de investiții în 
instituțiile cu asemenea profil. 

Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Ialomița, în anul 2017, a 
achiziționat  6 magazii mobile (67.512,27 lei), 6 
centrale termice murale (29.046,00 lei), o  mașină de 
spălat industrială (67.223,10 lei), un copiator 
multifunțional (28.917,00lei),  un aparat de 
împachetări cu parafină (7.961,10 lei), un grup 
electrogen (48.989,92 lei). După aprobarea prin 
hotărâri ale Consiliului Județean Ialomița a 
Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție 
(DALI) și a principalilor indicatori tehnico-
economici s-au realizat compartimentări interioare 
și montare lift exterior la Centrul pentru Persoane 
Vârstnice Fierbinți (montare lift exterior - 
158.609,89 lei și  recompartimentări interioare - 
20.000,26 lei). S-a asigurat sustenabilitatea 
proiectului „Rețeaua județeană VIP – Voluntariat – 
Inițiative - Profesionalism pentru integrarea școlară 
și socială a copiilor vulnerabili” din cadrul 
Programului RO10 „Copii și tineri aflați în situații de 
risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea 
inegalităților naționale și pentru promovarea 
incluziunii sociale”, Apelul „COERENT” finanțat 
prin Granturi SEE 2009 – 2014 cu suma de 2.589,75 
lei. Aprobarea prin hotărâre a Consiliului Județean 
Ialomița a studiului de fezabilitate și a principalilor 
indicatori tehnico-economici a permis începerea 
construcției unui depozit pentru deșeuri rezultate 
din activități medicale în cadrul Centrului de 
Îngrijire și Asistență Slobozia, pentru care a achitat, 
în anul raportat, suma de 28.101,14 lei. 

Pentru accesarea Programului Operațional 
Regional (POR) 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 – 
Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 
scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – 
Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării 
inteligente a energiei și a utilizării energiei din 
surse regenerabile în infrastructuri publice, 
inclusiv în clădirile publice și în sectorul 
locuințelor, Operațiunea P – clădiri publice au fost 
întocmite și au obținut aprobarea Consiliului 
Județean Ialomița pentru Documentațiile de Avizare 
a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și principalii 
indicatori tehnico-economici, revizuite și 
completate, în vederea promovării proiectului 
privind creșterea eficienței energetice a Complexului 
de Servicii Sociale din str. C.D.Gherea,  nr. 7, 
Slobozia.  

Liceul Tehnologic Special „Ion Teodorescu” 
Slobozia a beneficiat de 5.000,00 lei pentru 
Secţiunea dezvoltare, din care s-au utilizat 4.758,81 
lei (95,17%) la capitolul Cheltuieli de capital – 
Mașini, echipamente și mijloace de transport. Pentru 
Căminul Școlar CP 5, clădire școală și clădire sală de 
sport de la Liceul Tehnologic Special ”Ion 
Teodorescu” Slobozia, Consiliul Județean Ialomița a 
aprobat Documentația de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenție (DALI) și principalii indicatori tehnico-
economici pentru creșterea eficienței energetice a 
acestui obiectiv, în cadrul Programului 
Operațional Regional (POR), Axa Prioritară 3 – 
Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 
scăzute de carbon, menționat anterior. 

Prin natura specifică a activității, la Centrul 
Județean de Resurse și Asistență Educațională 
Ialomița nu s-a realizat investiții în anul 2017. 

C 5. Promovarea și dezvoltarea parteneriatelor 
și a culturii parteneriale

          
Potrivit dispoziţiilor art.104 alin.1 din Legea nr. 

215/2001 a administrației publice locale, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, consiliul judeţean hotărăşte cooperarea 
sau asocierea cu persoane juridice române sau 
străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi 
parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în 
comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de 
interes public judeţean (lit.s), precum și asocierea cu 
consiliile locale, pentru realizarea unor obiective de 
interes comun, scop în care poate înfiinţa împreună 
cu acestea instituţii publice, societăţi comerciale şi 
servicii publice (lit. t).

Consiliul Județean Ialomița a înțeles că 
dezvoltarea capacităţii de a lucra în parteneriat 
reprezintă nu numai preluarea unui exemplu de 
bună practică generalizat la nivel european, ci și 
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.

Promovarea în anul 2017 a 12 hotărâri ale 
plenului  Consiliului Județean Ialomița care au 
aprobat diferite tipuri de parteneriate operaționale  
formalizate juridic (acord de colaborare, acord de 
cooperare, acord de asociere, protocol de colaborare), 
pe diferite domenii de interes general comun, cu 
impact pozitiv asupra dezvoltării locale, a pornit de la 
nevoia identificată de cooperare, acord şi coordonare, 
atât la nivel judeţean, cât şi la nivel local, de claritate, 
obiectivitate, realism în analiza şi elaborarea 
direcţiilor şi acţiunilor prioritare strategice şi alegerea 
variantei optime. Parteneriatele dezvoltării locale au 

presupus, în același timp, delimitarea drepturilor și 
asumarea responsabilităților fiecărui partener, partea 
de contribuţie şi modul de participare la rezolvarea 
problemelor comunităţii locale, inventarierea 
beneficiilor specifice pe care le generează 
parteneriatele operaționale  formalizate, schimbarea 
practicilor manageriale și a opticii de abordare a 
problemelor publice, promovarea deschiderii, 
transparenței și răspunderii în fața populației locale 
pentru activitățile desfășurate în colaborare/cooperare.        

Pentru îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și 
accesarea Programului Operațional Regional (POR) 
2014-2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere de importanță regională, 
Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității 
regionale prin conectarea nodurilor secundare și 
terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 
multimodale, Apel de proiecte nr. POR 2016/6.1./2, au 
fost aprobate de Consiliul Județean Ialomița și 
încheiate acorduri de parteneriat  între:

- Județul Ialomița, reprezentat de Consiliul 
Județean Ialomița și Unitățile Administrativ- 
Teritoriale de pe traseul drumurilor județene DJ 101, 
DJ 302, DJ 402   (Drăgoești, Roșiori, Movilița, 
Dridu, Fierbinți Târg, Jilavele, Sinești – hotărârea 
nr. 109/27.06.2017);

- Administrația Bazinală de Apă Buzău-
Ialomița și Județul Ialomița, prin Consiliul Județean 
Ialomița, hotărârea nr. 133/24.08.207; 

- Agenția Națională pentru Pescuit și 
Acvacultură și Județul Ialomița, prin Consiliul 
Județean Ialomița, hotărârea nr. 206/11.12.2017.

În vederea accesării oportunității de finanțare 
europeană nerambursabilă prin Programul 
Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, Axa 
Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de 
importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. 
Stimularea mobilității regionale prin conectarea 
nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, 
inclusiv a nodurilor multimodale, Apel dedicat 
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Un alt proiect, ”Modernizarea, extinderea şi 
dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”, a 
urmărit să valorifice obiectivele stabilite prin 
Programul Operaţional Regional 2014 - 2020- Axa 
prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare 
şi sociale, cu aceeași Prioritate de investiţii 8.1  
Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B - Unități 
primiri urgențe.

Prin Programul Național de Dezvoltare Locală 
2 (PNDL) 2017-2020 au fost depuse cereri de 
finanțare și urmează să se semneze contracte de 
finanțare pentru următoarele obiective de investiții:

1.”Construirea Blocului operator din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, cu o 
suprafața construită - 1.601 mp, suprafața desfășurată 
– 6.224,67 mp, suprafața utilă – 5.491,08 mp, regimul 
de înălțime – P+2E+E parțial, destinat creșterii 
calității serviciilor medicale oferite pacienților și a 
gradului de confort, de igienă și control microbian;

2.  ”Modernizarea  și dotarea incintei clădirii  
Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, printr-o 
propunere arhitectural - funcțională care să refacă 
rețelele interioare, precum și circuitele funcționale și 
operaționale. 

Pentru toate aceste proiecte de investiții finanțate 
din fonduri europene nerambursabile și din fonduri 
naționale, Consiliul Județean Ialomița a aprobat prin 
hotărâri ale plenului notele conceptuale, temele de 
proiectare, studiile de fezabilitate și principalii 
indicatori tehnico-economici, precum și cofinanțăriile 
necesare.

Spitalul Județean de Urgență  Slobozia a beneficiat 
în anul 2017 de  importante subvenții de la bugetul 
județului Ialomița, suma alocată pentru investiții  fiind 
de 572.214 lei, din care au fost achiziționate aparatură 
medicală și dotări independente strict necesare 
îmbunătățirii activității spitalicești. 

La Centrul de Asistență Medico-Socială 
Fierbinți Târg cheltuielile pentru investiții au avut 
drept scop creșterea calității serviciilor oferite de 
instituție, prin realizarea Cabinetului de recuperare 
medicală, completarea mobilierului specific și 
achiziționarea utilajelor necesare în bucătărie și 
spălătorie. După aprobarea Documentației de Avizare 
a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a principalilor 
indicatori tehnico-economici prin hotărâri ale 
Consiliului Județean Ialomița, în luna octombrie 2017 
a fost finalizat și depus la Agenția de Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia  proiectul „Creșterea 
eficienței energetice în clădirile CAMS Fierbinți-
Târg”, în cadrul Programului Operațional Regional 
(POR), Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 
investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a 
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei 
din surse regenerabile în infrastructuri publice, 
inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, 
Operațiunea P - clădiri publice. 



C4. Modernizarea şi  îmbunătăţirea 
infrastructurii sistemului judeţean al asistenţei 
sociale și de protecția copilului

Consiliul Județean Ialomița asigură îndeplinirea 
politicilor sociale din domeniul protecției copilului, 
familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu 
dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau 
comunități aflate în nevoie socială prin instituțiile 
specializate aflate sub autoritatea sa: Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Ialomița, Liceul Tehnologic Special 
„Ion Teodorescu” Slobozia, Centrul Județean de 
Resurse și Asistență Educațională Ialomița. Cu 
implicarea directă a acestora, se asigură un ansamblu 
complex de acțiuni și măsuri prin care autoritatea pe 
care o reprezentăm răspunde nevoilor sociale 
individuale, familiale sau de grup, în vederea 
prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, 
vulnerabilitate sau dependență pentru prezervarea 
autonomiei și protecției persoanei, prevenirea 
marginalizării și excluderii sociale și pentru 
promovarea incluziunii sociale în scopul creșterii 
calității vieții.

Îndeplinirea dezideratelor menționate anterior a 
însemnat pentru Consiliul Județean Ialomița, și în 
anul 2017, un efort bugetar considerabil, între care 
alocări financiare pentru realizarea de investiții în 
instituțiile cu asemenea profil. 

Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Ialomița, în anul 2017, a 
achiziționat  6 magazii mobile (67.512,27 lei), 6 
centrale termice murale (29.046,00 lei), o  mașină de 
spălat industrială (67.223,10 lei), un copiator 
multifunțional (28.917,00lei),  un aparat de 
împachetări cu parafină (7.961,10 lei), un grup 
electrogen (48.989,92 lei). După aprobarea prin 
hotărâri ale Consiliului Județean Ialomița a 
Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție 
(DALI) și a principalilor indicatori tehnico-
economici s-au realizat compartimentări interioare 
și montare lift exterior la Centrul pentru Persoane 
Vârstnice Fierbinți (montare lift exterior - 
158.609,89 lei și  recompartimentări interioare - 
20.000,26 lei). S-a asigurat sustenabilitatea 
proiectului „Rețeaua județeană VIP – Voluntariat – 
Inițiative - Profesionalism pentru integrarea școlară 
și socială a copiilor vulnerabili” din cadrul 
Programului RO10 „Copii și tineri aflați în situații de 
risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea 
inegalităților naționale și pentru promovarea 
incluziunii sociale”, Apelul „COERENT” finanțat 
prin Granturi SEE 2009 – 2014 cu suma de 2.589,75 
lei. Aprobarea prin hotărâre a Consiliului Județean 
Ialomița a studiului de fezabilitate și a principalilor 
indicatori tehnico-economici a permis începerea 
construcției unui depozit pentru deșeuri rezultate 
din activități medicale în cadrul Centrului de 
Îngrijire și Asistență Slobozia, pentru care a achitat, 
în anul raportat, suma de 28.101,14 lei. 

Pentru accesarea Programului Operațional 
Regional (POR) 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 – 
Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 
scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – 
Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării 
inteligente a energiei și a utilizării energiei din 
surse regenerabile în infrastructuri publice, 
inclusiv în clădirile publice și în sectorul 
locuințelor, Operațiunea P – clădiri publice au fost 
întocmite și au obținut aprobarea Consiliului 
Județean Ialomița pentru Documentațiile de Avizare 
a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și principalii 
indicatori tehnico-economici, revizuite și 
completate, în vederea promovării proiectului 
privind creșterea eficienței energetice a Complexului 
de Servicii Sociale din str. C.D.Gherea,  nr. 7, 
Slobozia.  

Liceul Tehnologic Special „Ion Teodorescu” 
Slobozia a beneficiat de 5.000,00 lei pentru 
Secţiunea dezvoltare, din care s-au utilizat 4.758,81 
lei (95,17%) la capitolul Cheltuieli de capital – 
Mașini, echipamente și mijloace de transport. Pentru 
Căminul Școlar CP 5, clădire școală și clădire sală de 
sport de la Liceul Tehnologic Special ”Ion 
Teodorescu” Slobozia, Consiliul Județean Ialomița a 
aprobat Documentația de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenție (DALI) și principalii indicatori tehnico-
economici pentru creșterea eficienței energetice a 
acestui obiectiv, în cadrul Programului 
Operațional Regional (POR), Axa Prioritară 3 – 
Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 
scăzute de carbon, menționat anterior. 

Prin natura specifică a activității, la Centrul 
Județean de Resurse și Asistență Educațională 
Ialomița nu s-a realizat investiții în anul 2017. 

C 5. Promovarea și dezvoltarea parteneriatelor 
și a culturii parteneriale

          
Potrivit dispoziţiilor art.104 alin.1 din Legea nr. 

215/2001 a administrației publice locale, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, consiliul judeţean hotărăşte cooperarea 
sau asocierea cu persoane juridice române sau 
străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi 
parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în 
comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de 
interes public judeţean (lit.s), precum și asocierea cu 
consiliile locale, pentru realizarea unor obiective de 
interes comun, scop în care poate înfiinţa împreună 
cu acestea instituţii publice, societăţi comerciale şi 
servicii publice (lit. t).

Consiliul Județean Ialomița a înțeles că 
dezvoltarea capacităţii de a lucra în parteneriat 
reprezintă nu numai preluarea unui exemplu de 
bună practică generalizat la nivel european, ci și 
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.

Promovarea în anul 2017 a 12 hotărâri ale 
plenului  Consiliului Județean Ialomița care au 
aprobat diferite tipuri de parteneriate operaționale  
formalizate juridic (acord de colaborare, acord de 
cooperare, acord de asociere, protocol de colaborare), 
pe diferite domenii de interes general comun, cu 
impact pozitiv asupra dezvoltării locale, a pornit de la 
nevoia identificată de cooperare, acord şi coordonare, 
atât la nivel judeţean, cât şi la nivel local, de claritate, 
obiectivitate, realism în analiza şi elaborarea 
direcţiilor şi acţiunilor prioritare strategice şi alegerea 
variantei optime. Parteneriatele dezvoltării locale au 

presupus, în același timp, delimitarea drepturilor și 
asumarea responsabilităților fiecărui partener, partea 
de contribuţie şi modul de participare la rezolvarea 
problemelor comunităţii locale, inventarierea 
beneficiilor specifice pe care le generează 
parteneriatele operaționale  formalizate, schimbarea 
practicilor manageriale și a opticii de abordare a 
problemelor publice, promovarea deschiderii, 
transparenței și răspunderii în fața populației locale 
pentru activitățile desfășurate în colaborare/cooperare.        

Pentru îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și 
accesarea Programului Operațional Regional (POR) 
2014-2020, Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere de importanță regională, 
Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității 
regionale prin conectarea nodurilor secundare și 
terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 
multimodale, Apel de proiecte nr. POR 2016/6.1./2, au 
fost aprobate de Consiliul Județean Ialomița și 
încheiate acorduri de parteneriat  între:

- Județul Ialomița, reprezentat de Consiliul 
Județean Ialomița și Unitățile Administrativ- 
Teritoriale de pe traseul drumurilor județene DJ 101, 
DJ 302, DJ 402   (Drăgoești, Roșiori, Movilița, 
Dridu, Fierbinți Târg, Jilavele, Sinești – hotărârea 
nr. 109/27.06.2017);

- Administrația Bazinală de Apă Buzău-
Ialomița și Județul Ialomița, prin Consiliul Județean 
Ialomița, hotărârea nr. 133/24.08.207; 

- Agenția Națională pentru Pescuit și 
Acvacultură și Județul Ialomița, prin Consiliul 
Județean Ialomița, hotărârea nr. 206/11.12.2017.

În vederea accesării oportunității de finanțare 
europeană nerambursabilă prin Programul 
Operațional Regional (POR) 2014 – 2020, Axa 
Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de 
importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. 
Stimularea mobilității regionale prin conectarea 
nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, 
inclusiv a nodurilor multimodale, Apel dedicat 
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Un alt proiect, ”Modernizarea, extinderea şi 
dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”, a 
urmărit să valorifice obiectivele stabilite prin 
Programul Operaţional Regional 2014 - 2020- Axa 
prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare 
şi sociale, cu aceeași Prioritate de investiţii 8.1  
Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B - Unități 
primiri urgențe.

Prin Programul Național de Dezvoltare Locală 
2 (PNDL) 2017-2020 au fost depuse cereri de 
finanțare și urmează să se semneze contracte de 
finanțare pentru următoarele obiective de investiții:

1.”Construirea Blocului operator din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, cu o 
suprafața construită - 1.601 mp, suprafața desfășurată 
– 6.224,67 mp, suprafața utilă – 5.491,08 mp, regimul 
de înălțime – P+2E+E parțial, destinat creșterii 
calității serviciilor medicale oferite pacienților și a 
gradului de confort, de igienă și control microbian;

2.  ”Modernizarea  și dotarea incintei clădirii  
Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, printr-o 
propunere arhitectural - funcțională care să refacă 
rețelele interioare, precum și circuitele funcționale și 
operaționale. 

Pentru toate aceste proiecte de investiții finanțate 
din fonduri europene nerambursabile și din fonduri 
naționale, Consiliul Județean Ialomița a aprobat prin 
hotărâri ale plenului notele conceptuale, temele de 
proiectare, studiile de fezabilitate și principalii 
indicatori tehnico-economici, precum și cofinanțăriile 
necesare.

Spitalul Județean de Urgență  Slobozia a beneficiat 
în anul 2017 de  importante subvenții de la bugetul 
județului Ialomița, suma alocată pentru investiții  fiind 
de 572.214 lei, din care au fost achiziționate aparatură 
medicală și dotări independente strict necesare 
îmbunătățirii activității spitalicești. 

La Centrul de Asistență Medico-Socială 
Fierbinți Târg cheltuielile pentru investiții au avut 
drept scop creșterea calității serviciilor oferite de 
instituție, prin realizarea Cabinetului de recuperare 
medicală, completarea mobilierului specific și 
achiziționarea utilajelor necesare în bucătărie și 
spălătorie. După aprobarea Documentației de Avizare 
a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și a principalilor 
indicatori tehnico-economici prin hotărâri ale 
Consiliului Județean Ialomița, în luna octombrie 2017 
a fost finalizat și depus la Agenția de Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia  proiectul „Creșterea 
eficienței energetice în clădirile CAMS Fierbinți-
Târg”, în cadrul Programului Operațional Regional 
(POR), Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de 
investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a 
gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei 
din surse regenerabile în infrastructuri publice, 
inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, 
Operațiunea P - clădiri publice. 



sprijinirii obiectivelor prevăzute în Aria Prioritară 1, 
Interconectarea Regiunii Dunării a Strategiei Uniunii 
Europene privind regiunea Dunării, AP 1b, Legături 
rutiere, feroviare și aeriene, pentru modernizarea DJ 
306, DJ 102 H, DJ 203 E, județul Ialomița, prin 
Consiliul Județean Ialomița, a încheiat acorduri de 
parteneriat cu:

- Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare 
– Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare 
Ialomița-Călmățui, hotărârea nr. 226/19.12.2017;

- Administrația Bazinală de Apă Buzău - 
Ialomița și Județul Ialomița, hotărârea nr. 
227/19.12.2017.

Acordurile de parteneriat cu instituțiile centrale 
menționate au pornit de la realitățile existente în 
zonele de implementare a proiectelor, în care 
conectarea la Rețeaua Europeană de Transport a 
drumurilor județene propuse a fi modernizate 
presupune și modernizarea podurilor/podețelor, 
digurilor și canalelor  aflate în corpul acestora, prin 
lucrări de protecție, conservare și consolidare 
executate în albia râurilor sau de-a lungul apelor 
curgătoare cu care se intersectează. Prevederi 
importante din acordurile de parteneriat instituie 
obligativități în legătură cu transmiterea operativă a 
datelor necesare punerii în operă a investițiilor 
propuse prin proiecte.

Protocolul de colaborare încheiat de Județul 
Ialomița cu Ministerul Turismului, aprobat prin 
hotărârea nr. 146/29.09.2017 a vizat atingerea 
obiectivelor comune privind creșterea vizibilității 
României ca destinație turistică, prin promovarea 
brandului național ”România, explorați Grădina 
Carpaților”, precum și promovarea și punerea în 
valoare a patrimoniului turistic specific județului 
Ialomița. 

Consiliul Județean Ialomița a avut, în anul 2017, 
printre obiectivele strategice prioritare și exercitarea 
atribuțiilor stabilite de lege pentru susținerea 
educației, prin promovarea învățământului de înaltă 
calitate și valoare, creativ și competitiv, înțeles ca un 
serviciu de interes public major pentru societatea 
actuală și viitoare. Din această perspectivă  au fost 
încheiate acorduri de asociere/colaborare/ 
parteneriat cu:

- Inspectoratul școlar Județean Ialomița, 
pentru susținerea proiectelor ”Premii de excelență 
pentru olimpicii ialomițeni din învățământul 
preuniversitar de stat pentru anul școlar 2016 – 
2017” (hotărârea nr. 82/18.05.2017) și ”Impuls 
perpetuum”- Concurs național de fizică și chimie 
pentru elevii din mediul rural (hotărârea nr. 
129/31.07.2017);

- cu 23 de unitǎți de ȋnvǎțǎmȃnt  (19 din mediul 
urban și 4 din mediul rural, 14 licee și 9 școli 
gimnaziale) în vederea acordării de granturi pentru 
premierea  olimpicilor ialomițeni din învățământul 
preuniversitar de stat pentru anul școlar 2016 – 2017;

 - Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Slobozia 
în vederea realizării în comun a proiectului „Concurs 
Național de Creație Literară/Eseuri, ediția a IX-a“, 
(hotărârea nr. 217/19.12.2017);

- Colegiul Național ”Grigore Moisil” Urziceni 
în vederea realizării în comun a proiectului „Concurs 
Național de Matematică și Informatică  - Grigore 
Moisil”, ediția a XI-a (hotărârea nr. 218/ 
19.12.2017).

Aplicând prevederile art.104 alin.1, li.t  din Legea 
nr. 215/2001 a administrației publice locale, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, Consiliul Judeţean Ialomița a  hotărât 
asocierea Județului Ialomița cu consilii locale pentru 
înfiinţarea unor societăţi comerciale de interes 
public: „SC Infrastructură Drumuri și Poduri 
SA“ cu Municipiul Slobozia, reprezentat de 
Consiliul Local al Municipiului Slobozia și „SC 
Pază și Servicii Comunitare SRL Slobozia”, cu 
Municipiul Slobozia și Comuna Cosâmbești, 
reprezentate de consiliile locale ale acestor unități 
administrativ-teritoriale.

Pentru sprijinirea exercitării funcției de audit 
public intern s-a încheiat acordul de cooperare dintre 
Consiliul Județean Ialomița și Asociația pentru 

Dezvoltarea Infrastructurii Locale a județului 
Ialomița (hotărârea nr. 134/24.08.2017), în vederea 
asigurării temporare a serviciilor de audit public 
intern pentru Consiliul Județean Ialomița, cu 
menținerea independenței juridice, decizionale și 
financiare a acestuia. Totodată, s-a hotărât 
contribuţia statutară, pentru realizarea auditului 
public intern la Consiliul Judeţean Ialomiţa și 
instituţiile publice aflate în subordine, în cuantum de 
6.000 lei/misiune. 

Trebuie remarcată generalizarea parteneriatelor 
în desfășurarea evenimentelor, activităților și 
acțiunilor celor mai multe dintre instituțiile de sub 
autoritatea Consiliului Județean Ialomița. Acestea 
au înțeles că trebuie să treacă de la o abordare ad-hoc 
sau cu caracter administrativ – sarcină de serviciu!- a 
activităților și acțiunilor, la un efort de proiecţie 
anticipativă a nevoilor identificate în propriul 
domeniu, o planificare strategică pro-activă și 
participativă, care să stimuleze cooperarea și 
încrederea între instituțiile publice partenere, să le 
responsabilizeze în dimensionarea proiectelor și în 
cunoaşterea clară, intrinsecă a categoriilor de 
beneficiari și a grupurilor-ţintă ale activităţilor 
instituţiei, pentru a asigura fidelizarea publicului. 

De mai mulți ani, s-a încetățenit practica 
desfășurării evenimentelor, activităților și acțiunilor 
relevante în plan județean, regional sau național prin 
parteneriate între instituțiile de sub autoritatea 
Consiliului Județean Ialomița, ceea ce a condus la 
creșterea și susținerea diversității tematice și a 
importanței manifestărilor, optimizarea resurselor 
bugetare, dezvoltarea culturii parteneriale. 

Anul 2017 a adus un impresionant număr de 
parteneriate (acorduri de colaborare, acorduri de 
asociere, acorduri de cooperare) încheiate de 
instituțiile de sub autoritatea Consiliului Județean 
Ialomița cu entități publice și private, din județ, 
țară și străinătate. Cele 358 de parteneriate 
înregistrate în anul 2017 sunt localizate la 
următoarele instituții publice județene: 40 la 
Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu” Ialomița, 
59 la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, 64 la 
Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, 
53 la Muzeul Național al Agriculturii Slobozia, 51 la 
Muzeul Judeţean Ialomiţa, 76 la Liceul Tehnologic 

Special „Ion Teodorescu” Slobozia și 15 la Centrul 
Județean de Resurse și Asistență Educațională 
Ialomița. Majoritatea acestor parteneriate au fost 
încheiate cu unități de învățământ preșcolar și 
preuniversitar, au propus teme diverse și  interactive 
de cunoaștere și învățare, au consolidat relațiile 
interinstituționale și responsabilizat îndeplinirea 
obligațiilor asumate, au asigurat vizibilitate și 
identitate atât pentru instituțiile partenere, cât și 
pentru Consiliul Județean Ialomița, mulți dintre 
participanți devenind adevărați vectori de imagine! 
La fel de importante au fost și parteneriatele 
încheiate cu  organizații ale societății civile, reputate 
instituții publice de la nivel național, mai ales din 
domeniul culturii sau chiar de la nivel internațional.

 Evenimentele create prin parteneriate s-au 
adresat deopotrivă publicului matur avizat sau 
amator, cât și tinerilor aflați în formare!

Concluzionând asupra opțiunii strategice de 
generalizare a lucrului în parteneriat, atât la nivelul  
Consiliului Județean Ialomița, cât și al  instituțiile 
publice județene de sub autoritatea sa, se reține că 
parteneriatele temeinic organizate sunt un factor care 
asigură succesul acțiunilor propuse, îmbunătăţesc 
substanțial capacitatea de comunicare şi relaţionare, 
schimbă practicile manageriale și optica de abordare 
a problemelor publice prin prisma intereselor 
comunităţii,  pot deveni modelele de bună practică 
pentru  sporirea eficienței vieții sociale. 
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sprijinirii obiectivelor prevăzute în Aria Prioritară 1, 
Interconectarea Regiunii Dunării a Strategiei Uniunii 
Europene privind regiunea Dunării, AP 1b, Legături 
rutiere, feroviare și aeriene, pentru modernizarea DJ 
306, DJ 102 H, DJ 203 E, județul Ialomița, prin 
Consiliul Județean Ialomița, a încheiat acorduri de 
parteneriat cu:

- Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare 
– Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare 
Ialomița-Călmățui, hotărârea nr. 226/19.12.2017;

- Administrația Bazinală de Apă Buzău - 
Ialomița și Județul Ialomița, hotărârea nr. 
227/19.12.2017.

Acordurile de parteneriat cu instituțiile centrale 
menționate au pornit de la realitățile existente în 
zonele de implementare a proiectelor, în care 
conectarea la Rețeaua Europeană de Transport a 
drumurilor județene propuse a fi modernizate 
presupune și modernizarea podurilor/podețelor, 
digurilor și canalelor  aflate în corpul acestora, prin 
lucrări de protecție, conservare și consolidare 
executate în albia râurilor sau de-a lungul apelor 
curgătoare cu care se intersectează. Prevederi 
importante din acordurile de parteneriat instituie 
obligativități în legătură cu transmiterea operativă a 
datelor necesare punerii în operă a investițiilor 
propuse prin proiecte.

Protocolul de colaborare încheiat de Județul 
Ialomița cu Ministerul Turismului, aprobat prin 
hotărârea nr. 146/29.09.2017 a vizat atingerea 
obiectivelor comune privind creșterea vizibilității 
României ca destinație turistică, prin promovarea 
brandului național ”România, explorați Grădina 
Carpaților”, precum și promovarea și punerea în 
valoare a patrimoniului turistic specific județului 
Ialomița. 

Consiliul Județean Ialomița a avut, în anul 2017, 
printre obiectivele strategice prioritare și exercitarea 
atribuțiilor stabilite de lege pentru susținerea 
educației, prin promovarea învățământului de înaltă 
calitate și valoare, creativ și competitiv, înțeles ca un 
serviciu de interes public major pentru societatea 
actuală și viitoare. Din această perspectivă  au fost 
încheiate acorduri de asociere/colaborare/ 
parteneriat cu:

- Inspectoratul școlar Județean Ialomița, 
pentru susținerea proiectelor ”Premii de excelență 
pentru olimpicii ialomițeni din învățământul 
preuniversitar de stat pentru anul școlar 2016 – 
2017” (hotărârea nr. 82/18.05.2017) și ”Impuls 
perpetuum”- Concurs național de fizică și chimie 
pentru elevii din mediul rural (hotărârea nr. 
129/31.07.2017);

- cu 23 de unitǎți de ȋnvǎțǎmȃnt  (19 din mediul 
urban și 4 din mediul rural, 14 licee și 9 școli 
gimnaziale) în vederea acordării de granturi pentru 
premierea  olimpicilor ialomițeni din învățământul 
preuniversitar de stat pentru anul școlar 2016 – 2017;

 - Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Slobozia 
în vederea realizării în comun a proiectului „Concurs 
Național de Creație Literară/Eseuri, ediția a IX-a“, 
(hotărârea nr. 217/19.12.2017);

- Colegiul Național ”Grigore Moisil” Urziceni 
în vederea realizării în comun a proiectului „Concurs 
Național de Matematică și Informatică  - Grigore 
Moisil”, ediția a XI-a (hotărârea nr. 218/ 
19.12.2017).

Aplicând prevederile art.104 alin.1, li.t  din Legea 
nr. 215/2001 a administrației publice locale, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, Consiliul Judeţean Ialomița a  hotărât 
asocierea Județului Ialomița cu consilii locale pentru 
înfiinţarea unor societăţi comerciale de interes 
public: „SC Infrastructură Drumuri și Poduri 
SA“ cu Municipiul Slobozia, reprezentat de 
Consiliul Local al Municipiului Slobozia și „SC 
Pază și Servicii Comunitare SRL Slobozia”, cu 
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cunoaşterea clară, intrinsecă a categoriilor de 
beneficiari și a grupurilor-ţintă ale activităţilor 
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publice județene de sub autoritatea sa, se reține că 
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a problemelor publice prin prisma intereselor 
comunităţii,  pot deveni modelele de bună practică 
pentru  sporirea eficienței vieții sociale. 
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C 6. Realizarea unor acțiuni publice de impact, relevante și de calitate
Prioritățile și operațiunile indicative din domeniul educației, culturii și turismului stabilite prin ”Strategia 

de dezvoltare economico-socială a județul Ialomița în perioada 2009 – 2020” au fost atent urmărite și în anul 
2017, prin implementarea unor programe multianuale, de impact cognitiv și emoțional, relevante și de 
calitate,  în directă relaționare cu nevoile comunităților locale. S-au înregistrat  creșteri importante ale 
numărului evenimentelor publice și a  diversității tematice, ale grupurilor-țintă și ariei de cuprindere, ale 
folosirii mijloacelor de promovare și diseminare într-o strategie de comunicare modernă, activă, coerentă, 
care să aducă prestigiu și vizibilitate autorității și instituțiilor subordonate acesteia. Ne-a interesat ca 
evenimentele desfășurate să fie interactive, să pună în evidență aspectele de unicitate, reprezentativitate și 
specificitate din spațiul ialomițean, contribuția locuitorilor acestor meleaguri la crearea unui anumit tip de 
civilizație în Câmpia Română, reperele inedite ale descoperirii și redescoperirii patrimoniului natural, 
cultural și istoric al  Ialomiței, nu numai ca sursă de revelație spirituală, dar, mai ales, ca  resursă de dezvoltare 
locală, crearea unor atitudini civice şi morale constructive în rândul publicului profesionist sau ocazional.

Vom prezenta evenimentele publice semnificative desfășurate în anul 2017 sub coordonarea directă a 
Consiliului Județean Ialomița. 

C.6.1. „Premii de excelență pentru olimpicii 
ialomițeni din învățământul preuniversitar de 
stat  în anul școlar 2016 – 2017” este un program 
multianual, prin care Consiliul Județean Ialomița își 
îndeplinește responsabilitatea susținerii educației, a 
învățământului de înaltă calitate și valoare, creativ și 
competitiv, înțeles ca un serviciu de interes public 
major pentru societatea actuală şi viitoare. Fiind la a 
doua ediție în anul 2017, acțiunea „Premii de 
excelență pentru olimpicii ialomițeni” este un 
eveniment relevant în plan judeţean prin care sunt 
evidenţiate  performanțele deosebite obținute prin 
munca asiduă a elevilor şi profesorilor îndrumători la 
faza județeană a olimpiadelor școlare,  care trebuie 
cunoscute și recunoscute de întreaga comunitate a 
județului Ialomița. În același timp, Consiliul 
Județean Ialomița mizează atât pe creșterea 
emulației și  ambiției în activitatea școlară, cu 
orientare spre performanță, pe un cadru competitiv 
benefic între unitățile de învățământ, cât și pe 
implicarea administraţiei publice locale, a altor 
persoane fizice sau juridice, în organizarea şi 
derularea unor astfel de acțiuni.  

Adresându-se participanților de la prima ediție 
din anul 2016, președintele Consiliului Județean 
Ialomița promitea că  ”vom face dintr-un asemenea 
proiect nu o acțiune singulară, ci un proiect 
multianual, pe care îl vom gândi într-o multitudine 
de acțiuni, împreună cu dumneavoastră, pentru a 
răsplăti cum se cuvine elita învățământului 
ialomițean”. 

Promisiunea a fost onorată în anul 2017, fiind 
supusă aprobării plenului autorității deliberative 
hotărârea nr. 82/18.05.2017 privind acordarea de 
granturi unităților de învățământ preuniversitar de 
stat cu personalitate juridică din județul Ialomița 
(școli gimnaziale sau licee), indiferent de tipul de 
învățământ (teoretic, vocațional sau tehnologic), 
care fac dovada unor rezultate deosebite în domeniul 
performanțelor școlare la faza județeană a 
olimpiadelor. 

Noutățile aduse de implementarea programului 
în anul 2017 au însemnat:

- organizarea în data de 23.11.2017, la Centrul 
Cultural UNESCO „Ionel Perlea“ din Slobozia a 
ceremoniei de înmânare a contractelor de 
finanțare cu privire la granturile acordate unităților de 
învățământ pentru olimpicii ialomițeni și cadrelor 
didactice îndrumătoare ale acestora, pentru anul școlar 
2016-2017, la care au participat reprezentanți ai celor 
23 de unitǎți de ȋnvǎțǎmȃnt beneficiare, reprezentanți 
ai presei și ai Consiliului Județean Ialomița;

- suma totalǎ alocatǎ a fost de 161.6550 lei,  față 
de 67. 770 lei cât a fost în anul 2016, asigurându-se  o 
creștere de 139 % ;

- valoarea premiului la probele individuale 
pentru elevi și profesori a fost de 500 lei, iar pentru 
echipajele formate din 2-10 elevi, de 100 lei/elev;

- valoarea premiului la competițiile individuale a 
crescut de la 270 lei, ȋn anul 2016,  la 500 lei ȋn anul  
2017 și au fost, pentru prima datǎ, premiate 
echipajele;

- au fost premiate 23 de unitǎți de ȋnvǎțǎmȃnt  
(19 din mediul urban și 4 din mediul rural), (14 licee 
și 9 școli gimnaziale), cărora li s-au acordat 23 de 
certificate de excelențǎ; 

- s-au acordat elevilor 143 premii la probele 
individuale și 203 premii la probele pe echipe, iar 
profesorilor ȋndrumǎtori le-au fost acordate 141 
premii;

- numǎrul unitǎților de ȋnvǎțǎmȃnt premiate a 
crescut cu 28% (de la 18 ȋn anul 2016, la 23 ȋn anul 
2017), al elevilor premiați a sporit cu 139%  (de la 
145 ȋn anul 2016, la 347 elevi ȋn anul 2017), al 
profesorilor premiați a crescut cu 33% ( de la 106 ȋn 
anul 2016 la 141 profesori ȋn 2017), iar al numǎrului 
de beneficiari ai proiectului a crescut cu 95% (de la 
251 ȋn 2016 la 488 elevi și profesori premiați ȋn 
2017). 

Pentru o participare cât mai largǎ și o bunǎ 
desfǎșurare a ceremoniilor de acordare oficialǎ a 
certificatelor și diplomelor de excelențǎ pentru 
olimpicii ialomițeni și cadrelor didactice 
ȋndrumǎtoare ale acestora evenimentul s-a 
desfǎșurat ȋn patru etape zonale dupǎ urmǎtorul 
calendar: 05.12.2017, la Colegiul Național 
”Grigore Moisil” Urziceni,  06.12.2017, la Liceul 
Teoretic “Carol I” Fetești, 06.12.2017 și  
07.12.2017, la Sala de festivități a Consiliului 
Județean Ialomița.  

Ȋn anul 2017, ca și ȋn anul 2016, Colegiul 
Naţional „Mihai Viteazul” Slobozia s-a situat  pe 
locul I, cu 59 de elevi şi 27 de profesori îndrumători 
premiaţi.

Ne facem o datorie de onoare din a consemna 
unitǎțile de ȋnvǎțǎmȃnt premiate :
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Analiza rezultatelor proiectului prin prisma indicatorilor de impact relevă că prin continuarea acestuia s-a 
realizat sprijinirea și stimularea actului educațional în toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat 
ialomițene cu rezultate  școlare deosebite la concursurile/olimpiadele școlare, motivarea elevilor și cadrelor 
didactice, stimularea competiției între școli, creșterea performanței școlare la nivelul județului și obținerea 
unor rezultate mai bune la nivel național. În același timp, realizarea de asocieri instituţionalizate ale 
Consiliului Judeţean Ialomiţa cu instituțiile de ȋnvǎțǎmȃnt beneficiare a contribuit la aplicarea principiului 
european al parteneriatului şi la dezvoltarea relațiilor după un model organizaţional compatibil cu 
standardele din Uniunea Europeană. Implementarea programului “Premii de excelenţă pentru olimpicii 
ialomiţeni din învăţământul preuniversitar de stat”, 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.

C 6.2. Programul desfășurat sub genericul 
”Parteneriate pentru coeziune”

Programul a reluat practic, în anul 2017, 
finanțările nerambursabile alocate din bugetul 
judeţului Ialomiţa pentru activităţi nonprofit de 
interes general. Fundamentarea legală a acestui 
program s-a făcut pe normele juridice din  Legea nr. 
350 /2005  p r iv ind  r eg imu l  f i nan ț ă r i l o r  
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activități nonprofit de interes general, cu 
modificările și completările ulterioare, Legea nr. 
273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și pe  
hotărârile Consiliului Județean Ialomița nr. 
47/23.03.2017 privind aprobarea bugetului general 
al județului Ialomița pe anul 2017 și  nr. 
50/23.03.2017 de aprobare a Ghidului privind 
regimul finanțărilor nerambursabile alocate din 
bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit 
de interes general pentru anul 2017.

Pentru anul 2017, suma alocată programului a 
fost de 1.200.000 lei, cea mai mare alocare din 
existența de 5 ani a programului! Ea a fost 
repartizată în mod egal, câte 300.000 lei, pe 

următoarele domenii: culte/religie, recreere/sport, 
educație și protecția mediului. Procesul de acordare 
al acestor finanțǎri a avut loc ȋn urma organizǎrii a 
douǎ sesiuni de atribuire de contracte de finanţare 
nerambursabilă, fiind depuse 29 de proiecte, iar, în 
urma selecției, au fost ȋncheiate 17 contracte de 
finanțare. Situația celor 17 proiecte eligibile pe 
domenii este următoarea: 3 proiecte pentru 
culte/religie (Societatea Femeilor Ortodoxe  
Slobozia, Protopopiatul Urziceni, Parohia ”Sfinţii 
Împăraţi Constantin  şi Elena” din Urziceni - 
Catedrala), 4 pentru  recreere/sport (Asociaţia Club 
Sportiv Tenis Con Slobozia, Asociaţia Judeţeană 
Scrimă Ialomiţa, Asociaţia Naţională a Surzilor din 
România – Filiala Ialomiţa, Asociaţia Club Sportiv 
Viitorul Urziceni), 10 în domeniul educației 
(Societatea Română CRUCEA ROŞIE, filiala 
Ialomiţa, Asociaţia pentru recuperarea şi integrarea 
persoanelor cu Autism şi Sindromul Down „Centrul 
Logo-Pici” Ialomița, Societatea de Geografie din 
România – Filiala Ialomița, Asociaţia Liceul de Arte 
”Ionel Perlea” Slobozia, Asociaţia Generală a 
Cadrelor Didactice din România „Dăscălimea 
Română”, filiala Ialomița, Asociaţia Societatea 

Culturală APOLLON – Urziceni, Asociaţia „Sf. 
Cuvios Sava cel Sfinţit” Săveni, Asociaţia EXPERT-
IN Slobozia, Asociaţia Centrul Cultural al Romilor 
O Del Amenca, filiala Ialomița, Asociaţia Culturală 
Atelierele Albe Slobozia)  și  niciunul la protecția 
mediului. Suma contractatǎ de cele 17 
asociații/fundații/culte a fost 312.318 lei, din care 
doar 265.310,27 lei  au fost decontați.

Programul ”Parteneriate pentru coeziune”  
implementat în anul 2017 a asigurat susţinerea 
organizatorică şi financiară a proiectelor/acţiunilor 
educative, culturale, sociale și sportive şi de mediu 

de interes public judeţean și naţional propuse de 
parteneri, a sporit vizibil gradul de participare a 
cetăţenilor şi, în special, a tinerilor la viaţa 
economico-socială și cultural-educativă, a permis 
promovarea bunelor practici în organizarea de 
evenimente relevante, cu  atragerea unor grupuri-
ţintă diverse ca vârstă, profesie şi arie teritorială de 
cuprindere, a dat încă o consacrare viabilității 
parteneriatelor instituționalizate și a contribuit la 
sporirea vizibilităţii acţiunilor şi activităţilor 
Consiliului Judeţean Ialomiţa în spaţiul public.

C.6.3. Festivalul Internaţional de Folclor 
„Floare de pe Bărăgan“ rămâne aceeași 
manifestare culturală complexă, cu caracter 
internaţional, un adevărat simbol al judeţului 
Ialomiţa, care adună la spectacolele din Slobozia și 
din județ cel mai mare număr de spectatori!  
Festivalul se desfăşoară sub egida Consiliului 
Internaţional al Organizaţiilor Festivalurilor de 
Folclor şi Artă Tradiţională - CIOFF (UNESCO), în 
organizarea Consiliului Județean Ialomița și a 
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa . În anul 
2017,  s-a consemnat ediţia a XX-a a festivalului, 
care s-a desfăşurat între 25 - 28 mai 2017, atât în 
Slobozia, cât și în județ, la Fetești, Căzăneşti, 
Făcăeni, Jilavele, Sudiţi, Sf. Gheorghe, Reviga, 
Vlǎdeni, Scȃnteia, Gheorghe Doja și  Gȃrbovi. 

După o riguroasă selecţie a grupurilor pe baza 
criteriilor stabilite prin regulamentul festivalului, 
invitaţii de peste hotare din anul raportat au fost 
ansamblurile folclorice: „Chodowiacy“ din Polonia, 
„Crna Gora“ din Muntenegru, „TOBB al 
Universității de Economie și Tehnologie“ din 
Ankara“-Turcia, „Kole Nedelkovski“ din 
Macedonia, „Kapanka“ şi „Silistra“ din Bulgaria. 
Festivalul a inclus în program spectacole folclorice, 
întâlniri cu oficialităţiile locale şi judeţene, parade 
ale portului popular pe străzile oraşelor şi comunelor 
ialomiţene cuprinse în program, vizitarea unor 
obiective turistice ale judeţului Ialomița.  

Alături de invitaţii din străinătate au participat la 
festival ansamblul folcloric „Doina Bărăganului“, 
formaţii, grupuri şi ansambluri folclorice din judeţ, 
care, toate laolaltă, au demonstrat, prin cântec, dans 
şi parada costumelor populare, că folclorul este un 
tezaur inestimabil și o poartă către schimburi 
culturale care îmbogăţesc orizontul spiritual al 
participanţilor, pun tradiţiile şi cultura populară sub 
semnul prieteniei şi păcii, precum și al identității 
noastre ca stat european. 
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Analiza rezultatelor proiectului prin prisma indicatorilor de impact relevă că prin continuarea acestuia s-a 
realizat sprijinirea și stimularea actului educațional în toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat 
ialomițene cu rezultate  școlare deosebite la concursurile/olimpiadele școlare, motivarea elevilor și cadrelor 
didactice, stimularea competiției între școli, creșterea performanței școlare la nivelul județului și obținerea 
unor rezultate mai bune la nivel național. În același timp, realizarea de asocieri instituţionalizate ale 
Consiliului Judeţean Ialomiţa cu instituțiile de ȋnvǎțǎmȃnt beneficiare a contribuit la aplicarea principiului 
european al parteneriatului şi la dezvoltarea relațiilor după un model organizaţional compatibil cu 
standardele din Uniunea Europeană. Implementarea programului “Premii de excelenţă pentru olimpicii 
ialomiţeni din învăţământul preuniversitar de stat”, 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.

C 6.2. Programul desfășurat sub genericul 
”Parteneriate pentru coeziune”

Programul a reluat practic, în anul 2017, 
finanțările nerambursabile alocate din bugetul 
judeţului Ialomiţa pentru activităţi nonprofit de 
interes general. Fundamentarea legală a acestui 
program s-a făcut pe normele juridice din  Legea nr. 
350 /2005  p r iv ind  r eg imu l  f i nan ț ă r i l o r  
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activități nonprofit de interes general, cu 
modificările și completările ulterioare, Legea nr. 
273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și pe  
hotărârile Consiliului Județean Ialomița nr. 
47/23.03.2017 privind aprobarea bugetului general 
al județului Ialomița pe anul 2017 și  nr. 
50/23.03.2017 de aprobare a Ghidului privind 
regimul finanțărilor nerambursabile alocate din 
bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit 
de interes general pentru anul 2017.

Pentru anul 2017, suma alocată programului a 
fost de 1.200.000 lei, cea mai mare alocare din 
existența de 5 ani a programului! Ea a fost 
repartizată în mod egal, câte 300.000 lei, pe 

următoarele domenii: culte/religie, recreere/sport, 
educație și protecția mediului. Procesul de acordare 
al acestor finanțǎri a avut loc ȋn urma organizǎrii a 
douǎ sesiuni de atribuire de contracte de finanţare 
nerambursabilă, fiind depuse 29 de proiecte, iar, în 
urma selecției, au fost ȋncheiate 17 contracte de 
finanțare. Situația celor 17 proiecte eligibile pe 
domenii este următoarea: 3 proiecte pentru 
culte/religie (Societatea Femeilor Ortodoxe  
Slobozia, Protopopiatul Urziceni, Parohia ”Sfinţii 
Împăraţi Constantin  şi Elena” din Urziceni - 
Catedrala), 4 pentru  recreere/sport (Asociaţia Club 
Sportiv Tenis Con Slobozia, Asociaţia Judeţeană 
Scrimă Ialomiţa, Asociaţia Naţională a Surzilor din 
România – Filiala Ialomiţa, Asociaţia Club Sportiv 
Viitorul Urziceni), 10 în domeniul educației 
(Societatea Română CRUCEA ROŞIE, filiala 
Ialomiţa, Asociaţia pentru recuperarea şi integrarea 
persoanelor cu Autism şi Sindromul Down „Centrul 
Logo-Pici” Ialomița, Societatea de Geografie din 
România – Filiala Ialomița, Asociaţia Liceul de Arte 
”Ionel Perlea” Slobozia, Asociaţia Generală a 
Cadrelor Didactice din România „Dăscălimea 
Română”, filiala Ialomița, Asociaţia Societatea 

Culturală APOLLON – Urziceni, Asociaţia „Sf. 
Cuvios Sava cel Sfinţit” Săveni, Asociaţia EXPERT-
IN Slobozia, Asociaţia Centrul Cultural al Romilor 
O Del Amenca, filiala Ialomița, Asociaţia Culturală 
Atelierele Albe Slobozia)  și  niciunul la protecția 
mediului. Suma contractatǎ de cele 17 
asociații/fundații/culte a fost 312.318 lei, din care 
doar 265.310,27 lei  au fost decontați.

Programul ”Parteneriate pentru coeziune”  
implementat în anul 2017 a asigurat susţinerea 
organizatorică şi financiară a proiectelor/acţiunilor 
educative, culturale, sociale și sportive şi de mediu 

de interes public judeţean și naţional propuse de 
parteneri, a sporit vizibil gradul de participare a 
cetăţenilor şi, în special, a tinerilor la viaţa 
economico-socială și cultural-educativă, a permis 
promovarea bunelor practici în organizarea de 
evenimente relevante, cu  atragerea unor grupuri-
ţintă diverse ca vârstă, profesie şi arie teritorială de 
cuprindere, a dat încă o consacrare viabilității 
parteneriatelor instituționalizate și a contribuit la 
sporirea vizibilităţii acţiunilor şi activităţilor 
Consiliului Judeţean Ialomiţa în spaţiul public.

C.6.3. Festivalul Internaţional de Folclor 
„Floare de pe Bărăgan“ rămâne aceeași 
manifestare culturală complexă, cu caracter 
internaţional, un adevărat simbol al judeţului 
Ialomiţa, care adună la spectacolele din Slobozia și 
din județ cel mai mare număr de spectatori!  
Festivalul se desfăşoară sub egida Consiliului 
Internaţional al Organizaţiilor Festivalurilor de 
Folclor şi Artă Tradiţională - CIOFF (UNESCO), în 
organizarea Consiliului Județean Ialomița și a 
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa . În anul 
2017,  s-a consemnat ediţia a XX-a a festivalului, 
care s-a desfăşurat între 25 - 28 mai 2017, atât în 
Slobozia, cât și în județ, la Fetești, Căzăneşti, 
Făcăeni, Jilavele, Sudiţi, Sf. Gheorghe, Reviga, 
Vlǎdeni, Scȃnteia, Gheorghe Doja și  Gȃrbovi. 

După o riguroasă selecţie a grupurilor pe baza 
criteriilor stabilite prin regulamentul festivalului, 
invitaţii de peste hotare din anul raportat au fost 
ansamblurile folclorice: „Chodowiacy“ din Polonia, 
„Crna Gora“ din Muntenegru, „TOBB al 
Universității de Economie și Tehnologie“ din 
Ankara“-Turcia, „Kole Nedelkovski“ din 
Macedonia, „Kapanka“ şi „Silistra“ din Bulgaria. 
Festivalul a inclus în program spectacole folclorice, 
întâlniri cu oficialităţiile locale şi judeţene, parade 
ale portului popular pe străzile oraşelor şi comunelor 
ialomiţene cuprinse în program, vizitarea unor 
obiective turistice ale judeţului Ialomița.  

Alături de invitaţii din străinătate au participat la 
festival ansamblul folcloric „Doina Bărăganului“, 
formaţii, grupuri şi ansambluri folclorice din judeţ, 
care, toate laolaltă, au demonstrat, prin cântec, dans 
şi parada costumelor populare, că folclorul este un 
tezaur inestimabil și o poartă către schimburi 
culturale care îmbogăţesc orizontul spiritual al 
participanţilor, pun tradiţiile şi cultura populară sub 
semnul prieteniei şi păcii, precum și al identității 
noastre ca stat european. 
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C.6.4. Festivalul – concurs naţional de interpretare a muzicii uşoare româneşti „Trofeul tinereţii“ – 
Amara s-a desfăşurat în perioada 3 - 6 august 2017 la Amara, având ca organizatori Consiliul Local și 
Primăria Amara, Consiliul Judeţean Ialomiţa, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Ialomiţa şi Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea“ Ialomița, iar ca director de festival pe 
Larisa Elena Mihai. Ei s-au străduit și au reușit să facă din festival un eveniment artistic de înaltă ţinută, să 
ofere numerosului public prezent în fiecare seară la Grădina Cinemascop din Amara (peste 1200 de 
spectatori/seară) retrospectiva creației  reprezentative din domeniul muzicii ușoare românești, iar tinerilor 
concurenți, să le dea posibilitatea de afirmare a talentului lor, să le ofere o adevărată rampă de lansare în 
cariera muzicală. S-a  asigurat o mediatizare amplă a festivalului pe plan judeţean şi naţional, prin spoturi 
audio-video, articole de presă la nivel judeţean şi naţional, afișe, site, internet, pliante, interviuri, transmisia 
festivalului în direct de TVR 2, la ore de maximă audienţă, iar „Amara Junior“ înregistrat pe același post TV și 
retransmis ulterior festivalului.

De remarcat este faptul că festivalul, ajuns la o 
ediție jubiliară, a 50-a,  se desfăşoară fără întrerupere 
din anul 1968, fiind cel mai longeviv  festival de 
acest gen din ţară! De asemenea,  în premieră, 
festivalul a inclus în anul 2017 şi o secţiune pentru 
copii - „Amara Junior“, desfășurată pe categorii de 
vârstă (7 - 9 ani, 10 - 12 ani și 13-15 ani) și care s-a 
bucurat de mare popularitate şi succes, printre 
premiaţii ediţiei princeps numărându-se şi 
concurenţi din Ialomiţa. 

Un prestigios juriu, format, ca de fiecare dată, din 
personalităţi reprezentative ale vieţii muzicale 
româneşti a urmărit cu atenție și profesionalism cei 
12 concurenți de la secțiunea adulți și 24 de la 
secțiunea „Amara Junior“, desemnând câștigător al 
marelui premiu și, implicit, al „Trofeul tinereţii“ – 
Amara, 2017 pe Ana Teodora Gaitanovici, din 
Buzău, iar la ”Amara Junior” pe Ioan Rareș 
Andrei, din București. Din județul Ialomița au 
participat Paraschiv Mălina, care a obținut premiul de 
popularitate şi Iosifescu Ştefan Robert, cu menţiune.

Fiind o ediție jubiliară, organizatorii au acordat 
plachete membrilor juriului, sponsorilor, 
prezentatorilor și tuturor celor care s-au implicat în 
dezvoltarea acestui festival timp de 50 de ani.

De asemenea, cu acest prilej a fost lansat volumul 
”Amara 50, istorie și legendă” scris de Octavian 
Ursulescu, el însuși o prezență remarcabilă de-a lungul 
anilor ca prezentator al multor ediții ale festivalului.

C.6.5. Festivalul și Concursul Național de 
Interpretare Lied și Dirijat ”Ionel Perlea” se 
desfășoară neîntrerupt de 25 de ani, înscriindu-se în 
rândul manifestărilor culturale de elită ale județului 
Ialomița și unul dintre cele mai apreciate evenimente 
de acest gen de la nivel național,  dacă îl raportăm la 
personalităţile omagiate și la cele care l-au susținut 
cu generozitate și solidaritate, dându-i prestigiu, 
prestanță, reprezentativitate și specificitate!

Ediția a XXV-a  fost organizată între 25 -27 mai 
2017, în parteneriat de Consiliul Județean Ialomița și 
Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomița. 

Noutățile acestei ediții au fost înfiinţarea 
secţiunii de dirijat și includerea în programul 
festivalului a unui concert de orchestră, opțiuni 
organizatorice menite să pună în evidență  
personalitatea artistică a lui Ionel Perlea, recunoscut 
la nivel mondial pentru activitatea sa dirijorală. 

La ediția 2017,  au participat  în concurs   19 de 
interpreți, din care 17  la interpretare lied şi 2 la 
dirijat, tineri foarte talentaţi şi valoroşi, reprezentând 
importante centre muzicale ale țării: București, Cluj, 
Iași, Timișoara, Constanța. 

Un juriu competent și exigent, format ca de 
obicei, din personalități ale vieții muzicale 
românești, maeștri și profesori - Sabin Păutza, 
Cristian Brâncuși, Petru Andriesei, Ionel Voineag, 
Florența Nicoleta Marinescu, Cristina Simionescu, 
Radu Cristina, Mariana Șarbu - a apreciat că  
Premiul I şi Trofeul ”Ionel Perlea” la Secţiunea de 
interpretare a liedului să fie acordat concurentei 
Andrada Oana Urs, de la Academia de Muzică 
”Gheorghe Dima” din Cluj, iar la  Secţiunea dirijat, 
lui Boboia Eduard Viorel, de la Universitatea 
Națională de Muzică București.

Foarte dens a fost și programul manifestărilor 
conexe festivalului, care a cuprins:

- înmânarea unor  plachete de onoare și  scrisori 
de mulţumire doamnei profesor universitar doctor 
Maria Slătinaru Nistor și  domnului profesor 
universitar Doctor Honoris Causa, Grigore 
Constantinescu, pentru participarea neîntreruptă 
la 25 de ediţii ale Festivalului Naţional de 
Interpretare Lied ”Ionel Perlea”, de la Slobozia, 
contribuind, prin profesionalism, abnegație și 
susținere activă la realizarea unei tradiţii de o aleasă 
ţinută artistică,  închinată marelui dirijor şi 
compozitor Ionel Perlea;

- recitaluri de excepție ale unor câștigători ai 
Trofeului ”Ionel Perlea” din anii precedenți:  
baritonul Cătălin Țoropoc (2011),  mezzo-soprana  
Oana Andra Ulieru (1994), soprana Irina 
Iordăchescu (1998);

- recitalurile Coralei Sf. Mare Mucenic Mina, 
dirijor preot Cătălin Stanciu, reprezentant al 
Fundației Culturale ”Ionel Perlea” ale sopranei 
Irina Iordăchescu, alături de membrii Filarmonicii 
„Paul Constantinescu” din Ploiești, sub bagheta 
dirijorului Sabin Păutza;

- prezentarea cărții „Sabin Pautza, Maestrul”, 
scrisă de Daniela Caraman Fotea;

- lansarea albumului „Miniaturi vocale 
românești din secolul al XIX-lea” culese de prof. 
univ. dr. Florenţa Nicoleta Marinescu şi asist. univ. 
dr. Radu Făgărăşanu de la Universitatea Ovidius 
din Constanţa.

Ediția din 2017 a Festivalului și Concursului 
Național de Interpretare Lied și Dirijat ”Ionel 
Perlea” a demonstrat că, în condițiile unui 
management performant și proactiv, în care  există 
preocupare și implicare pentru inovare şi valorizare 
superioară a actului artistic, manifestarea poate 
atrage  un public mai numeros către arta lirică, îl 
poate fideliza dacă simte că se îmbogăţește spiritual 
și este în sfera sa de interes. 
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C.6.4. Festivalul – concurs naţional de interpretare a muzicii uşoare româneşti „Trofeul tinereţii“ – 
Amara s-a desfăşurat în perioada 3 - 6 august 2017 la Amara, având ca organizatori Consiliul Local și 
Primăria Amara, Consiliul Judeţean Ialomiţa, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Ialomiţa şi Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea“ Ialomița, iar ca director de festival pe 
Larisa Elena Mihai. Ei s-au străduit și au reușit să facă din festival un eveniment artistic de înaltă ţinută, să 
ofere numerosului public prezent în fiecare seară la Grădina Cinemascop din Amara (peste 1200 de 
spectatori/seară) retrospectiva creației  reprezentative din domeniul muzicii ușoare românești, iar tinerilor 
concurenți, să le dea posibilitatea de afirmare a talentului lor, să le ofere o adevărată rampă de lansare în 
cariera muzicală. S-a  asigurat o mediatizare amplă a festivalului pe plan judeţean şi naţional, prin spoturi 
audio-video, articole de presă la nivel judeţean şi naţional, afișe, site, internet, pliante, interviuri, transmisia 
festivalului în direct de TVR 2, la ore de maximă audienţă, iar „Amara Junior“ înregistrat pe același post TV și 
retransmis ulterior festivalului.

De remarcat este faptul că festivalul, ajuns la o 
ediție jubiliară, a 50-a,  se desfăşoară fără întrerupere 
din anul 1968, fiind cel mai longeviv  festival de 
acest gen din ţară! De asemenea,  în premieră, 
festivalul a inclus în anul 2017 şi o secţiune pentru 
copii - „Amara Junior“, desfășurată pe categorii de 
vârstă (7 - 9 ani, 10 - 12 ani și 13-15 ani) și care s-a 
bucurat de mare popularitate şi succes, printre 
premiaţii ediţiei princeps numărându-se şi 
concurenţi din Ialomiţa. 

Un prestigios juriu, format, ca de fiecare dată, din 
personalităţi reprezentative ale vieţii muzicale 
româneşti a urmărit cu atenție și profesionalism cei 
12 concurenți de la secțiunea adulți și 24 de la 
secțiunea „Amara Junior“, desemnând câștigător al 
marelui premiu și, implicit, al „Trofeul tinereţii“ – 
Amara, 2017 pe Ana Teodora Gaitanovici, din 
Buzău, iar la ”Amara Junior” pe Ioan Rareș 
Andrei, din București. Din județul Ialomița au 
participat Paraschiv Mălina, care a obținut premiul de 
popularitate şi Iosifescu Ştefan Robert, cu menţiune.

Fiind o ediție jubiliară, organizatorii au acordat 
plachete membrilor juriului, sponsorilor, 
prezentatorilor și tuturor celor care s-au implicat în 
dezvoltarea acestui festival timp de 50 de ani.

De asemenea, cu acest prilej a fost lansat volumul 
”Amara 50, istorie și legendă” scris de Octavian 
Ursulescu, el însuși o prezență remarcabilă de-a lungul 
anilor ca prezentator al multor ediții ale festivalului.

C.6.5. Festivalul și Concursul Național de 
Interpretare Lied și Dirijat ”Ionel Perlea” se 
desfășoară neîntrerupt de 25 de ani, înscriindu-se în 
rândul manifestărilor culturale de elită ale județului 
Ialomița și unul dintre cele mai apreciate evenimente 
de acest gen de la nivel național,  dacă îl raportăm la 
personalităţile omagiate și la cele care l-au susținut 
cu generozitate și solidaritate, dându-i prestigiu, 
prestanță, reprezentativitate și specificitate!

Ediția a XXV-a  fost organizată între 25 -27 mai 
2017, în parteneriat de Consiliul Județean Ialomița și 
Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomița. 

Noutățile acestei ediții au fost înfiinţarea 
secţiunii de dirijat și includerea în programul 
festivalului a unui concert de orchestră, opțiuni 
organizatorice menite să pună în evidență  
personalitatea artistică a lui Ionel Perlea, recunoscut 
la nivel mondial pentru activitatea sa dirijorală. 

La ediția 2017,  au participat  în concurs   19 de 
interpreți, din care 17  la interpretare lied şi 2 la 
dirijat, tineri foarte talentaţi şi valoroşi, reprezentând 
importante centre muzicale ale țării: București, Cluj, 
Iași, Timișoara, Constanța. 

Un juriu competent și exigent, format ca de 
obicei, din personalități ale vieții muzicale 
românești, maeștri și profesori - Sabin Păutza, 
Cristian Brâncuși, Petru Andriesei, Ionel Voineag, 
Florența Nicoleta Marinescu, Cristina Simionescu, 
Radu Cristina, Mariana Șarbu - a apreciat că  
Premiul I şi Trofeul ”Ionel Perlea” la Secţiunea de 
interpretare a liedului să fie acordat concurentei 
Andrada Oana Urs, de la Academia de Muzică 
”Gheorghe Dima” din Cluj, iar la  Secţiunea dirijat, 
lui Boboia Eduard Viorel, de la Universitatea 
Națională de Muzică București.

Foarte dens a fost și programul manifestărilor 
conexe festivalului, care a cuprins:

- înmânarea unor  plachete de onoare și  scrisori 
de mulţumire doamnei profesor universitar doctor 
Maria Slătinaru Nistor și  domnului profesor 
universitar Doctor Honoris Causa, Grigore 
Constantinescu, pentru participarea neîntreruptă 
la 25 de ediţii ale Festivalului Naţional de 
Interpretare Lied ”Ionel Perlea”, de la Slobozia, 
contribuind, prin profesionalism, abnegație și 
susținere activă la realizarea unei tradiţii de o aleasă 
ţinută artistică,  închinată marelui dirijor şi 
compozitor Ionel Perlea;

- recitaluri de excepție ale unor câștigători ai 
Trofeului ”Ionel Perlea” din anii precedenți:  
baritonul Cătălin Țoropoc (2011),  mezzo-soprana  
Oana Andra Ulieru (1994), soprana Irina 
Iordăchescu (1998);

- recitalurile Coralei Sf. Mare Mucenic Mina, 
dirijor preot Cătălin Stanciu, reprezentant al 
Fundației Culturale ”Ionel Perlea” ale sopranei 
Irina Iordăchescu, alături de membrii Filarmonicii 
„Paul Constantinescu” din Ploiești, sub bagheta 
dirijorului Sabin Păutza;

- prezentarea cărții „Sabin Pautza, Maestrul”, 
scrisă de Daniela Caraman Fotea;

- lansarea albumului „Miniaturi vocale 
românești din secolul al XIX-lea” culese de prof. 
univ. dr. Florenţa Nicoleta Marinescu şi asist. univ. 
dr. Radu Făgărăşanu de la Universitatea Ovidius 
din Constanţa.

Ediția din 2017 a Festivalului și Concursului 
Național de Interpretare Lied și Dirijat ”Ionel 
Perlea” a demonstrat că, în condițiile unui 
management performant și proactiv, în care  există 
preocupare și implicare pentru inovare şi valorizare 
superioară a actului artistic, manifestarea poate 
atrage  un public mai numeros către arta lirică, îl 
poate fideliza dacă simte că se îmbogăţește spiritual 
și este în sfera sa de interes. 

2928



C.6.6. Salonul anual de carte reprezintă 
principalul proiect al  Bibliotecii Judeţene „Ştefan 
Bănulescu” Ialomița. Desfășurată sub egida 
Consiliului Județean Ialomița, în perioada 02 - 31 
octombrie 2017, la Galeriile ARCADIA din Centrul 
Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomița, ediţia a 
XXVI-a Salonului anual de carte a adunat pe 
panourile expoziționale peste 600 de titluri noi de 
carte,  tipărite la 20 de edituri reprezentative din 
România (Polirom, Trei,  RAO, Humanitas, Curtea 
Veche, Eikon, Ecou Transilvan, Miron, Cetatea de 
Scaun, Litera, Corint, Art, Univers Enciclopedic, 
Nemira, Tritonic, Mirton şi editurile ialomiţene: 
Helis, Star Tipp, Editura Episcopiei Sloboziei şi 
Călăraşilor) și achiziționate de Biblioteca Judeţeană 
„Ştefan Bănulescu” Ialomița în intervalul dintre 
ultimele două ediții.

Programul manifestării a cuprins 15 evenimente 
majore, care au propus publicului, din ce în ce mai 
numeros (peste 1200 de participanți) și mereu mai 
aproape de evenimentul cultural promovat, o gamă 
variată de activități: prezentarea editurilor din 
Ialomiţa și  întâlniri cu scriitori ialomiţeni, 
prezentări și lansări de carte  ale unor scriitori și 
edituri din țară,  dezbateri tematice, conferinţă - 
Preocupări istoriografice în întâmpinarea 
Centenarului Marii Uniri, un excelent recital - ”O 
cobză, o doină, o poveste” al interpretei de muzică 
tradiţională românească, Doina Lavric Parghel, în 
timp ce  acțiunea ”Scriitorii la ei acasǎ!” i-a avut ca 
invitați pe Mircea Dinescu și Mihai Vișoiu. 

S-a menținut și în anul 2017 preocuparea de a 
integra activ și direct  bibliotecile publice din judeţ la 
realizarea unor activități, 4 dintre acțiuni 
desfășurându-se la Făcăeni, Amara, Munteni Buzău 
și baza arheologică ”Orașul de Floci” din localitatea 
Giurgeni. 

Să remarcăm și faptul că  Salonul de Anual 
Carte 2017 a propus o concepţie grafică inedită, în 
care ruralul s-a întrepătruns cu urbanul, iar artele - 
muzica şi literatura,  întrepătrunse și ele, au creat o 
unitate  tainică, prin ritm, emoţie și lirism.

C.6.7.  Festivalul concurs de tradiţie culinarǎ ialomiţeană  „LA CASA TUDORII“, ediția a VII-a,  
15 octombrie 2017

Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală Oraşul de Floci – Giurgeni a găzduit, în ziua de 15 octombrie 
2017, cea de-a VII-a ediţie a Festivalului-concurs de tradiţie culinară ialomiţeană „LA CASA TUDORII”, 
organizat de Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Muzeul Judeţean Ialomiţa, în parteneriat cu celelalte instituţii 
judeţene de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, autorităţi ale administraţiei publice 
locale şi alte entităţi publice și private din judeţul Ialomiţa. 

Parte integrantă a programului multianual  
„IALOMIŢA - DINTOTDEAUNA, PENTRU 
TOTDEAUNA” și marcă înregistrată la Oficiul de 

Stat pentru Invenţii şi Mărci, atât ca denumire, cât şi 
ca siglă, Festivalul-concurs de tradiţie culinară 
ialomiţeană „LA CASA TUDORII” a urmărit și în 
anul 2017 următoarele obiective:

- redescoperirea personalității specifice a 
judeţului Ialomiţa în domeniul valorificării şi 
promovării tradiţiei culinare locale;

- revigorarea interesului public pentru tradiţia 
culinară ialomiţeană, care să genereze impact şi 
vizibilitate sporite manifestării propuse; 

- consolidarea recunoaşterii Oraşului de Floci ca 
loc al naşterii lui Mihai Viteazul și redefinirea 
locului şi rolului Tudorei (Teodorei), mama lui 
Mihai Viteazul, în istoria României;

- promovarea sitului arheologic Oraşul de Floci, 
ca sit arheologic de interes național prioritar, de 
importanță deosebită în istoria Ialomiţei şi a 
României, dar și cu caracter de unicitate în istoria 
Europei medievale.

Succesul ediției a VII-a a Festivalului concurs 
de tradiţie culinară ialomiţeană „LA CASA 
TUDORII” este susținut de următoarele argumente 
statistice:

- desfășurarea concursului culinar - pentru prima 
dată- pe două categorii de participanți: adulți și 
elevi, măsură dispusă de organizatori pentru a 
susține și recompensa  participarea entuziastă și 
numeroasă a elevilor la acest festival;

- înregistrarea în concurs a 421 de reţete 
culinare, propuse de 50 de echipaje, cu 301 
membri, din 22 de localităţi. Din cele 50 de 
echipaje înscrise, 22 au fost din mediul urban  (cu 
133 de membri și 162 de rețete propuse) și 28 din 
localitățile rurale (cu 168 de membri și 259 de rețete 
propuse), iar după vârstă, 31 au fost adulți (cu 117 de 
membri și 193 de rețete propuse) și 19 echipaje ale 
elevilor (cu 184 de membri și 228 de rețete propuse);

- pe secțiunile concursului, din cele 421 de rețete 
prezentate, 91 au fost la secțiunea „Mâncăruri calde” 
(din care 36 din urban și 55 din rural, 48 propuse de 
adulți și 43 de elevi),  44 la secțiunea ”Preparate 
culinare reci - antreuri” (din care 18 din urban și 26 
din rural, 21 propuse de adulți și 23 de elevi),  173 la 
secțiunea de ”Preparate de patiserie și cofetărie” ( 
din care  66 din urban și 107 din rural, 62 propuse de 
adulți și 111 de elevi),  113 la secțiunea ”Preparate 
conservate și semiconservate” ( din care 42 din 
urban și 71 din rural, 62 propuse de adulți și 51 de 
elevi);

- acordarea a 24 de premii în concurs, 24 de 
trofee și 24 de diplome, din care 12  pentru adulți și 
12 pentru elevi. Grupul de Acțiune Locală Danubius, 
prin domnișoara Raluca Dumitrescu a acordat 2 
premii speciale (câte 500 de lei și trofeu), iar SC  
ZENA IMPEX SRL Slobozia, prin managerul 
Zenica Urloiu, 5 premii speciale, a câte 100 de lei și 
conserve;

- înregistrarea a peste 5.000 de vizitatori, cel mai 
mare număr de vizitatori din toate edițiile 
desfășurate, afluența deosebită de public 
demonstrând că evenimentul și-a creat deja tradiție  
și a intrat în inimile localnicilor.

Originalitatea şi ingeniozitatea concurenţilor au 
propus publicului o extraordinară diversitate de 
produse, pentru toate gusturile, măiestrie în etalarea 
şi prezentarea preparatelor şi în organizarea 
standurilor, o atitudine tonifiantă, pornită din suflet 
şi dăruită cu sufletul! Membrii juriului nu au avut o 
misiune ușoară, dar au evaluat corect și în spiritul 
regulamentului rețetele și au acordat corect  premiile 
celor mai merituoși dintre concurenți.  

Deschiderea Festivalului s-a făcut în prezenţa 
reprezentanţilor autorităţi publice judeţene şi locale, 
de către domnul Victor MORARU, președintele 
Consiliului Județean Ialomița, Gigi PETRE, 
prefectul județului Ialomița, Florin VLAD, 
directorul Muzeului Județean Ialomița și Valere 
DINU, primarul comunei Giurgeni.  

Coordonarea spectacolelor folclorice a fost 
realizată de doamna Elena Gârbacia, care a avut o 
contribuție deosebită și la promovarea festivalului în 
localitățile județului.

Participarea în concurs şi la acţiunile conexe a 
grupurilor etnice - aromâni, romi, lipoveni, precum 
şi a Asociaţiei Naţionale a Surzilor din România, 
filiala Ialomiţa, înscrie evenimentul pe coordonatele 
principiului european al egalităţii de şanse.   

Manifestarea a inclus în program spectacole 
artistice ce au avut loc pe parcursul întregii zile, 
evoluând pe scenă artişti amatori, interpreţi, grupuri 
vocale şi de dansuri populare, ansambluri folclorice, 
reprezentanţi ai şcolilor şi liceelor din localitățile 
judeţului. Ansamblul folcloric „Doina Bărăganului“ 
şi soliștii Nicoleta Rădinciuc Vlad, Nicole 
Dumitrașcu și Iuliana Gheorghiță au încântat 
publicul cu recitaluri de excepţie. Și-au confirmat 
valoarea și au primit aplauzele spectatorilor artiștii 
amatori din Săveni, Giurgeni, Sudiți, Bordușani, 
Reviga, Gura Ialomiței, Munteni Buzău, Sălcioara, 
grupul folcloric de romi din Traianu, grupul 
lipovenesc din Bordușani, grupul de aromâni din 
Slobozia. 

Ediţia a VII-a a Festivalului concurs de tradiţie 
culinară ialomiţeană „La Casa Tudorii”   s-a 
remarcat prin numărul foarte mare de participanţi 
înscrişi în concurs, diversificarea manifestărilor 
incluse în program şi prin numeroşii vizitatori 
profesionişti sau ocazionali.
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C.6.6. Salonul anual de carte reprezintă 
principalul proiect al  Bibliotecii Judeţene „Ştefan 
Bănulescu” Ialomița. Desfășurată sub egida 
Consiliului Județean Ialomița, în perioada 02 - 31 
octombrie 2017, la Galeriile ARCADIA din Centrul 
Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomița, ediţia a 
XXVI-a Salonului anual de carte a adunat pe 
panourile expoziționale peste 600 de titluri noi de 
carte,  tipărite la 20 de edituri reprezentative din 
România (Polirom, Trei,  RAO, Humanitas, Curtea 
Veche, Eikon, Ecou Transilvan, Miron, Cetatea de 
Scaun, Litera, Corint, Art, Univers Enciclopedic, 
Nemira, Tritonic, Mirton şi editurile ialomiţene: 
Helis, Star Tipp, Editura Episcopiei Sloboziei şi 
Călăraşilor) și achiziționate de Biblioteca Judeţeană 
„Ştefan Bănulescu” Ialomița în intervalul dintre 
ultimele două ediții.

Programul manifestării a cuprins 15 evenimente 
majore, care au propus publicului, din ce în ce mai 
numeros (peste 1200 de participanți) și mereu mai 
aproape de evenimentul cultural promovat, o gamă 
variată de activități: prezentarea editurilor din 
Ialomiţa și  întâlniri cu scriitori ialomiţeni, 
prezentări și lansări de carte  ale unor scriitori și 
edituri din țară,  dezbateri tematice, conferinţă - 
Preocupări istoriografice în întâmpinarea 
Centenarului Marii Uniri, un excelent recital - ”O 
cobză, o doină, o poveste” al interpretei de muzică 
tradiţională românească, Doina Lavric Parghel, în 
timp ce  acțiunea ”Scriitorii la ei acasǎ!” i-a avut ca 
invitați pe Mircea Dinescu și Mihai Vișoiu. 

S-a menținut și în anul 2017 preocuparea de a 
integra activ și direct  bibliotecile publice din judeţ la 
realizarea unor activități, 4 dintre acțiuni 
desfășurându-se la Făcăeni, Amara, Munteni Buzău 
și baza arheologică ”Orașul de Floci” din localitatea 
Giurgeni. 

Să remarcăm și faptul că  Salonul de Anual 
Carte 2017 a propus o concepţie grafică inedită, în 
care ruralul s-a întrepătruns cu urbanul, iar artele - 
muzica şi literatura,  întrepătrunse și ele, au creat o 
unitate  tainică, prin ritm, emoţie și lirism.

C.6.7.  Festivalul concurs de tradiţie culinarǎ ialomiţeană  „LA CASA TUDORII“, ediția a VII-a,  
15 octombrie 2017

Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală Oraşul de Floci – Giurgeni a găzduit, în ziua de 15 octombrie 
2017, cea de-a VII-a ediţie a Festivalului-concurs de tradiţie culinară ialomiţeană „LA CASA TUDORII”, 
organizat de Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Muzeul Judeţean Ialomiţa, în parteneriat cu celelalte instituţii 
judeţene de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, autorităţi ale administraţiei publice 
locale şi alte entităţi publice și private din judeţul Ialomiţa. 

Parte integrantă a programului multianual  
„IALOMIŢA - DINTOTDEAUNA, PENTRU 
TOTDEAUNA” și marcă înregistrată la Oficiul de 

Stat pentru Invenţii şi Mărci, atât ca denumire, cât şi 
ca siglă, Festivalul-concurs de tradiţie culinară 
ialomiţeană „LA CASA TUDORII” a urmărit și în 
anul 2017 următoarele obiective:

- redescoperirea personalității specifice a 
judeţului Ialomiţa în domeniul valorificării şi 
promovării tradiţiei culinare locale;

- revigorarea interesului public pentru tradiţia 
culinară ialomiţeană, care să genereze impact şi 
vizibilitate sporite manifestării propuse; 

- consolidarea recunoaşterii Oraşului de Floci ca 
loc al naşterii lui Mihai Viteazul și redefinirea 
locului şi rolului Tudorei (Teodorei), mama lui 
Mihai Viteazul, în istoria României;

- promovarea sitului arheologic Oraşul de Floci, 
ca sit arheologic de interes național prioritar, de 
importanță deosebită în istoria Ialomiţei şi a 
României, dar și cu caracter de unicitate în istoria 
Europei medievale.

Succesul ediției a VII-a a Festivalului concurs 
de tradiţie culinară ialomiţeană „LA CASA 
TUDORII” este susținut de următoarele argumente 
statistice:

- desfășurarea concursului culinar - pentru prima 
dată- pe două categorii de participanți: adulți și 
elevi, măsură dispusă de organizatori pentru a 
susține și recompensa  participarea entuziastă și 
numeroasă a elevilor la acest festival;

- înregistrarea în concurs a 421 de reţete 
culinare, propuse de 50 de echipaje, cu 301 
membri, din 22 de localităţi. Din cele 50 de 
echipaje înscrise, 22 au fost din mediul urban  (cu 
133 de membri și 162 de rețete propuse) și 28 din 
localitățile rurale (cu 168 de membri și 259 de rețete 
propuse), iar după vârstă, 31 au fost adulți (cu 117 de 
membri și 193 de rețete propuse) și 19 echipaje ale 
elevilor (cu 184 de membri și 228 de rețete propuse);

- pe secțiunile concursului, din cele 421 de rețete 
prezentate, 91 au fost la secțiunea „Mâncăruri calde” 
(din care 36 din urban și 55 din rural, 48 propuse de 
adulți și 43 de elevi),  44 la secțiunea ”Preparate 
culinare reci - antreuri” (din care 18 din urban și 26 
din rural, 21 propuse de adulți și 23 de elevi),  173 la 
secțiunea de ”Preparate de patiserie și cofetărie” ( 
din care  66 din urban și 107 din rural, 62 propuse de 
adulți și 111 de elevi),  113 la secțiunea ”Preparate 
conservate și semiconservate” ( din care 42 din 
urban și 71 din rural, 62 propuse de adulți și 51 de 
elevi);

- acordarea a 24 de premii în concurs, 24 de 
trofee și 24 de diplome, din care 12  pentru adulți și 
12 pentru elevi. Grupul de Acțiune Locală Danubius, 
prin domnișoara Raluca Dumitrescu a acordat 2 
premii speciale (câte 500 de lei și trofeu), iar SC  
ZENA IMPEX SRL Slobozia, prin managerul 
Zenica Urloiu, 5 premii speciale, a câte 100 de lei și 
conserve;

- înregistrarea a peste 5.000 de vizitatori, cel mai 
mare număr de vizitatori din toate edițiile 
desfășurate, afluența deosebită de public 
demonstrând că evenimentul și-a creat deja tradiție  
și a intrat în inimile localnicilor.

Originalitatea şi ingeniozitatea concurenţilor au 
propus publicului o extraordinară diversitate de 
produse, pentru toate gusturile, măiestrie în etalarea 
şi prezentarea preparatelor şi în organizarea 
standurilor, o atitudine tonifiantă, pornită din suflet 
şi dăruită cu sufletul! Membrii juriului nu au avut o 
misiune ușoară, dar au evaluat corect și în spiritul 
regulamentului rețetele și au acordat corect  premiile 
celor mai merituoși dintre concurenți.  

Deschiderea Festivalului s-a făcut în prezenţa 
reprezentanţilor autorităţi publice judeţene şi locale, 
de către domnul Victor MORARU, președintele 
Consiliului Județean Ialomița, Gigi PETRE, 
prefectul județului Ialomița, Florin VLAD, 
directorul Muzeului Județean Ialomița și Valere 
DINU, primarul comunei Giurgeni.  

Coordonarea spectacolelor folclorice a fost 
realizată de doamna Elena Gârbacia, care a avut o 
contribuție deosebită și la promovarea festivalului în 
localitățile județului.

Participarea în concurs şi la acţiunile conexe a 
grupurilor etnice - aromâni, romi, lipoveni, precum 
şi a Asociaţiei Naţionale a Surzilor din România, 
filiala Ialomiţa, înscrie evenimentul pe coordonatele 
principiului european al egalităţii de şanse.   

Manifestarea a inclus în program spectacole 
artistice ce au avut loc pe parcursul întregii zile, 
evoluând pe scenă artişti amatori, interpreţi, grupuri 
vocale şi de dansuri populare, ansambluri folclorice, 
reprezentanţi ai şcolilor şi liceelor din localitățile 
judeţului. Ansamblul folcloric „Doina Bărăganului“ 
şi soliștii Nicoleta Rădinciuc Vlad, Nicole 
Dumitrașcu și Iuliana Gheorghiță au încântat 
publicul cu recitaluri de excepţie. Și-au confirmat 
valoarea și au primit aplauzele spectatorilor artiștii 
amatori din Săveni, Giurgeni, Sudiți, Bordușani, 
Reviga, Gura Ialomiței, Munteni Buzău, Sălcioara, 
grupul folcloric de romi din Traianu, grupul 
lipovenesc din Bordușani, grupul de aromâni din 
Slobozia. 

Ediţia a VII-a a Festivalului concurs de tradiţie 
culinară ialomiţeană „La Casa Tudorii”   s-a 
remarcat prin numărul foarte mare de participanţi 
înscrişi în concurs, diversificarea manifestărilor 
incluse în program şi prin numeroşii vizitatori 
profesionişti sau ocazionali.
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C.6.8. Ialomița - promovare turisticǎ prin 
participare la Tȃrgul Național de Turism al 
Romȃniei,  București – Romexpo,  ȋn perioada   
16 - 19 noiembrie 2017

Punerea în valoare a patrimoniului turistic 
judeţean  este imperios necesară și ea trebuie să  
asigure trecerea de la atitudinea de contemplare şi 
eternă evaluare a potenţialului natural, economic şi 
turistic al unor zone din Ialomița, la o acţiune 
strategică  fermă, reală şi susţinută, pentru a le 
transforma dintr-o resursă insuficient valorificată, 
într-o resursă de dezvoltare locală.       

Depășind barierele și mentalitatea neîncrederii în 
potențialul turistic al județului Ialomița, președintele 
Consiliului Județean Ialomița, Victor MORARU a 
aprobat inițiativa de participare a județului Ialomița 
la Târgul Național de Turism al României, ediția a 
XXXVIII-a din toamna anului 2017, manifestare 
expozițională de anvergură și de impact în domeniu, 
cel mai mare eveniment din Romania dedicat 
industriei turismului. 

Rezultatele participării au fost remarcabile, prin 
tematica, diversitatea și calitatea materialelor de 
promovare expuse și distribuite, printr-un 
aranjament al standurilor modern, spectaculos și cu 
impact vizual direct asupra vizitatorilor profesioniști 
și ocazionali, prin implicarea în susținerea unor 
manifestări culturale conexe târgului, dar care au 
adus recunoașterea artei, talentului și măiestriei 
interpretative a artiștilor ialomițeni. 

Standul expozițional al Consiliului Județean 
Ialomița s-a axat în principal pe componentele 
turismului cultural-istoric și ale turismului balnear, 
urmărind promovarea obiectivelor culturale și 
turistice relevante din Ialomița, care dau o imagine 
semnificativă asupra potențialului existent și 
contribuie la cunoașterea și recunoașterea zonelor cu 
tradiție din județ. Au fost distribuite vizitatorilor, în 
cele 4 zile de expoziție, câteva mii de materiale 
promoționale și de promovare (broșuri de prezentare 
a județului Ialomița și a unor obiective turistice din 
județ, pliante, flayere, cărți poștale, semne de carte, 
magneți cu imagini ale celor mai semnificative 
obiective culturale și turistice, filme de prezentare 
etc.), care au creat interes și dorință evidentă pentru 
descoperirea și redescoperirea zonei de inedit a 
zestrei turistice ialomițene.

S-au bucurat de unanime aprecieri evoluțiile 
artistice de excepție ale  Ansamblului “Doina 
Bărăganului”al Centrului Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 
Ialomița și ale  Coralei „ Sfântul Mare Mucenic 
Mina” a Protopopiatului Slobozia, ansamblurile 
folclorice ”Mugurii Bărăganului” din Sudiți și 
”Cununa Bărăganului” din Săveni, care au adus în 
fața unui numeros public dansuri tradiționale și 
cântece din folclorul ialomițean și cântece patriotice, 
de impact deosebit, conectate la spiritul 
Centenarului „Marii Uniri“. 

Se poate afirma fără nicio reținere că participarea 
Ialomiței la ediția a XXXVIII-a a Târgului Național 
de Turism al României a fost un succes.   

Într-un succint bilanț, președintele Consiliului 
Județean Ialomița, domnul Victor Moraru, a apreciat 
că ”Ialomița a lăsat amprenta participării ei la 
ediția a XXXIX-a Târgului Național de Turism al 
României prin reprezentații artistice excepționale și 
un stand care a adus vizibilitate județului, a 
îmbunătățit imaginea despre un ținut cu reale 
resurse turistice, de interes prin componentele de 
unicitate, specificitate și frumusețe, prin poveștile și 
tradițiile locale“. De asemenea, a reiterat 
„necesitatea participării județului Ialomița la cel 
puțin o ediție a Târgului Național de Turism al 
României din fiecare an, regândirea și completarea 
ofertei turistice ialomițene, inițierea de acțiuni de 
integrare a obiectivelor turistice din județ în circuite 
interne și internaționale, pe itinerarii clar definite și 
amenajate în acest scop, care să aducă mai mulți 
turiști în județ și să îi fidelizeze”. 

C.6.9. Diversificarea activitǎților proprii de 
comunicare publică

Analizele conducerii operative a Consiliului 
Județean Ialomița au pus în evidență faptul că trebuie 
dezvoltate și diversificate modalitățile de relaţionare 
directă cu cetăţeanul, cu nevoile, preocupările şi 
aspiraţiile sale, iar comunicarea publică să fie 
înscrisă într-un necesar proces de modernizare şi 
adaptare, să se transforme într-o sursă importantă de 
informare și de educare civică, prin care se asigură 
controlul cetăţeanului asupra activităţii autorităţii 
care îi reprezintă interesele. În condițiile exploziei 
informaționale, complexă şi profund interconectată, 
comunicarea publică este un proces continuu și 
dinamic, nu de puţine ori contradictoriu și cu bariere 
de comunicare. De aceea, între autoritățile și 
instituţiile publice şi cetăţean nu trebuie să existe 
adversităţi, ci relaţii oneste, dialog permanent, 
comunicare consecventă, credibilă şi eficientă, 
transparență, încredere şi respect reciproc.

Prin esenţa ei, administraţia publică este 
rezultatul şi promotorul unor procese de comunicare 
publică, modernizarea lor devenind o condiție 
esențială pentru asigurarea unei imagini reale şi 
creşterea vizibilităţii activităţii autorităţii publice, 
căutarea adeziunii cetăţenilor cu privire la o anumită 
problemă, dezvoltând cu ei raporturi interactive şi 
dezvoltându-le spiritul civic. Analiza critică a 
percepţiei imaginii administraţiei publice judeţene 
ne determină să afirmăm că imaginea există, dar ea 
este de multe ori  neclară, difuză, deformată și 
prezentată negativ, că însăşi activitatea şi acţiunile 
consiliului judeţean şi ale structurilor sale executive 
nu sunt  îndeajuns de cunoscute. 

Din aceste perspective și înțelegând că o cauză a 
negativizării imaginii administraţiei publice 
județene este dată de lipsurile din domeniul 
comunicării, al promovării şi poziţionării acesteia în 
spaţiul public, Consiliul Județean Ialomița a 
intreprins măsuri directe și operative pentru a integra 
comunicarea publică în new media, prin instrumente 
de lucru precum: publicarea lunară, începând din 
octombrie 2017, a unui buletin informativ 
”Ialomița ta”, cu un tiraj de 20.000 exemplare, 
distribuit gratuit în tot județul Ialomița, dar și  
disponibil ȋn format electronic la adresa 
http://ialomita-ta.ro/, utilizarea paginilor de 
facebook ale Consiliului Județean Ialomița și 
președintelui său, ca mijloace de conectare rapidă la 
rețeaua social-media.

Diversificarea activitǎților proprii de comunicare 
publică s-a fundamentat pe respectarea prevederilor 
din Legea nr. 544/2001, cu modificările și 
completările ulterioare și ale HG nr.123/2001 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informațiile de interes public, de a asigura accesul 
liber, direct şi neîngrădit al oricărei persoane la 
informaţiile de acest tip, principiu definitoriu pentru 

relaţia autorității cu cetățenii. Ne-am propus, prin 
utilizarea și a acestor mijloace de informare în masă, 
să dăm publicului informația ”de la sursă”, să 
generăm încredere publică, să armonizăm diferite 
interese și să corectăm eventualele disfuncționalități 
și comportamente inadecvate. 

Dincolo de unele ”rezerve” cu care au fost primite 
de o parte a presei locale, dorim să reiterăm și prin 
acest raport că demersul nostru de diversificare a 
activitǎților proprii de comunicare publică este unul 
onest și transparent, că vom garanta în continuare 
accesul mijloacelor de informare în masa la 
informațiile de interes public, prin activitățile deja 
consacrate: interviuri, declaraţii de presă, conferinţe 
și comunicate de presă, vizite de documentare,  
invitarea la activitățile publice organizate de Consiliul 
Județean Ialomița și/ sau instituțiile publice județene 
de sub autoritatea sa, răspunsuri la solicitările privind 
informații de interes public, acreditarea. 

Sperăm în stabilirea și menținerea unor limite 
reciproce de comunicare, acceptare și cooperare între 
Consiliul Județean Ialomița, mass-media din județ și 
opinia publică.
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C.6.8. Ialomița - promovare turisticǎ prin 
participare la Tȃrgul Național de Turism al 
Romȃniei,  București – Romexpo,  ȋn perioada   
16 - 19 noiembrie 2017

Punerea în valoare a patrimoniului turistic 
judeţean  este imperios necesară și ea trebuie să  
asigure trecerea de la atitudinea de contemplare şi 
eternă evaluare a potenţialului natural, economic şi 
turistic al unor zone din Ialomița, la o acţiune 
strategică  fermă, reală şi susţinută, pentru a le 
transforma dintr-o resursă insuficient valorificată, 
într-o resursă de dezvoltare locală.       

Depășind barierele și mentalitatea neîncrederii în 
potențialul turistic al județului Ialomița, președintele 
Consiliului Județean Ialomița, Victor MORARU a 
aprobat inițiativa de participare a județului Ialomița 
la Târgul Național de Turism al României, ediția a 
XXXVIII-a din toamna anului 2017, manifestare 
expozițională de anvergură și de impact în domeniu, 
cel mai mare eveniment din Romania dedicat 
industriei turismului. 

Rezultatele participării au fost remarcabile, prin 
tematica, diversitatea și calitatea materialelor de 
promovare expuse și distribuite, printr-un 
aranjament al standurilor modern, spectaculos și cu 
impact vizual direct asupra vizitatorilor profesioniști 
și ocazionali, prin implicarea în susținerea unor 
manifestări culturale conexe târgului, dar care au 
adus recunoașterea artei, talentului și măiestriei 
interpretative a artiștilor ialomițeni. 

Standul expozițional al Consiliului Județean 
Ialomița s-a axat în principal pe componentele 
turismului cultural-istoric și ale turismului balnear, 
urmărind promovarea obiectivelor culturale și 
turistice relevante din Ialomița, care dau o imagine 
semnificativă asupra potențialului existent și 
contribuie la cunoașterea și recunoașterea zonelor cu 
tradiție din județ. Au fost distribuite vizitatorilor, în 
cele 4 zile de expoziție, câteva mii de materiale 
promoționale și de promovare (broșuri de prezentare 
a județului Ialomița și a unor obiective turistice din 
județ, pliante, flayere, cărți poștale, semne de carte, 
magneți cu imagini ale celor mai semnificative 
obiective culturale și turistice, filme de prezentare 
etc.), care au creat interes și dorință evidentă pentru 
descoperirea și redescoperirea zonei de inedit a 
zestrei turistice ialomițene.

S-au bucurat de unanime aprecieri evoluțiile 
artistice de excepție ale  Ansamblului “Doina 
Bărăganului”al Centrului Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 
Ialomița și ale  Coralei „ Sfântul Mare Mucenic 
Mina” a Protopopiatului Slobozia, ansamblurile 
folclorice ”Mugurii Bărăganului” din Sudiți și 
”Cununa Bărăganului” din Săveni, care au adus în 
fața unui numeros public dansuri tradiționale și 
cântece din folclorul ialomițean și cântece patriotice, 
de impact deosebit, conectate la spiritul 
Centenarului „Marii Uniri“. 

Se poate afirma fără nicio reținere că participarea 
Ialomiței la ediția a XXXVIII-a a Târgului Național 
de Turism al României a fost un succes.   

Într-un succint bilanț, președintele Consiliului 
Județean Ialomița, domnul Victor Moraru, a apreciat 
că ”Ialomița a lăsat amprenta participării ei la 
ediția a XXXIX-a Târgului Național de Turism al 
României prin reprezentații artistice excepționale și 
un stand care a adus vizibilitate județului, a 
îmbunătățit imaginea despre un ținut cu reale 
resurse turistice, de interes prin componentele de 
unicitate, specificitate și frumusețe, prin poveștile și 
tradițiile locale“. De asemenea, a reiterat 
„necesitatea participării județului Ialomița la cel 
puțin o ediție a Târgului Național de Turism al 
României din fiecare an, regândirea și completarea 
ofertei turistice ialomițene, inițierea de acțiuni de 
integrare a obiectivelor turistice din județ în circuite 
interne și internaționale, pe itinerarii clar definite și 
amenajate în acest scop, care să aducă mai mulți 
turiști în județ și să îi fidelizeze”. 

C.6.9. Diversificarea activitǎților proprii de 
comunicare publică

Analizele conducerii operative a Consiliului 
Județean Ialomița au pus în evidență faptul că trebuie 
dezvoltate și diversificate modalitățile de relaţionare 
directă cu cetăţeanul, cu nevoile, preocupările şi 
aspiraţiile sale, iar comunicarea publică să fie 
înscrisă într-un necesar proces de modernizare şi 
adaptare, să se transforme într-o sursă importantă de 
informare și de educare civică, prin care se asigură 
controlul cetăţeanului asupra activităţii autorităţii 
care îi reprezintă interesele. În condițiile exploziei 
informaționale, complexă şi profund interconectată, 
comunicarea publică este un proces continuu și 
dinamic, nu de puţine ori contradictoriu și cu bariere 
de comunicare. De aceea, între autoritățile și 
instituţiile publice şi cetăţean nu trebuie să existe 
adversităţi, ci relaţii oneste, dialog permanent, 
comunicare consecventă, credibilă şi eficientă, 
transparență, încredere şi respect reciproc.

Prin esenţa ei, administraţia publică este 
rezultatul şi promotorul unor procese de comunicare 
publică, modernizarea lor devenind o condiție 
esențială pentru asigurarea unei imagini reale şi 
creşterea vizibilităţii activităţii autorităţii publice, 
căutarea adeziunii cetăţenilor cu privire la o anumită 
problemă, dezvoltând cu ei raporturi interactive şi 
dezvoltându-le spiritul civic. Analiza critică a 
percepţiei imaginii administraţiei publice judeţene 
ne determină să afirmăm că imaginea există, dar ea 
este de multe ori  neclară, difuză, deformată și 
prezentată negativ, că însăşi activitatea şi acţiunile 
consiliului judeţean şi ale structurilor sale executive 
nu sunt  îndeajuns de cunoscute. 

Din aceste perspective și înțelegând că o cauză a 
negativizării imaginii administraţiei publice 
județene este dată de lipsurile din domeniul 
comunicării, al promovării şi poziţionării acesteia în 
spaţiul public, Consiliul Județean Ialomița a 
intreprins măsuri directe și operative pentru a integra 
comunicarea publică în new media, prin instrumente 
de lucru precum: publicarea lunară, începând din 
octombrie 2017, a unui buletin informativ 
”Ialomița ta”, cu un tiraj de 20.000 exemplare, 
distribuit gratuit în tot județul Ialomița, dar și  
disponibil ȋn format electronic la adresa 
http://ialomita-ta.ro/, utilizarea paginilor de 
facebook ale Consiliului Județean Ialomița și 
președintelui său, ca mijloace de conectare rapidă la 
rețeaua social-media.

Diversificarea activitǎților proprii de comunicare 
publică s-a fundamentat pe respectarea prevederilor 
din Legea nr. 544/2001, cu modificările și 
completările ulterioare și ale HG nr.123/2001 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informațiile de interes public, de a asigura accesul 
liber, direct şi neîngrădit al oricărei persoane la 
informaţiile de acest tip, principiu definitoriu pentru 

relaţia autorității cu cetățenii. Ne-am propus, prin 
utilizarea și a acestor mijloace de informare în masă, 
să dăm publicului informația ”de la sursă”, să 
generăm încredere publică, să armonizăm diferite 
interese și să corectăm eventualele disfuncționalități 
și comportamente inadecvate. 

Dincolo de unele ”rezerve” cu care au fost primite 
de o parte a presei locale, dorim să reiterăm și prin 
acest raport că demersul nostru de diversificare a 
activitǎților proprii de comunicare publică este unul 
onest și transparent, că vom garanta în continuare 
accesul mijloacelor de informare în masa la 
informațiile de interes public, prin activitățile deja 
consacrate: interviuri, declaraţii de presă, conferinţe 
și comunicate de presă, vizite de documentare,  
invitarea la activitățile publice organizate de Consiliul 
Județean Ialomița și/ sau instituțiile publice județene 
de sub autoritatea sa, răspunsuri la solicitările privind 
informații de interes public, acreditarea. 

Sperăm în stabilirea și menținerea unor limite 
reciproce de comunicare, acceptare și cooperare între 
Consiliul Județean Ialomița, mass-media din județ și 
opinia publică.
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Anul 2017 a însemnat aniversarea a 25 de ani de 
administrație publică județeană, primul  
Consiliu Judeţean Ialomiţa, fiind constituit la data 
de 10 aprilie 1992, prin votul indirect al corpului de 
electori rezultat din alegerile locale din  1992 ( în 9 
februarie 1992, primul tur de scrutin și 23 februarie 
1992, al doilea tur de scrutin). 

Consiliul Judeţean Ialomiţa a dorit să marcheze 
printr-o manifestare complexă momentul aniversar, 
pentru a reliefa rolul, locul și importanța acestei 
autorități a administrației județene în sistemul public 
democratic, procesele reformatoare prin care a trecut, 
adaptarea ei la un context politic, administrativ, 
economic și social nu totdeauna coerent și predictibil, 
precum și la normele democratice ale fiecărui 
mandat, efortul constant de modernizare, de 
gestionare eficientă și transparentă a activităților 
specifice, în concordanță cu  interesele şi nevoile 
celor administraţi și ale colectivităților locale. 

Președintele Consiliului Județean Ialomița, 
domnul Victor Moraru, puncta în alocuțiunea sa din 
data de 20 decembrie 2017: ”Consiliul Judeţean 
Ialomiţa, în calitate de autoritate  deliberativă şi 
conducerile sale operative și executive au aplicat 
consecvent, în cei 25 de ani de activitate, principiile 
de organizare şi funcţionare a administraţiei publice 
locale, au asigurat continuitatea şi coerenţa 
demersului strategic, fundamentat pe nevoia reală, 
obiectivă şi responsabilă de cooperare şi coordonare 
la nivel judeţean şi local pentru utilizarea cu eficienţă 
și eficacitate a fondurilor bugetare, în condiţii de 
transparenţă administrativă. Sunt evidente eforturile 
din fiecare mandat de a perfecţiona managementul 

C.6.10. Sărbătorirea Zilei Naționale a 
României

Continuând o tradiție care a început în anul 2011, 
Consiliul Județean Ialomița a organizat, în data de 29 
noiembrie 2017, recepția oficială a Președintelui 
Consiliului Județean Ialomița oferită cu prilejul 
sărbătoririi Zilei Naționale a României, 1 
Decembrie devenind ziua cea mai importantă și 
semnificativă din trecutul, prezentul și viitorul 
României, dar și pentru istoria și existența poporului 
român!

În alocuțiunea rostită cu acest prilej, Președintele 
Consiliului Județean Ialomița arăta că ”Fiecare 
națiune, fiecare țară a lumii, își are propriile 
momente de strălucire istorică pe care le 
rememorează ca elemente de reper și idealuri sacre 
din generație în generație (..) Sărbătoarea Marii 
Uniri și a Zilei Naționale a României păstrează o 
vie speranță de viitor, iar acest sfânt deziderat nu ne-
a rămas în grijă doar pentru a-l perpetua și transmite 
altor generații, ci și pentru a depune eforturi – pe 
măsura fiecăruia!- astfel încât bucuria și spiritul 
României Întregite să reînvie odată și pentru 
totdeauna. Este îndemnul pe care vi-l adresez și eu, 
pentru unitate în diversitate, solidaritate națională, 
acțiune în spirit democratic și civic activ, pentru 
reconsiderarea mândriei de a fi român, de a simți 
dimensiunea patriotică a sărbătorii naționale, nu la 
modul general, ideatic, sau numai de 1 Decembrie, ci 
în fiecare clipă, indiferent de timpul ei istoric!”

Au onorat invitația de a participa la un eveniment 
de suflet și trăire patriotică, reprezentanții 
autorităților administrației publice județene și locale, 
parlamentarii de Ialomița,   reprezentanții serviciilor 
publice deconcentrate în județ și ai intituțiilor 
subordonate Consiliului Județean Ialomița, ai 

mediului local de afaceri, societății civile și ai mass-
media locale, care au asistat la un program dens, de 
înaltă calitate și ținută artistică, menit să consolideze 
percepția despre  sacrificiul înaintașilor noștri, eroi 
cunoscuți și necunoscuți, care au luptat și s-au jertfit 
pentru România!

Momentele esențiale ale programului desfășurat 
în Sala de spectacole ”Europa” a Consiliului 
Județean Ialomița au fost:

● vernisarea expoziției „Eroii Marelui Război 
1916-1918“, realizată de Muzeul Județean Ialomița;

● participarea Asociației Culturale ”Tomis” 
Constanța cu o paradă de uniforme militare ale 
ofițerilor și ostașilor din Regimentul 34 Infanterie 
Constanța, care au luptat în Primul Război Mondial, 
precum și cu demonstrații de mânuire a armelor de 
epocă;

● un spectacol artistic deosebit ca valoare 
interpretativă și diversitate de genuri, la care au 
contribuit tenorul Răzvan Săraru și soprana Raluca 
Oprea, acompaniați la pian de Crimhilda Cristescu, 
cu un recital de arii celebre, Miruna Ionescu (Teatrul 
„Ion Creangă“ București), cu un excelent moment de 
poezie patriotică, membrii Coralei „Sfântul Mare 
Mucenic Mina“ a Protopopiatului Slobozia  și ai  
ansamblului folcloric „Doina Bărăganului“, cu 
solista Nicoleta Rădinciuc Vlad , într-o reprezentație 
care a ridicat literalmente sala în picioare și 
cunoscuta interpretă  Sava Negrean Brudașcu, cu un 
recitalul de excepție, acompaniată de Orchestra 
„Doina Bărăganului” dirijată de dr. Cristian Obrejan; 

● desfășurarea recepției oficiale, într-un cadru 
destins și distins de comunicare publică.

 C.6.11. Sărbătorirea a 25 de ani de administrație publică județeană

public, de a aduce performanţă socio-economică şi 
schimbări structurale în buna guvernare locală, 
îmbunătăţirea procesului decizional, calitate şi 
eficienţă în furnizarea serviciilor publice aşteptate de 
cetăţean, care să aducă sporirea încrederii acestuia 
în autoritatea administraţiei publice care îi 
reprezintă interesele”.

Desfășurată în Sala de festivități  EUROPA a 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, întrunirea de 
sărbătorire a 25 de ani de administrație publică 
județeană a fost un eveniment complex, 
reprezentativ și de înaltă ţinută,  la care au participat 
foşti preşedinţi, vicepreşedinţi, consilieri judeţeni 
din perioada 1992 - 2017, reprezentanţi ai unor 
autorități centrale și județene, ai mass-media locale.

Programul manifestării aniversare a cuprins:
♦ oferirea câte unui exemplar din volumul 

retrospectiv „25 de ani de administraţie publică 
judeţeană”, care concentrează istoria acestei 
perioade, prezintă oamenii şi faptele lor aşa cum s-au 
desfăşurat de-a lungul timpului şi care au avut o 
contribuție deosebită în dezvoltarea judeţului;

♦ intonarea Imnului Naţional al României, de 
către  Corala „Sfântul Mare Mucenic Mina“ a 
Protopopiatului Slobozia;

♦ alocuţiunea domnului Victor Moraru, 
preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
concentrată pe semnificația retrospectivei, bilanțului 
și perspectivei celei mai importante autorități a 
administrației publice locale, Consiliul Judeţean 
Ialomiţa;

♦ desfășurarea acțiunii publice de semnare a unor 
contracte cu finanțare europeană nerambursabilă și 
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Anul 2017 a însemnat aniversarea a 25 de ani de 
administrație publică județeană, primul  
Consiliu Judeţean Ialomiţa, fiind constituit la data 
de 10 aprilie 1992, prin votul indirect al corpului de 
electori rezultat din alegerile locale din  1992 ( în 9 
februarie 1992, primul tur de scrutin și 23 februarie 
1992, al doilea tur de scrutin). 

Consiliul Judeţean Ialomiţa a dorit să marcheze 
printr-o manifestare complexă momentul aniversar, 
pentru a reliefa rolul, locul și importanța acestei 
autorități a administrației județene în sistemul public 
democratic, procesele reformatoare prin care a trecut, 
adaptarea ei la un context politic, administrativ, 
economic și social nu totdeauna coerent și predictibil, 
precum și la normele democratice ale fiecărui 
mandat, efortul constant de modernizare, de 
gestionare eficientă și transparentă a activităților 
specifice, în concordanță cu  interesele şi nevoile 
celor administraţi și ale colectivităților locale. 

Președintele Consiliului Județean Ialomița, 
domnul Victor Moraru, puncta în alocuțiunea sa din 
data de 20 decembrie 2017: ”Consiliul Judeţean 
Ialomiţa, în calitate de autoritate  deliberativă şi 
conducerile sale operative și executive au aplicat 
consecvent, în cei 25 de ani de activitate, principiile 
de organizare şi funcţionare a administraţiei publice 
locale, au asigurat continuitatea şi coerenţa 
demersului strategic, fundamentat pe nevoia reală, 
obiectivă şi responsabilă de cooperare şi coordonare 
la nivel judeţean şi local pentru utilizarea cu eficienţă 
și eficacitate a fondurilor bugetare, în condiţii de 
transparenţă administrativă. Sunt evidente eforturile 
din fiecare mandat de a perfecţiona managementul 

C.6.10. Sărbătorirea Zilei Naționale a 
României

Continuând o tradiție care a început în anul 2011, 
Consiliul Județean Ialomița a organizat, în data de 29 
noiembrie 2017, recepția oficială a Președintelui 
Consiliului Județean Ialomița oferită cu prilejul 
sărbătoririi Zilei Naționale a României, 1 
Decembrie devenind ziua cea mai importantă și 
semnificativă din trecutul, prezentul și viitorul 
României, dar și pentru istoria și existența poporului 
român!

În alocuțiunea rostită cu acest prilej, Președintele 
Consiliului Județean Ialomița arăta că ”Fiecare 
națiune, fiecare țară a lumii, își are propriile 
momente de strălucire istorică pe care le 
rememorează ca elemente de reper și idealuri sacre 
din generație în generație (..) Sărbătoarea Marii 
Uniri și a Zilei Naționale a României păstrează o 
vie speranță de viitor, iar acest sfânt deziderat nu ne-
a rămas în grijă doar pentru a-l perpetua și transmite 
altor generații, ci și pentru a depune eforturi – pe 
măsura fiecăruia!- astfel încât bucuria și spiritul 
României Întregite să reînvie odată și pentru 
totdeauna. Este îndemnul pe care vi-l adresez și eu, 
pentru unitate în diversitate, solidaritate națională, 
acțiune în spirit democratic și civic activ, pentru 
reconsiderarea mândriei de a fi român, de a simți 
dimensiunea patriotică a sărbătorii naționale, nu la 
modul general, ideatic, sau numai de 1 Decembrie, ci 
în fiecare clipă, indiferent de timpul ei istoric!”

Au onorat invitația de a participa la un eveniment 
de suflet și trăire patriotică, reprezentanții 
autorităților administrației publice județene și locale, 
parlamentarii de Ialomița,   reprezentanții serviciilor 
publice deconcentrate în județ și ai intituțiilor 
subordonate Consiliului Județean Ialomița, ai 

mediului local de afaceri, societății civile și ai mass-
media locale, care au asistat la un program dens, de 
înaltă calitate și ținută artistică, menit să consolideze 
percepția despre  sacrificiul înaintașilor noștri, eroi 
cunoscuți și necunoscuți, care au luptat și s-au jertfit 
pentru România!

Momentele esențiale ale programului desfășurat 
în Sala de spectacole ”Europa” a Consiliului 
Județean Ialomița au fost:

● vernisarea expoziției „Eroii Marelui Război 
1916-1918“, realizată de Muzeul Județean Ialomița;

● participarea Asociației Culturale ”Tomis” 
Constanța cu o paradă de uniforme militare ale 
ofițerilor și ostașilor din Regimentul 34 Infanterie 
Constanța, care au luptat în Primul Război Mondial, 
precum și cu demonstrații de mânuire a armelor de 
epocă;

● un spectacol artistic deosebit ca valoare 
interpretativă și diversitate de genuri, la care au 
contribuit tenorul Răzvan Săraru și soprana Raluca 
Oprea, acompaniați la pian de Crimhilda Cristescu, 
cu un recital de arii celebre, Miruna Ionescu (Teatrul 
„Ion Creangă“ București), cu un excelent moment de 
poezie patriotică, membrii Coralei „Sfântul Mare 
Mucenic Mina“ a Protopopiatului Slobozia  și ai  
ansamblului folcloric „Doina Bărăganului“, cu 
solista Nicoleta Rădinciuc Vlad , într-o reprezentație 
care a ridicat literalmente sala în picioare și 
cunoscuta interpretă  Sava Negrean Brudașcu, cu un 
recitalul de excepție, acompaniată de Orchestra 
„Doina Bărăganului” dirijată de dr. Cristian Obrejan; 

● desfășurarea recepției oficiale, într-un cadru 
destins și distins de comunicare publică.

 C.6.11. Sărbătorirea a 25 de ani de administrație publică județeană

public, de a aduce performanţă socio-economică şi 
schimbări structurale în buna guvernare locală, 
îmbunătăţirea procesului decizional, calitate şi 
eficienţă în furnizarea serviciilor publice aşteptate de 
cetăţean, care să aducă sporirea încrederii acestuia 
în autoritatea administraţiei publice care îi 
reprezintă interesele”.

Desfășurată în Sala de festivități  EUROPA a 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, întrunirea de 
sărbătorire a 25 de ani de administrație publică 
județeană a fost un eveniment complex, 
reprezentativ și de înaltă ţinută,  la care au participat 
foşti preşedinţi, vicepreşedinţi, consilieri judeţeni 
din perioada 1992 - 2017, reprezentanţi ai unor 
autorități centrale și județene, ai mass-media locale.

Programul manifestării aniversare a cuprins:
♦ oferirea câte unui exemplar din volumul 

retrospectiv „25 de ani de administraţie publică 
judeţeană”, care concentrează istoria acestei 
perioade, prezintă oamenii şi faptele lor aşa cum s-au 
desfăşurat de-a lungul timpului şi care au avut o 
contribuție deosebită în dezvoltarea judeţului;

♦ intonarea Imnului Naţional al României, de 
către  Corala „Sfântul Mare Mucenic Mina“ a 
Protopopiatului Slobozia;

♦ alocuţiunea domnului Victor Moraru, 
preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
concentrată pe semnificația retrospectivei, bilanțului 
și perspectivei celei mai importante autorități a 
administrației publice locale, Consiliul Judeţean 
Ialomiţa;

♦ desfășurarea acțiunii publice de semnare a unor 
contracte cu finanțare europeană nerambursabilă și 
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de la bugetul național, cu participarea  domnilor 
Marius Nica, ministru delegat al Fondurilor 
Europene, Adrian Gâdea, secretar de stat în 
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene  şi  Liviu Muşat, 
director al Agenției pentru Dezvoltare Regională 
Sud-Muntenia;

♦ alocuțiuni ale domnului Gigi Petre, prefect al 
judeţului Ialomiţa, președinților Consiliului 
Judeţean Ialomiţa din perioada 1992 – 2017, Ion 
Iulian Zaharia (1992-1996), Gheorghe Savu 
(2000-2004) şi  Vasile Silvian Ciupercă ( 2004-
2015),  Marian Neacşu, cel mai longeviv consilier 
județean, cu 5 mandate, care au rememorat 
evenimente relevante din evoluția autorității pe care 
au reprezentat-o în acest sfert de veac;

♦ acordarea de distincții de merit, în semn de 
preţuire pentru activitatea depusă în slujba 
comunităţii şi contribuţia  la dezvoltarea judeţului, 

președinților Consiliului Judeţean Ialomiţa 
nominalizați mai sus, plachete aniversare 
vicepreşedinților Maria Petre (1992 -1996; 1996-
2000), Dimciu Caraiola (1992-1996), Constantin 
Negoiţă (1996-2000), Marian Bălan (2000-2001), 
Gheorghe Cană (2001-2004), Olga Petcu (2004-
2008), Ioan Martin (2008-2012; 2012-2016), Emil 
Cătălin Grigore (2016-2020) şi Ionel Gae (2016-
2020), consilierilor județeni cu cinci mandate, 
Marian Neacşu şi Viorel Nică, secretarilor 
judeţului Ialomiţa, Valere Burlacu, Nicolae Chiriță 
şi  Adrian Robert Ionescu;

♦ acordarea unor plachete aniversare consilierilor 
județeni din mandatele 1992 – 2917, directorilor 
executivi ai unor instituţii subordonate, precum şi 
unor foşti directori  executivi din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomița,  cu o 
activitate îndelungată şi performantă în cadrul 
autorității publice;

♦ desfășurarea unui spectacol de excepție, în care 
au avut recitaluri extraordinare tenorul Vlad Miriţă, 
baritonul Iordache Basalâc, Corala „Sfântul Mare 
Mucenic Mina“ a Protopopiatului Slobozia și 
ansamblul folcloric „Doina Bărăganului“, cu soliștii 
săi și dirijat de dr. Cristian Obrejan; 

♦ desfășurarea recepției oficiale, de socializare, 
cu discuții, aduceri aminte și multe fotografii.  
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D. Sprijinirea dezvoltării durabile a unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa 
Atribuțiile președintelui și ale Consiliului Județean Ialomița în domeniul sprijinirii dezvoltării durabile a 

unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa își au acoperire juridică în prevederile exprese din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
art.14, art. 91, alin.(1), lit.b), alin.(3), lit.d și e),  în acte normative care privesc rolul şi locul autorităţii 
administraţiei publice judeţene în dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ,  
precum și în Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Ialomița (art. 13, alin. (1), lit 
b), alin. (3), lit d,e, art. 24 alin. (1), lit d), completat și actualizat în anul 2017. 

Ca autoritate a administraţiei publice locale 
investită cu atribuții și responsabilități de  
coordonare a activităţii consiliilor comunale, 
orăşeneşti şi municipale din teritoriu, Consiliul 
Judeţean Ialomița a încheiat, în anul 2017, cu o parte 
dintre acestea, acorduri de colaborare/ cooperare 
în vederea promovării unor proiecte de 
dezvoltare economico-socială zonală, regională și 
interregională. 

Pornind de la importanța și impactul investiţiilor 
publice asupra dezvoltării comunitare, dar și de la 
analiza resurselor bugetare locale, care nu pot susține 
prin ele însele toate cheltuielile funcționale și 
cheltuielile investiționale, Consiliul Județean 
Ialomița și consiliile locale municipale, orășenești și 
comunale din județ au căutat soluții pentru găsirea 
surselor de finanțare alternative, din fonduri europene 
nerambursabile și fonduri de la bugetul de stat.   

Pentru aceasta, la invitația domnului președinte 
Victor MORARU, Consiliului Județean Ialomița a 
primit , în ziua de 30 martie 2017,  vizita doamnei 
Sevil SHHAIDEH, Viceprim-ministru, Ministrul 
Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene, la acea vreme, însoțită de 
domnii Marian NEACȘU, consilier al Prim-
Ministrului României,  Adrian Ionuț GÂDEA, 
Secretar de Stat MDRAPFE și Alexandru POTOR, 
Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale. Tema întâlnirii a fost 
“Prezentarea programelor cu finanțare 
națională:  Programul Național de Dezvoltare 
Locală (PNDL), Programul Compania Națională 
de Investiții (CNI) și Programul Administrarea 
Fondului de Mediu (AFM) derulate de Guvernul 
României”. 

La această întâlnire de lucru au participat: 
parlamentari de Ialomița, domnul Gigi Petre, 
Prefectul județului Ialomița, primarii unităţilor 

administrativ-teritoriale din  județul Ialomița, 
managerii instituțiilor publice din subordinea 
Consiliului Județean Ialomița, precum și alte 
persoane interesate de tema dezbaterii. La finalul 
întâlnirii a avut loc o conferință de presă în care 
domnul Victor MORARU, președintele Consiliului 
Județean Ialomița, alături de doamna Sevil 
SHHAIDEH, Viceprim-ministru și de domnul 
Alexandru POTOR, secretar de stat MADR au 
răspuns întrebărilor jurnaliștilor prezenți. Întâlnirea 
de lucru s-a dovedit fructuoasă, reiterându-se cu 
claritate că, pentru prima dată, fondurile de 
dezvoltare sunt distribuite pe baza unei formule 
matematice echilibrate, fundamentată pe date 
statistice identificabile și certe, eliberate de 
presiunea politică. Au fost stabilite două etape: 
alocarea fondurilor pe județe și apoi repartizarea 
acestora în interiorul județului. În formula alocării 
fondurilor pe județe s-au utilizat criterii obiective 
care au privit capacitatea administrativă (număr de 
localități și suprafața județului), structura 
demografică (numărul populației) și capacitatea 
financiară (impozitul pe venit încasat la nivelul 
județului).  Suma totală a finanțării obiectivelor și 
proiectelor aprobate prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală 2 județului Ialomița se ridică la 
valoarea de 813.751.086,75 lei. 
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Statistic, structura pe domenii finanțate se prezintă astfel:

Obiectivele de investiții propuse pentru finanțare 
din PNDL 2 sunt foarte diverse, răspund unor nevoi 
reale identificate în teritoriu prin strategiile de 
dezvoltare durabilă locală și în Strategia de 
dezvoltare economico-socială a judeţului 
Ialomiţa în perioada 2009 – 2020, îmbunătățesc și 
modernizează echiparea edilitară la localităților, dau 
un impuls investițiilor publice și aduc un plus de 
confort în viața cotidiană. 

Identificarea, în anul 2017, a programelor cu 
finanțare europeană și națională, posibil de 
accesat din perspectiva necesității, activității, 
atribuțiilor și responsabilităților Consiliului Județean 
Ialomița, asigură un efect direct și asupra dezvoltării 
economico-sociale a comunităților locale aflate în 
aria teritorială a proiectelor propuse. Accesarea Axei 
Prioritare 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de 
importanță regională a Programului Operațional 
Regional (POR) 2014 – 2020, va creşte gradul de 
accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în 
proximitatea reţelei TEN-T prin reabilitarea unor 
importante drumuri judeţene din vestul  județului 
Ialomița (DJ 302) și centrul (DJ 201 , DJ 306, DJ 102 
H, DJ 203 E), în aşa fel încât reţelelor de drumuri 
judeţene li se asigură conectivitate intraregională 
(Călăraşi, Ialomiţa, Prahova), interregioanală (Sud 
Muntenia – Călăraşi, Ialomiţa, Prahova şi Regiunea 
Bucureşti – Ilfov), naţională (Autostrada A2, 
Autostrada A3, DN 2)  şi europeană (E 60, E 85). 
Este un succes pe care trebuie să îl menționăm fără 
nicio reținere și pentru faptul că el confirmă justețea 
scenariului de dezvoltare spaţială şi economică a 
judeţului în tandem regional, prin asociere cu 
judeţele limitrofe, propus în „Documentul strategic 
cu scenarii de dezvoltare economico-socială a 
teritoriului judeţului Ialomiţa, pe perioada 2009 – 
2013, cu orizont 2013 – 2020, Realizarea Strategiei 
de dezvoltare a judeţului Ialomiţa”!  

Comunităţile ialomiţene situate în aria acestor 
drumuri judeţene prioritare vor avea noi oportunităţi 
pentru extinderea investiţiilor productive, 
diversificarea obiectului de activitate al agenților 
economici, sporirea gradului de mobilitate a 
persoanelor şi bunurilor, accesul facil la o 
infrastructură de transport rutier modernă, 
interconectată cu alte drumuri regionale şi cu reţeaua 
TEN-T, creşterea competitivităţii şi coeziunii 
teritoriale. Trebuie evidențiate și numeroasele 
proiecte  de  modernizare  ș i  reabi l i tare  a 

infrastructurii rutiere de nivel județean și local 
propuse prin  Programului Național de Dezvoltare 
Locală (PNDL) 2017-2020, pe o arie care cuprinde 
practic întregul județ Ialomița! Amintim aici drumul 
județean DJ 201, cu două tronsoane - Tronson I DN 2 
Coșereni - Axintele - Orezu (35 km) și  tronson II - 
Buești - Ivănești - Ion Ghica - Ciulnița - Cosâmbești - 
Mărculești (27 km 57), precum și  DJ 203F (Grivița) 
- Smirna - Iazu - Scânteia - Valea Ciorii - DN 21A 
(25,35 km) și    Podul peste râul Prahova la Dridu, DJ 
101, km 52+759, DJ 102H, Colelia - Cocora (13,3 
km), DJ 102 H, Grindu - Grivița (12,5 km),  DJ 201, 
pe tronsonul  Orezu - Piersica- Bordușelu (7,5 km), 
DJ 211 Grivița - Traian (6,7 km).

Influențarea dezvoltării economico-sociale a 
comunităților locale se va face și prin proiectele 
propuse în anul 2017 de accesare a Programului 
Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3, 
Prioritatea de investiții 3.1 ” Sprijinirea eficienței 
energetice a gestionării inteligente a energiei și a 
utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructuri publice, inclusiv în clădirile publice și 
în sectorul locuințelor, Axa prioritară 5 – 
Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, 
protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural,   Axa prioritară 8  -  Dezvoltarea 
infrastructurii sanitare şi sociale,  Prioritatea de 
investiţii 8.1- Investiţii în infrastructurile sanitare şi 
sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel 
național, regional și local, reducând inegalitățile în 
ceea ce privește starea de sănătate și promovând 
incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la 
serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și 
trecerea de la serviciile instituționale la serviciile 
prestate de comunități, precum și a  Programului 
Național de Dezvoltare Locală (PNDL) 2017-2020.

Astfel, în anul raportat, au fost întocmite și 
aprobate Documentații de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenție (DALI) și a principalilor indicatori 
tehnico-economici pentru creșterea eficienței 
energetice la următoarele obiective: Centrul Cultural 
UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomița, Muzeul Județean 
Ialomița,  Complexul de Servicii Sociale din str. 
C.D.Gherea, nr. 7, Slobozia, Centrul de asistență 
medico-soc ia lă  F ie rb in ț i  Târg ,  C lăd i rea 
administrativă din str. Răzoare, Slobozia, Clădirea 
Comandamentului – Pavilion A de la Centrul Militar 
Județean Ialomița, Căminul Școala Slobozia CP5 - 
clădire școala și clădire sala de sport de la Liceul 
Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia.

În domeniul culturii, pe Axa prioritară 5, s-au 
depus proiecte pentru restaurare și conservare 
Biserica de lemn ”Sf. Nicolae” Slobozia, reabilitarea 
și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul 
de Floci și reabilitarea monumentului istoric și de 
arhitectură Conacul Bolomey, care au trecut de etapa 
conformității administrative.               .               

Pentru sănătate, sunt propuse proiectele 
” R e a b i l i t a r e a ,  m o d e r n i z a r e a  ş i  d o t a r e a 
Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Slobozia” și  ”Modernizarea, extinderea şi 
dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”. Tot pentru 
sănătate, prin Programul Național de Dezvoltare 
Locală (PNDL) 2017-2020, au fost depuse, urmând 
a fi semnate contracte de finanțare, proiectele 
”Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Slobozia” și ”Modernizarea și 
dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de 
Urgență Slobozia”. 

Pentru alte investiții publice vizate de Consiliul 
Județean Ialomița în anul 2017, autoritatea 
deliberativă a aprobat:

- nota conceptuală, tema de proiectare, studiul de 
fezabilitate și principalii indicatori tehnico-
economici,  precum și cofinanțarea pentru 
următoarele obiective de investiții: Amenajare curte 
interioară Liceul Tehnologic Special ”Ion 
Teodorescu” Slobozia, Modernizare faleză Dunăre 
în comuna Bordușani, construirea unui punct de 
acostare turistică pe malul stâng al Brațului Borcea în 
comuna Stelnica;

-  s tud i i  de  p ro i ec t e  pen t ru   ”Cen t ru 
multifuncțional Amara”, ”Semnale-simbol de 
marcare a intrărilor/ ieșirilor rutiere din județ”, 
Amenajare Centru de îngrijiri paliative Slobozia 
Nouă, Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor 
Ialomița, Plan de menținere a calității aerului,  
valorificarea apei cu potențial termal și balnear - 
resursă naturală din comuna Giurgeni, elaborare 
studiu de oportunitate pentru exploatare tehnică şi 
comercială şi întocmirea unui caiet de sarcini în 
vederea concesionării/închirierii obiectivului de 
investiţii ,,Parc Solar Fotovoltaic Ialomiţa I.

Trebuie menționată în prezentul raport și 
realizarea ”Strategiei în domeniul eficienței 
energetice a județului Ialomița pentru perioada 
2016 - 2020”, strategie sectorială, complementară 
”Strategiei de dezvoltare economico-socială a 

județului Ialomița, în perioada 2009 – 2020”, 
aprobată prin hotărârea nr. 88/18.05.2017 a 
Consiliului Județean Ialomița. Pornită de la 
necesitatea de a avea o politică unitară și coerentă la 
nivel județean în domeniul energiei și de a promova 
conceptul de energie durabilă în strânsă concordanță 
cu principiile moderne privind managementul 
energetic la nivel județean și local, ”Strategia în 
domeniul eficienței energetice a județului Ialomița 
pentru perioada 2016 -2020” face o analiză 
pertinentă și obiectivă a situației actuale și propune 
măsuri concrete pentru creșterea eficienței 
energetice în teritoriu, gestionarea inteligentă a 
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile 
în infrastructurile publice. O asemenea strategie a 
constituit și un element de fundamentare a cererilor 
de finanțare depuse pentru accesarea Programului 
Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 
3, Prioritatea de investiții 3.1, pentru creșterea 
eficienței energetice a unor clădiri publice din 
patrimoniul județului Ialomița. 

Un document strategic de importanță 
deosebită pentru echiparea infrastructurilor edilitare 
locale, aprobat prin hotărârea Consiliului Judeţean 
Ialomiţa nr. 219/19.12.2017 de modificare a hotărârii 
nr. 77/ 17.11.2016 privind „Master Plan pentru 
Reabilitarea şi modernizarea sistemului de 
alimentare cu apă şi de canalizare în regiunea 
Constanţa-Ialomiţa” – forma revizuită, a vizat 
analiza opțiunilor de investiții din domeniu în 
diferite sisteme zonale sau grupări de localități din 
Ialomița pentru alimentări cu apă și apă uzată, planul 
de investiții pe termen lung – 2014 - 2020, cu 
extensie 2021- 2042, pentru cele două utilități, 
costurile pe etape și pe categorii de costuri. 

Pentru dezvoltarea comunitară a unităților 
administrativ-teritoriale din județ, au fost 
repartizate bugetelor locale sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată și din cota de 18,5% din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale, achitarea arieratelor, rambursarea ratelor la 
împrumuturile contractate în condiţiile prevăzute la 
art. 4 alin. (2) lit. b1) din Legea nr. 6/ 2017 privind 
bugetul de stat pe anul 2017, susţinerea programelor 
de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură 
care necesită cofinanţare locală. De asemenea, s-a 
realizat redistribuirea pe bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor 
fonduri bugetare  reprezentând sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării 
cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale,  
precum și pentru realizarea studiilor specifice unor 
investiții publice din județ. Suma totală repartizată 
bugetelor locale în anul 2017 a fost de  22.041 mii 
lei, din care 6.736 mii lei din sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale, 5.312 mii lei sume  din cota de 18,5% din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
unităților administrativ – teritoriale și  9.993 mii lei 
sume defalcate din TVA pentru drumuri județene și 
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Statistic, structura pe domenii finanțate se prezintă astfel:

Obiectivele de investiții propuse pentru finanțare 
din PNDL 2 sunt foarte diverse, răspund unor nevoi 
reale identificate în teritoriu prin strategiile de 
dezvoltare durabilă locală și în Strategia de 
dezvoltare economico-socială a judeţului 
Ialomiţa în perioada 2009 – 2020, îmbunătățesc și 
modernizează echiparea edilitară la localităților, dau 
un impuls investițiilor publice și aduc un plus de 
confort în viața cotidiană. 

Identificarea, în anul 2017, a programelor cu 
finanțare europeană și națională, posibil de 
accesat din perspectiva necesității, activității, 
atribuțiilor și responsabilităților Consiliului Județean 
Ialomița, asigură un efect direct și asupra dezvoltării 
economico-sociale a comunităților locale aflate în 
aria teritorială a proiectelor propuse. Accesarea Axei 
Prioritare 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de 
importanță regională a Programului Operațional 
Regional (POR) 2014 – 2020, va creşte gradul de 
accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în 
proximitatea reţelei TEN-T prin reabilitarea unor 
importante drumuri judeţene din vestul  județului 
Ialomița (DJ 302) și centrul (DJ 201 , DJ 306, DJ 102 
H, DJ 203 E), în aşa fel încât reţelelor de drumuri 
judeţene li se asigură conectivitate intraregională 
(Călăraşi, Ialomiţa, Prahova), interregioanală (Sud 
Muntenia – Călăraşi, Ialomiţa, Prahova şi Regiunea 
Bucureşti – Ilfov), naţională (Autostrada A2, 
Autostrada A3, DN 2)  şi europeană (E 60, E 85). 
Este un succes pe care trebuie să îl menționăm fără 
nicio reținere și pentru faptul că el confirmă justețea 
scenariului de dezvoltare spaţială şi economică a 
judeţului în tandem regional, prin asociere cu 
judeţele limitrofe, propus în „Documentul strategic 
cu scenarii de dezvoltare economico-socială a 
teritoriului judeţului Ialomiţa, pe perioada 2009 – 
2013, cu orizont 2013 – 2020, Realizarea Strategiei 
de dezvoltare a judeţului Ialomiţa”!  

Comunităţile ialomiţene situate în aria acestor 
drumuri judeţene prioritare vor avea noi oportunităţi 
pentru extinderea investiţiilor productive, 
diversificarea obiectului de activitate al agenților 
economici, sporirea gradului de mobilitate a 
persoanelor şi bunurilor, accesul facil la o 
infrastructură de transport rutier modernă, 
interconectată cu alte drumuri regionale şi cu reţeaua 
TEN-T, creşterea competitivităţii şi coeziunii 
teritoriale. Trebuie evidențiate și numeroasele 
proiecte  de  modernizare  ș i  reabi l i tare  a 

infrastructurii rutiere de nivel județean și local 
propuse prin  Programului Național de Dezvoltare 
Locală (PNDL) 2017-2020, pe o arie care cuprinde 
practic întregul județ Ialomița! Amintim aici drumul 
județean DJ 201, cu două tronsoane - Tronson I DN 2 
Coșereni - Axintele - Orezu (35 km) și  tronson II - 
Buești - Ivănești - Ion Ghica - Ciulnița - Cosâmbești - 
Mărculești (27 km 57), precum și  DJ 203F (Grivița) 
- Smirna - Iazu - Scânteia - Valea Ciorii - DN 21A 
(25,35 km) și    Podul peste râul Prahova la Dridu, DJ 
101, km 52+759, DJ 102H, Colelia - Cocora (13,3 
km), DJ 102 H, Grindu - Grivița (12,5 km),  DJ 201, 
pe tronsonul  Orezu - Piersica- Bordușelu (7,5 km), 
DJ 211 Grivița - Traian (6,7 km).

Influențarea dezvoltării economico-sociale a 
comunităților locale se va face și prin proiectele 
propuse în anul 2017 de accesare a Programului 
Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3, 
Prioritatea de investiții 3.1 ” Sprijinirea eficienței 
energetice a gestionării inteligente a energiei și a 
utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructuri publice, inclusiv în clădirile publice și 
în sectorul locuințelor, Axa prioritară 5 – 
Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, 
protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural,   Axa prioritară 8  -  Dezvoltarea 
infrastructurii sanitare şi sociale,  Prioritatea de 
investiţii 8.1- Investiţii în infrastructurile sanitare şi 
sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel 
național, regional și local, reducând inegalitățile în 
ceea ce privește starea de sănătate și promovând 
incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la 
serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și 
trecerea de la serviciile instituționale la serviciile 
prestate de comunități, precum și a  Programului 
Național de Dezvoltare Locală (PNDL) 2017-2020.

Astfel, în anul raportat, au fost întocmite și 
aprobate Documentații de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenție (DALI) și a principalilor indicatori 
tehnico-economici pentru creșterea eficienței 
energetice la următoarele obiective: Centrul Cultural 
UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomița, Muzeul Județean 
Ialomița,  Complexul de Servicii Sociale din str. 
C.D.Gherea, nr. 7, Slobozia, Centrul de asistență 
medico-soc ia lă  F ie rb in ț i  Târg ,  C lăd i rea 
administrativă din str. Răzoare, Slobozia, Clădirea 
Comandamentului – Pavilion A de la Centrul Militar 
Județean Ialomița, Căminul Școala Slobozia CP5 - 
clădire școala și clădire sala de sport de la Liceul 
Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia.

În domeniul culturii, pe Axa prioritară 5, s-au 
depus proiecte pentru restaurare și conservare 
Biserica de lemn ”Sf. Nicolae” Slobozia, reabilitarea 
și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul 
de Floci și reabilitarea monumentului istoric și de 
arhitectură Conacul Bolomey, care au trecut de etapa 
conformității administrative.               .               

Pentru sănătate, sunt propuse proiectele 
” R e a b i l i t a r e a ,  m o d e r n i z a r e a  ş i  d o t a r e a 
Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Slobozia” și  ”Modernizarea, extinderea şi 
dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”. Tot pentru 
sănătate, prin Programul Național de Dezvoltare 
Locală (PNDL) 2017-2020, au fost depuse, urmând 
a fi semnate contracte de finanțare, proiectele 
”Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Slobozia” și ”Modernizarea și 
dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de 
Urgență Slobozia”. 

Pentru alte investiții publice vizate de Consiliul 
Județean Ialomița în anul 2017, autoritatea 
deliberativă a aprobat:

- nota conceptuală, tema de proiectare, studiul de 
fezabilitate și principalii indicatori tehnico-
economici,  precum și cofinanțarea pentru 
următoarele obiective de investiții: Amenajare curte 
interioară Liceul Tehnologic Special ”Ion 
Teodorescu” Slobozia, Modernizare faleză Dunăre 
în comuna Bordușani, construirea unui punct de 
acostare turistică pe malul stâng al Brațului Borcea în 
comuna Stelnica;

-  s tud i i  de  p ro i ec t e  pen t ru   ”Cen t ru 
multifuncțional Amara”, ”Semnale-simbol de 
marcare a intrărilor/ ieșirilor rutiere din județ”, 
Amenajare Centru de îngrijiri paliative Slobozia 
Nouă, Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor 
Ialomița, Plan de menținere a calității aerului,  
valorificarea apei cu potențial termal și balnear - 
resursă naturală din comuna Giurgeni, elaborare 
studiu de oportunitate pentru exploatare tehnică şi 
comercială şi întocmirea unui caiet de sarcini în 
vederea concesionării/închirierii obiectivului de 
investiţii ,,Parc Solar Fotovoltaic Ialomiţa I.

Trebuie menționată în prezentul raport și 
realizarea ”Strategiei în domeniul eficienței 
energetice a județului Ialomița pentru perioada 
2016 - 2020”, strategie sectorială, complementară 
”Strategiei de dezvoltare economico-socială a 

județului Ialomița, în perioada 2009 – 2020”, 
aprobată prin hotărârea nr. 88/18.05.2017 a 
Consiliului Județean Ialomița. Pornită de la 
necesitatea de a avea o politică unitară și coerentă la 
nivel județean în domeniul energiei și de a promova 
conceptul de energie durabilă în strânsă concordanță 
cu principiile moderne privind managementul 
energetic la nivel județean și local, ”Strategia în 
domeniul eficienței energetice a județului Ialomița 
pentru perioada 2016 -2020” face o analiză 
pertinentă și obiectivă a situației actuale și propune 
măsuri concrete pentru creșterea eficienței 
energetice în teritoriu, gestionarea inteligentă a 
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile 
în infrastructurile publice. O asemenea strategie a 
constituit și un element de fundamentare a cererilor 
de finanțare depuse pentru accesarea Programului 
Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 
3, Prioritatea de investiții 3.1, pentru creșterea 
eficienței energetice a unor clădiri publice din 
patrimoniul județului Ialomița. 

Un document strategic de importanță 
deosebită pentru echiparea infrastructurilor edilitare 
locale, aprobat prin hotărârea Consiliului Judeţean 
Ialomiţa nr. 219/19.12.2017 de modificare a hotărârii 
nr. 77/ 17.11.2016 privind „Master Plan pentru 
Reabilitarea şi modernizarea sistemului de 
alimentare cu apă şi de canalizare în regiunea 
Constanţa-Ialomiţa” – forma revizuită, a vizat 
analiza opțiunilor de investiții din domeniu în 
diferite sisteme zonale sau grupări de localități din 
Ialomița pentru alimentări cu apă și apă uzată, planul 
de investiții pe termen lung – 2014 - 2020, cu 
extensie 2021- 2042, pentru cele două utilități, 
costurile pe etape și pe categorii de costuri. 

Pentru dezvoltarea comunitară a unităților 
administrativ-teritoriale din județ, au fost 
repartizate bugetelor locale sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată și din cota de 18,5% din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale, achitarea arieratelor, rambursarea ratelor la 
împrumuturile contractate în condiţiile prevăzute la 
art. 4 alin. (2) lit. b1) din Legea nr. 6/ 2017 privind 
bugetul de stat pe anul 2017, susţinerea programelor 
de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură 
care necesită cofinanţare locală. De asemenea, s-a 
realizat redistribuirea pe bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor 
fonduri bugetare  reprezentând sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării 
cheltuielilor privind drumurile judeţene și comunale,  
precum și pentru realizarea studiilor specifice unor 
investiții publice din județ. Suma totală repartizată 
bugetelor locale în anul 2017 a fost de  22.041 mii 
lei, din care 6.736 mii lei din sume defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale, 5.312 mii lei sume  din cota de 18,5% din 
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
unităților administrativ – teritoriale și  9.993 mii lei 
sume defalcate din TVA pentru drumuri județene și 
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comunale. Menționăm că înainte de adoptarea 
hotărârilor de repartizare a  sumelor pentru bugetele 
locale, unitățile administrativ-teritoriale au transmis 
Consiliului Județean Ialomița solicitările de fonduri 
de echilibrare a bugetelor locale, care au fost 
analizate pe criterii obiective de necesitate și 
oportunitate, pentru a fi acoperite la nivelul 
resurselor bugetare alocate sau posibil de mobilizat. 
De asemenea, s-au îndeplinit formalitățile legale 
cerute de asigurarea transparenței administrative.  

Un indicator semnificativ pentru evaluarea 
tendinţei  dezvoltării  economico-sociale a 
comunităților judeţului Ialomiţa este dată de 
statistica îndeplinirii atribuţiei preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa de a emite şi elibera 
acte de autoritate urbanistică, avize şi acorduri. 
În cadrul Serviciului Amenajarea Teritoriului și 
Urbanism, în perioada ianuarie – decembrie 2017 s-
au analizat documentațiile tehnice depuse de  
unitățile administrativ – teritoriale din județul 
Ialomița, dar şi de persoane fizice şi/sau persoane 
juridice în vederea eliberării actelor de autoritate 
urbanistică (certificate de urbanism și autorizații de 
construire/desființare), precum și a avizelor necesare 
emiterii acestora. 

Statistica actelor de autoritate urbanistică 
eliberate în anul 2017 este:

Îndeplinirea responsabilitățile din acest domeniu 
a însemnat și prelungirea valabilităţii a 6 certificate 
de urbanism şi a 10 autorizaţii de construire emise de 
Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa și a căror 
valabilitate a expirat în cursul anului 2017, 
încheierea a  5 procese-  verbale de recepţie la 
terminarea lucrărilor pentru autorizaţiile de 
construire emise de Preşedintele Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, emiterea a 4  avize de iniţiere/de 
oportunitate de Şeful Serviciului Amenajarea 
Teritoriului şi Urbanism cu atribuţii delegate de 
Arhitect - Şef al Judeţului Ialomiţa și a 6 avize pentru 
prelungirea valabilităţii  Planurilor Urbanistice 
Generale a următoarelor localităţi din judeţul 

Ialomiţa: Bueşti, Munteni-Buzău, Manasia, Perieţi, 
Gura Ialomiţei şi Stelnica. Investiţiile propuse prin 
autorizaţiile de construire vizează reabilitarea şi 
extinderea de reţele electrice, reţele de gaze naturale, 
sisteme de  alimentare cu cu apă, de tratare a apei 
potabile și canalizare, drumuri judeţene şi comunale, 
modernizarea sistemelor de irigații și altele, 
realizarea investiţiilor propuse contribuind la 
modernizarea echipării edilitare a localităţilor, 
creșterea gradului de confort pentru populație și 
reducerea disparităţilor de dezvoltare dintre 
comunităţile noastre.

În ceea ce privește emiterea unor acorduri 
derivate din folosința drumurilor județene în anul 
2017, au fost eliberate 32  Acorduri Prealabile de 
amplasare și execuție de lucrări în zona drumurilor 
județene și Autorizații de amplasare și/sau acces  în 
zona drumurilor județene pentru persoane fizice și 
juridice, solicitate prin Certificatele de urbanism, 
eliberarea a 56 de  Acorduri  Prealabile de amplasare 
și execuție de lucrări în zona drumurilor județene și  

14 Autorizații de amplasare și/sau acces în zona 
drumurilor județene pentru unitățile administrative-
teritoriale cu investiții finanțate din fonduri locale și 
prin P.N.D.L. 2017 – 2020, întocmirea a 7 Contracte 
de utilizare permanentă a zonei drumurilor județene 
încheiate între persoane fizice sau juridice și 
Consiliul Județean Ialomița. 

Pentru dezvoltarea durabilă a unităţilor 
administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa, din 
punct de vedere al politicilor de mediu, Consiliul 
Județean Ialomița a completat/refăcut, în anul 2017, 
,,Planul de Menţinere a Calităţii Aerului pentru 
indicatorii pulberi în suspensie (PM10 şi PM 2,5), 
benzen (C6H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid de 
carbon (CO), plumb (Pb), arsen (As), cadmiu 
(Cd), nichel (Ni), dioxid de azot şi oxizi de azot 
NO2/NOx) în județul Ialomița”. Fundamentarea 
acestui document strategic sectorial s-a făcut pe 
baza observaţiilor cuprinse în Nota privind  criteriile 
de verificare precum şi a datelor şi inventarelor 
locale de emisii în formatul anexei 4 din OM 
3299/2012, datele de trafic, datele de fond regional 
primite de la Agenția pentru Protecția Mediului 
Ialomița, informaţiile primite de la unităţilor 
administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa privind 
investiţiile aferente măsurilor/acţiunilor cuprinse în 
scenariile Planului pentru perioada 2017- 2021. 
Măsurile/proiectele pentru menținerea calității 
aerului în județul Ialomița, aplicabile celor două 
scenarii din Planul de Menţinere a Calităţii Aerului 
vizează localitățile: Slobozia, Fetești, Urziceni, 
Țăndărei, Amara, Manasia, Coșereni, Gimbășani, 
Ciochina, Gheorghe Lazăr, Colelia, Adâncata, 

Axintele, Cosâmbești, Movilița, Grivița, Gârbovi, 
Grindu, Stelnica, Ciulnița, Valea Măcrișului, 
Manasia, Ciocârlia, Jilavele, Rădulești, Moldoveni, 
Andrășești, Armășești, Drăgoești, Perieți, Căzănești, 
Miloșești, Gheorghe Doja, Mărculești, Alexeni, 
Sudiți, Platonești, Reviga, Gheorghe Lazăr , Valea 
Ciorii, Balaciu, Sărățeni, Sălcioara, Albești. 

Tot documente strategice sectoriale din anul 
2017 sunt ”Planul de investiții pe termen lung - 
alimentare cu apă”, actualizat pentru următoarele  
aglomerări: Adâncata, Patru Frați, Maia, Slobozia, 
Amara, Ciulnița, Mărculești, Ion Ghica, Ivănești, 
Poiana, Cosâmbești, Gimbășani, Smirna, Iazu, 
Scânteia și ”Planul de investiții pe termen lung - 
apă uzată”,  actualizat pentru următoarele 
aglomerări: Slobozia, Amara, Bucu, Ograda, 
Adâncata, Patru Frați, Poiana, Ciulnița, Ion Ghica, 
Ivănești, Cosâmbești, Gimbășani, Mărculești, 
Miloșești, Tovărășia, Maia, Gheorghe Lazăr. 

Adoptarea de hotărâri cu caracter normativ ale 
Consiliului Județean Ialomița (nr. 128/31.07.2017 și 
nr.213/19.12.2017) de stabilire a prețurilor medii ale 
produselor agricole, în vederea calculării veniturilor 
anuale brute obținute de locuitori ai județului 
Ialomița din cedarea folosinței bunurilor prin 
închiriere sau arendare, precum și a hotărârii nr. 
214/19.12.2017, prin care s-a stabilit prețul 
mediu/tona de iarbă (masă verde) obținută de pe 
pajiști, constituie o altă modalitate prin care 
Consiliul Județean Ialomița reglementează domenii 
care se pot regăsi ca sprijin specific  acordat 
dezvoltării economico-sociale teritoriale. 

În ansamblul de responsabilități privind 
gestionarea treburilor publice, îndeplinirea 
atribuțiilor privind formarea, administrarea, 
angajarea şi utilizarea fondurilor publice locale şi 
exercitarea atribuţiilor de ordonator principal de 
credite se fundamentează, din punct de vedere al 
normelor legale,  pe  prevederile Legii nr. 215/2001 
a administrației publice locale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare ( art. 91, alin. 
1, li.b și alin.3, lit.a-c și art.104, alin.1, li.c și alin. 4, 
lit.a - d), ale Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare,  ale Legii nr. 82/1992 a contabilității, cu 
modificările şi completările ulterioare și ale Legii nr. 
6/ 2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și pe 
normele cuprinse în Regulamentul de organizare și 
funcționare a Consiliului Județean Ialomița (art. 13, 
alin 1, lit b și alin.3, lit.a-c, art. 24, alin. 1, lit c, alin. 4, 
lit a - d), dar și în alte  acte normative circumscrise 
domeniului.

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

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

La propunerea președintelui, și pentru anul 2017, 
Consiliul Judeţean Ialomiţa a dezbătut și aprobat 
bugetul propriu al judeţului Ialomiţa, virările de 
credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi 
contul de încheiere a exerciţiului bugetar, 
contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, 
impozitele şi taxele judeţene, în condiţiile legii. 
Importanța acestor atribuții atât pentru autoritatea 
deliberativă, cât și pentru președintele Consiliului 
Ialomița  este reliefată și faptul că, în anul 2017, au 
fost adoptate 38 de hotărâri privind domeniul 
bugetar, ceea ce reprezintă 16,6% din totalul 
hotărârilor anului raportat. De asemenea, au fost 
îndeplinite procedurile legale privind transparența 
elaborării și adoptării actelor administrative 
decizionale cu caracter normativ.

Principalele categorii de atribuții îndeplinite de 
Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa  în 
domeniul bugetar, în anul 2017, se pot sintetiza astfel: 
exercitarea funcţiei de ordonator principal de 
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comunale. Menționăm că înainte de adoptarea 
hotărârilor de repartizare a  sumelor pentru bugetele 
locale, unitățile administrativ-teritoriale au transmis 
Consiliului Județean Ialomița solicitările de fonduri 
de echilibrare a bugetelor locale, care au fost 
analizate pe criterii obiective de necesitate și 
oportunitate, pentru a fi acoperite la nivelul 
resurselor bugetare alocate sau posibil de mobilizat. 
De asemenea, s-au îndeplinit formalitățile legale 
cerute de asigurarea transparenței administrative.  

Un indicator semnificativ pentru evaluarea 
tendinţei  dezvoltării  economico-sociale a 
comunităților judeţului Ialomiţa este dată de 
statistica îndeplinirii atribuţiei preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa de a emite şi elibera 
acte de autoritate urbanistică, avize şi acorduri. 
În cadrul Serviciului Amenajarea Teritoriului și 
Urbanism, în perioada ianuarie – decembrie 2017 s-
au analizat documentațiile tehnice depuse de  
unitățile administrativ – teritoriale din județul 
Ialomița, dar şi de persoane fizice şi/sau persoane 
juridice în vederea eliberării actelor de autoritate 
urbanistică (certificate de urbanism și autorizații de 
construire/desființare), precum și a avizelor necesare 
emiterii acestora. 

Statistica actelor de autoritate urbanistică 
eliberate în anul 2017 este:

Îndeplinirea responsabilitățile din acest domeniu 
a însemnat și prelungirea valabilităţii a 6 certificate 
de urbanism şi a 10 autorizaţii de construire emise de 
Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa și a căror 
valabilitate a expirat în cursul anului 2017, 
încheierea a  5 procese-  verbale de recepţie la 
terminarea lucrărilor pentru autorizaţiile de 
construire emise de Preşedintele Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, emiterea a 4  avize de iniţiere/de 
oportunitate de Şeful Serviciului Amenajarea 
Teritoriului şi Urbanism cu atribuţii delegate de 
Arhitect - Şef al Judeţului Ialomiţa și a 6 avize pentru 
prelungirea valabilităţii  Planurilor Urbanistice 
Generale a următoarelor localităţi din judeţul 

Ialomiţa: Bueşti, Munteni-Buzău, Manasia, Perieţi, 
Gura Ialomiţei şi Stelnica. Investiţiile propuse prin 
autorizaţiile de construire vizează reabilitarea şi 
extinderea de reţele electrice, reţele de gaze naturale, 
sisteme de  alimentare cu cu apă, de tratare a apei 
potabile și canalizare, drumuri judeţene şi comunale, 
modernizarea sistemelor de irigații și altele, 
realizarea investiţiilor propuse contribuind la 
modernizarea echipării edilitare a localităţilor, 
creșterea gradului de confort pentru populație și 
reducerea disparităţilor de dezvoltare dintre 
comunităţile noastre.

În ceea ce privește emiterea unor acorduri 
derivate din folosința drumurilor județene în anul 
2017, au fost eliberate 32  Acorduri Prealabile de 
amplasare și execuție de lucrări în zona drumurilor 
județene și Autorizații de amplasare și/sau acces  în 
zona drumurilor județene pentru persoane fizice și 
juridice, solicitate prin Certificatele de urbanism, 
eliberarea a 56 de  Acorduri  Prealabile de amplasare 
și execuție de lucrări în zona drumurilor județene și  

14 Autorizații de amplasare și/sau acces în zona 
drumurilor județene pentru unitățile administrative-
teritoriale cu investiții finanțate din fonduri locale și 
prin P.N.D.L. 2017 – 2020, întocmirea a 7 Contracte 
de utilizare permanentă a zonei drumurilor județene 
încheiate între persoane fizice sau juridice și 
Consiliul Județean Ialomița. 

Pentru dezvoltarea durabilă a unităţilor 
administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa, din 
punct de vedere al politicilor de mediu, Consiliul 
Județean Ialomița a completat/refăcut, în anul 2017, 
,,Planul de Menţinere a Calităţii Aerului pentru 
indicatorii pulberi în suspensie (PM10 şi PM 2,5), 
benzen (C6H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid de 
carbon (CO), plumb (Pb), arsen (As), cadmiu 
(Cd), nichel (Ni), dioxid de azot şi oxizi de azot 
NO2/NOx) în județul Ialomița”. Fundamentarea 
acestui document strategic sectorial s-a făcut pe 
baza observaţiilor cuprinse în Nota privind  criteriile 
de verificare precum şi a datelor şi inventarelor 
locale de emisii în formatul anexei 4 din OM 
3299/2012, datele de trafic, datele de fond regional 
primite de la Agenția pentru Protecția Mediului 
Ialomița, informaţiile primite de la unităţilor 
administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa privind 
investiţiile aferente măsurilor/acţiunilor cuprinse în 
scenariile Planului pentru perioada 2017- 2021. 
Măsurile/proiectele pentru menținerea calității 
aerului în județul Ialomița, aplicabile celor două 
scenarii din Planul de Menţinere a Calităţii Aerului 
vizează localitățile: Slobozia, Fetești, Urziceni, 
Țăndărei, Amara, Manasia, Coșereni, Gimbășani, 
Ciochina, Gheorghe Lazăr, Colelia, Adâncata, 

Axintele, Cosâmbești, Movilița, Grivița, Gârbovi, 
Grindu, Stelnica, Ciulnița, Valea Măcrișului, 
Manasia, Ciocârlia, Jilavele, Rădulești, Moldoveni, 
Andrășești, Armășești, Drăgoești, Perieți, Căzănești, 
Miloșești, Gheorghe Doja, Mărculești, Alexeni, 
Sudiți, Platonești, Reviga, Gheorghe Lazăr , Valea 
Ciorii, Balaciu, Sărățeni, Sălcioara, Albești. 

Tot documente strategice sectoriale din anul 
2017 sunt ”Planul de investiții pe termen lung - 
alimentare cu apă”, actualizat pentru următoarele  
aglomerări: Adâncata, Patru Frați, Maia, Slobozia, 
Amara, Ciulnița, Mărculești, Ion Ghica, Ivănești, 
Poiana, Cosâmbești, Gimbășani, Smirna, Iazu, 
Scânteia și ”Planul de investiții pe termen lung - 
apă uzată”,  actualizat pentru următoarele 
aglomerări: Slobozia, Amara, Bucu, Ograda, 
Adâncata, Patru Frați, Poiana, Ciulnița, Ion Ghica, 
Ivănești, Cosâmbești, Gimbășani, Mărculești, 
Miloșești, Tovărășia, Maia, Gheorghe Lazăr. 

Adoptarea de hotărâri cu caracter normativ ale 
Consiliului Județean Ialomița (nr. 128/31.07.2017 și 
nr.213/19.12.2017) de stabilire a prețurilor medii ale 
produselor agricole, în vederea calculării veniturilor 
anuale brute obținute de locuitori ai județului 
Ialomița din cedarea folosinței bunurilor prin 
închiriere sau arendare, precum și a hotărârii nr. 
214/19.12.2017, prin care s-a stabilit prețul 
mediu/tona de iarbă (masă verde) obținută de pe 
pajiști, constituie o altă modalitate prin care 
Consiliul Județean Ialomița reglementează domenii 
care se pot regăsi ca sprijin specific  acordat 
dezvoltării economico-sociale teritoriale. 

În ansamblul de responsabilități privind 
gestionarea treburilor publice, îndeplinirea 
atribuțiilor privind formarea, administrarea, 
angajarea şi utilizarea fondurilor publice locale şi 
exercitarea atribuţiilor de ordonator principal de 
credite se fundamentează, din punct de vedere al 
normelor legale,  pe  prevederile Legii nr. 215/2001 
a administrației publice locale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare ( art. 91, alin. 
1, li.b și alin.3, lit.a-c și art.104, alin.1, li.c și alin. 4, 
lit.a - d), ale Legii nr. 273/ 2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare,  ale Legii nr. 82/1992 a contabilității, cu 
modificările şi completările ulterioare și ale Legii nr. 
6/ 2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și pe 
normele cuprinse în Regulamentul de organizare și 
funcționare a Consiliului Județean Ialomița (art. 13, 
alin 1, lit b și alin.3, lit.a-c, art. 24, alin. 1, lit c, alin. 4, 
lit a - d), dar și în alte  acte normative circumscrise 
domeniului.

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

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

La propunerea președintelui, și pentru anul 2017, 
Consiliul Judeţean Ialomiţa a dezbătut și aprobat 
bugetul propriu al judeţului Ialomiţa, virările de 
credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi 
contul de încheiere a exerciţiului bugetar, 
contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, 
impozitele şi taxele judeţene, în condiţiile legii. 
Importanța acestor atribuții atât pentru autoritatea 
deliberativă, cât și pentru președintele Consiliului 
Ialomița  este reliefată și faptul că, în anul 2017, au 
fost adoptate 38 de hotărâri privind domeniul 
bugetar, ceea ce reprezintă 16,6% din totalul 
hotărârilor anului raportat. De asemenea, au fost 
îndeplinite procedurile legale privind transparența 
elaborării și adoptării actelor administrative 
decizionale cu caracter normativ.

Principalele categorii de atribuții îndeplinite de 
Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa  în 
domeniul bugetar, în anul 2017, se pot sintetiza astfel: 
exercitarea funcţiei de ordonator principal de 
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credite,  întocmirea, prin direcția de specialitate, a 
proiectului bugetului judeţului şi contului de 
încheiere a exerciţiului bugetar şi supunerea lor spre 
aprobare consiliului judeţean, în condiţiile şi la 
termenele prevăzute de lege, propuneri adresate 
Consiliului Judeţean Ialomița  de  adoptare a 
măsurilor necesare pentru realizarea veniturilor 
bugetare şi încasarea acestora la termen, derularea 
contractului de împrumuturi. Repartizarea 
alocaţiilor bugetare s-a făcut pe programe, în 
concordanţă cu obiectivele prioritare ale autorității 
și cu îndeplinirea indicatorilor de performanţă, 
respectându-se cu strictețe disciplina financiară, 
clasificaţia bugetară, atât economică, cât şi 
funcţională, angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi 
plata cheltuielilor din fondurile publice cu 
asigurarea existenţei prevederilor bugetare, sursei 
de finanţare, a cadrului legal pentru fiecare 
cheltuială,  acordarea vizei prealabilă de control 
financiar - preventiv. 

În ceea ce privește componentele bugetului 
județului Ialomița pentru anul 2017 acestea  sunt: 
bugetul  local ,  bugetul  fondurilor  externe 
nerambursabile, bugetul activităţilor finanţate 
integral din venituri proprii, bugetul instituțiilor 
finanţate integral din venituri proprii, bugetul 
instituțiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii. 
Din punct de vedere al componentei instituționale, în 
bugetul general se regăsește bugetul gestionat de 
Consiliul Județean Ialomița și  bugetele instituțiilor 
subordonate: Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Ialomița, Centrul de Asistenţă Medico-
Socială Fierbinţi Târg, Biblioteca Judeţeană „Ştefan 
Bănulescu” Ialomița, Muzeul Național al Agriculturii 
Slobozia, Muzeul Judeţean Ialomiţa, Centrul 
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Ialomiţa, Centrul Cultural UNESCO 
„Ionel Perlea” Ialomița, Direcția Județeană de 
Evidența Persoanelor Ialomița, Centrul Judeţean de 
Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomița, Liceul 
Tehnologic Special “Ion Teodorescu” Slobozia.

Bugetul general consolidat 2017, incluzând toate 
tipurile de bugete, cu secțiunile aferente, excluzându-
se transferurile între aceste bugete componente, se 
prezintă astfel:

a) programat: 
- venituri - prevederi bugetare: 206.802.600 lei;
- cheltuieli - credite bugetare:   249.415.600 lei; 
b) executat: 
- venituri – total 206.370.313 lei, din care: 
- încasări realizate: 201.615.842 lei;
- sursă excedent ani anteriori: 4.754.471 lei;
- cheltuieli – plăți efectuate: 197.088.200 lei. 
Stabilit ca diferenţă între încasările realizate şi 

plăţile efectuate, separat pentru fiecare dintre secţiuni, 
respectiv de funcţionare şi de dezvoltare, rezultatul 
exerciţiului bugetar la data de 31.12.2017 al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa a înregistrat un excedent 
bugetar pentru bugetul local, concretizat în 
disponibilităţi în cuantum de 73.925.287 lei, iar pentru 
Spitalul Județean de Urgență Slobozia de 3.022.189 lei.

În ceea ce privește bugetul local încasările 
realizate  au fost în sumă de 123.898.091 lei, adică 
97,83% faţă de prevederile bugetare definitive de 
126.638.000 lei, din care pentru secţiunea de 
funcţionare: 123.898.091 lei (100,00% din total 
încasări). Principalele încasări realizate în anul 2017, 
pe surse, au fost din: cote defalcate din  impozitul pe 
venit 22.123.738 lei, sume alocate din cotele 
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetului local  9.822.944 lei, sume defalcate din 
T.V.A. 50.584.874 lei, venituri proprii (taxe, 
impozite, diverse venituri, sume provenite din 
finanţare bugetare ani precedenți) 4.415.473 lei, 
subvenţii primite de la bugetul de stat 36.951.062 lei. 
La încasările realizate s-au adăugat, ca sursă pentru 
finanțarea secțiunii de dezvoltare, sume din 
excedentul anilor anteriori de 4.552.179 lei. Plăţile 
din bugetul local au fost în sumă 119.169.795 lei, 
ceea ce reprezintă 72,65%  din creditele bugetare 
definitive (164.028.000 lei), din care pentru secţiunea 
de funcţionare: 114.617.616 lei (96,18% din total 
plăţi), iar pentru secţiunea de dezvoltare: 4.552.179 
lei (3,82% din total plăţi).

După domeniul de activitate, plăţile efectuate 
din bugetul local la 31.12.2017  au avut ca 
destinație:

► cheltuielile serviciilor publice generale în 
sumă de 16.020.499 lei (13,44% din total plăţi), din 
care:

*  autorităţi executive Consiliul Judeţean Ialomiţa 
7.365.106 lei (6,18% din total plăţi); 

* alte servicii publice generale (finanţare Direcția 
Județeană de Evidența Persoanelor Ialomița, precum 
şi alte servicii publice generale) 877.400 lei (0,73% 
din total plăţi);

* tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 
7.777.993 lei (6,53% din total plăţi), pentru secţiunea 
de funcţionare;

► apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
în sumă de 653.083 lei (0,55% din total plăţi), din 
care:

* apărare naţională (susţinerea Comandamentului 
Militar Judeţean) 307.152 lei (0,26% din total plăţi); 

* ordine publică şi siguranţă naţională (susţinerea 
materială a Serviciului de Protecţie Civilă din cadrul 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Barbu 
Catargiu” Ialomiţa, finanţarea acţiunilor de protecţie 
civilă ce intră în sfera de activitate a Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, precum şi alte cheltuieli în 
domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale – 
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Ialomița, 
345.931 lei (0,29% din total plăţi); 

► cheltuieli social-culturale în sumă de 
94.409.334 lei  (79,22% din total plăţi), din care:

* învăţământ (finanţare învăţământ special, 
finanţare programe de acordare lapte, corn şi mere 
pentru elevii din învăţământul primar, gimnazial, 
secundar inferior) 10.365.493 lei (8,70% din total 
plăţi); 

* sănătate 8.110.298 lei (6,80% din total plăţi),; 
* cultură şi religie (finanţare instituţii de cultură 

subordonate, contribuţii  personal neclerical, servicii 
recreative şi sportive) 11.145.239 lei (9,35% din total 
plăţi);

* asistenţă socială (Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Ialomița, Centrul de 
Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi Târg) 64.788.304 
lei (54,37% din total plăţi); 

► cheltuielile cu acţiunile economice în sumă de 
8.086.879 lei (6,79% din total plăţi) reprezentând în 
fapt plăţi pentru întreţinerea şi modernizarea 
drumurilor publice judeţene, precum şi pentru alte 
acţiuni pentru dezvoltare regională şi socială, din care:

* acțiuni generale economice și comerciale 
254.618 lei (0,21% din total plăţi);

* transporturi 7.823.966 lei (6,57% din total plăţi); 
* alte acțiuni economice 8.295 lei (0,01% din total 

plăţi), secţiunea de dezvoltare.  
După natura economică  plăţile efectuate din 

bugetul local la 31.12.2017 au fost folosite pentru: 
a) secţiunea de funcţionare: 114.617.616 lei 

(96,18% din total plăţi), din care:

- cheltuieli de personal: 26.870.638 lei (23,44% 
din total plăţi secţiune); 

- bunuri şi servicii: 15.804.180 lei (13,79% total 
plăţi secţiune);

- dobânzi: 614.394 lei (0,54% din total plăţi 
secţiune);

- transferuri: 20.635.539 lei (18,01% din total plăţi 
secţiune);

- asistenţă socială: 39.663.252 lei (34,60% din 
total plăţi secţiune);

- alte cheltuieli: 4.034.083  lei (3,52% din total 
plăţi secţiune);

- rambursări de credite: 7.000.000 lei (6,11% din 
total plăţi secţiune);

- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 
anul curent: -4.470 lei (-0,01% din total plăţi 
secţiune).

b) secţiunea de dezvoltare: 4.552.179 lei (3,82% 
din total plăţi), din care:

- transferuri : 1.503.057 lei (33,02% din total plăţi 
secţiune);

- proiecte cu finanțare din FSE : 2.590 lei (0,06% 
din total plăţi secţiune);

- active nefinanciare: 3.046.532 lei (66,92% din 
total plăţi secţiune).

Încasările înregistrate în bugetul fondurilor 
externe nerambursabile  (buget derulat de Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Ialomița) pentru proiectul „Rețeaua județeană VIP 
–Voluntariat-initiative-profesionalism pentru 
integrarea școlară și socială a copiilor vulnerabili”) 
au fost de - 51.454 lei, faţă de prevederile bugetare 
definitive de 11.000 lei, din care: secţiunea de 
dezvoltare: - 51.454 lei (subvenţii 1.236 lei (2,40% 
din total încasări, prefinanțare - 52.690 lei). La 
încasările realizate s-au adăugat, ca sursă pentru 
finanțarea secțiunii de dezvoltare, sume din 
excedentul anilor anteriori de 59.693 lei, această 
sumă fiind utilizată în mare parte pentru restituirea 
prefinanțării neutilizate, rămasă de justificat la 
sfârșitul anului 2016 pentru proiectul menționat. Din 
punct de vedere funcţional, plăţile aferente fondurilor 
externe nerambursabile se prezintă astfel: asigurări şi 
asistenţă socială  8.239 lei (100,00% din total plăţi), 
pentru secţiunea de dezvoltare. Plăţile totale efectuate 
din acest buget au fost de 8.239 lei, adică  11,60% faţă 
de creditele bugetare definitive de 71.000 lei. 

Din activităţile finanţate integral din venituri 
proprii (D.G.A.S.P.C. - Cămin pentru Persoane 
Vârstnice Balaciu, Centrul pentru Persoane Vârstnice 
Fierbinţi Târg, Centrul de Recuperare şi Reabilitare 
Neuropsihică pentru Adulţi Movila, Centrul de 
Îngrijire şi Asistenţă Slobozia) s-au realizat încasări 
de 1.429.315 lei, (93,12% din prevederile bugetare 
definitive de 1.535.000 lei). Principalele încasări 
realizate pentru activităţile finanţate integral din 
venituri proprii, pe surse, au fost: venituri proprii: 
1.405.773 lei (98,35% din total încasări), transferuri 
voluntare, donaţii şi sponsorizări: 23.542 (1,65% din 
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credite,  întocmirea, prin direcția de specialitate, a 
proiectului bugetului judeţului şi contului de 
încheiere a exerciţiului bugetar şi supunerea lor spre 
aprobare consiliului judeţean, în condiţiile şi la 
termenele prevăzute de lege, propuneri adresate 
Consiliului Judeţean Ialomița  de  adoptare a 
măsurilor necesare pentru realizarea veniturilor 
bugetare şi încasarea acestora la termen, derularea 
contractului de împrumuturi. Repartizarea 
alocaţiilor bugetare s-a făcut pe programe, în 
concordanţă cu obiectivele prioritare ale autorității 
și cu îndeplinirea indicatorilor de performanţă, 
respectându-se cu strictețe disciplina financiară, 
clasificaţia bugetară, atât economică, cât şi 
funcţională, angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi 
plata cheltuielilor din fondurile publice cu 
asigurarea existenţei prevederilor bugetare, sursei 
de finanţare, a cadrului legal pentru fiecare 
cheltuială,  acordarea vizei prealabilă de control 
financiar - preventiv. 

În ceea ce privește componentele bugetului 
județului Ialomița pentru anul 2017 acestea  sunt: 
bugetul  local ,  bugetul  fondurilor  externe 
nerambursabile, bugetul activităţilor finanţate 
integral din venituri proprii, bugetul instituțiilor 
finanţate integral din venituri proprii, bugetul 
instituțiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii. 
Din punct de vedere al componentei instituționale, în 
bugetul general se regăsește bugetul gestionat de 
Consiliul Județean Ialomița și  bugetele instituțiilor 
subordonate: Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Ialomița, Centrul de Asistenţă Medico-
Socială Fierbinţi Târg, Biblioteca Judeţeană „Ştefan 
Bănulescu” Ialomița, Muzeul Național al Agriculturii 
Slobozia, Muzeul Judeţean Ialomiţa, Centrul 
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Ialomiţa, Centrul Cultural UNESCO 
„Ionel Perlea” Ialomița, Direcția Județeană de 
Evidența Persoanelor Ialomița, Centrul Judeţean de 
Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomița, Liceul 
Tehnologic Special “Ion Teodorescu” Slobozia.

Bugetul general consolidat 2017, incluzând toate 
tipurile de bugete, cu secțiunile aferente, excluzându-
se transferurile între aceste bugete componente, se 
prezintă astfel:

a) programat: 
- venituri - prevederi bugetare: 206.802.600 lei;
- cheltuieli - credite bugetare:   249.415.600 lei; 
b) executat: 
- venituri – total 206.370.313 lei, din care: 
- încasări realizate: 201.615.842 lei;
- sursă excedent ani anteriori: 4.754.471 lei;
- cheltuieli – plăți efectuate: 197.088.200 lei. 
Stabilit ca diferenţă între încasările realizate şi 

plăţile efectuate, separat pentru fiecare dintre secţiuni, 
respectiv de funcţionare şi de dezvoltare, rezultatul 
exerciţiului bugetar la data de 31.12.2017 al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa a înregistrat un excedent 
bugetar pentru bugetul local, concretizat în 
disponibilităţi în cuantum de 73.925.287 lei, iar pentru 
Spitalul Județean de Urgență Slobozia de 3.022.189 lei.

În ceea ce privește bugetul local încasările 
realizate  au fost în sumă de 123.898.091 lei, adică 
97,83% faţă de prevederile bugetare definitive de 
126.638.000 lei, din care pentru secţiunea de 
funcţionare: 123.898.091 lei (100,00% din total 
încasări). Principalele încasări realizate în anul 2017, 
pe surse, au fost din: cote defalcate din  impozitul pe 
venit 22.123.738 lei, sume alocate din cotele 
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetului local  9.822.944 lei, sume defalcate din 
T.V.A. 50.584.874 lei, venituri proprii (taxe, 
impozite, diverse venituri, sume provenite din 
finanţare bugetare ani precedenți) 4.415.473 lei, 
subvenţii primite de la bugetul de stat 36.951.062 lei. 
La încasările realizate s-au adăugat, ca sursă pentru 
finanțarea secțiunii de dezvoltare, sume din 
excedentul anilor anteriori de 4.552.179 lei. Plăţile 
din bugetul local au fost în sumă 119.169.795 lei, 
ceea ce reprezintă 72,65%  din creditele bugetare 
definitive (164.028.000 lei), din care pentru secţiunea 
de funcţionare: 114.617.616 lei (96,18% din total 
plăţi), iar pentru secţiunea de dezvoltare: 4.552.179 
lei (3,82% din total plăţi).

După domeniul de activitate, plăţile efectuate 
din bugetul local la 31.12.2017  au avut ca 
destinație:

► cheltuielile serviciilor publice generale în 
sumă de 16.020.499 lei (13,44% din total plăţi), din 
care:

*  autorităţi executive Consiliul Judeţean Ialomiţa 
7.365.106 lei (6,18% din total plăţi); 

* alte servicii publice generale (finanţare Direcția 
Județeană de Evidența Persoanelor Ialomița, precum 
şi alte servicii publice generale) 877.400 lei (0,73% 
din total plăţi);

* tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 
7.777.993 lei (6,53% din total plăţi), pentru secţiunea 
de funcţionare;

► apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  
în sumă de 653.083 lei (0,55% din total plăţi), din 
care:

* apărare naţională (susţinerea Comandamentului 
Militar Judeţean) 307.152 lei (0,26% din total plăţi); 

* ordine publică şi siguranţă naţională (susţinerea 
materială a Serviciului de Protecţie Civilă din cadrul 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Barbu 
Catargiu” Ialomiţa, finanţarea acţiunilor de protecţie 
civilă ce intră în sfera de activitate a Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, precum şi alte cheltuieli în 
domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale – 
Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Ialomița, 
345.931 lei (0,29% din total plăţi); 

► cheltuieli social-culturale în sumă de 
94.409.334 lei  (79,22% din total plăţi), din care:

* învăţământ (finanţare învăţământ special, 
finanţare programe de acordare lapte, corn şi mere 
pentru elevii din învăţământul primar, gimnazial, 
secundar inferior) 10.365.493 lei (8,70% din total 
plăţi); 

* sănătate 8.110.298 lei (6,80% din total plăţi),; 
* cultură şi religie (finanţare instituţii de cultură 

subordonate, contribuţii  personal neclerical, servicii 
recreative şi sportive) 11.145.239 lei (9,35% din total 
plăţi);

* asistenţă socială (Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Ialomița, Centrul de 
Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi Târg) 64.788.304 
lei (54,37% din total plăţi); 

► cheltuielile cu acţiunile economice în sumă de 
8.086.879 lei (6,79% din total plăţi) reprezentând în 
fapt plăţi pentru întreţinerea şi modernizarea 
drumurilor publice judeţene, precum şi pentru alte 
acţiuni pentru dezvoltare regională şi socială, din care:

* acțiuni generale economice și comerciale 
254.618 lei (0,21% din total plăţi);

* transporturi 7.823.966 lei (6,57% din total plăţi); 
* alte acțiuni economice 8.295 lei (0,01% din total 

plăţi), secţiunea de dezvoltare.  
După natura economică  plăţile efectuate din 

bugetul local la 31.12.2017 au fost folosite pentru: 
a) secţiunea de funcţionare: 114.617.616 lei 

(96,18% din total plăţi), din care:

- cheltuieli de personal: 26.870.638 lei (23,44% 
din total plăţi secţiune); 

- bunuri şi servicii: 15.804.180 lei (13,79% total 
plăţi secţiune);

- dobânzi: 614.394 lei (0,54% din total plăţi 
secţiune);

- transferuri: 20.635.539 lei (18,01% din total plăţi 
secţiune);

- asistenţă socială: 39.663.252 lei (34,60% din 
total plăţi secţiune);

- alte cheltuieli: 4.034.083  lei (3,52% din total 
plăţi secţiune);

- rambursări de credite: 7.000.000 lei (6,11% din 
total plăţi secţiune);

- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 
anul curent: -4.470 lei (-0,01% din total plăţi 
secţiune).

b) secţiunea de dezvoltare: 4.552.179 lei (3,82% 
din total plăţi), din care:

- transferuri : 1.503.057 lei (33,02% din total plăţi 
secţiune);

- proiecte cu finanțare din FSE : 2.590 lei (0,06% 
din total plăţi secţiune);

- active nefinanciare: 3.046.532 lei (66,92% din 
total plăţi secţiune).

Încasările înregistrate în bugetul fondurilor 
externe nerambursabile  (buget derulat de Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Ialomița) pentru proiectul „Rețeaua județeană VIP 
–Voluntariat-initiative-profesionalism pentru 
integrarea școlară și socială a copiilor vulnerabili”) 
au fost de - 51.454 lei, faţă de prevederile bugetare 
definitive de 11.000 lei, din care: secţiunea de 
dezvoltare: - 51.454 lei (subvenţii 1.236 lei (2,40% 
din total încasări, prefinanțare - 52.690 lei). La 
încasările realizate s-au adăugat, ca sursă pentru 
finanțarea secțiunii de dezvoltare, sume din 
excedentul anilor anteriori de 59.693 lei, această 
sumă fiind utilizată în mare parte pentru restituirea 
prefinanțării neutilizate, rămasă de justificat la 
sfârșitul anului 2016 pentru proiectul menționat. Din 
punct de vedere funcţional, plăţile aferente fondurilor 
externe nerambursabile se prezintă astfel: asigurări şi 
asistenţă socială  8.239 lei (100,00% din total plăţi), 
pentru secţiunea de dezvoltare. Plăţile totale efectuate 
din acest buget au fost de 8.239 lei, adică  11,60% faţă 
de creditele bugetare definitive de 71.000 lei. 

Din activităţile finanţate integral din venituri 
proprii (D.G.A.S.P.C. - Cămin pentru Persoane 
Vârstnice Balaciu, Centrul pentru Persoane Vârstnice 
Fierbinţi Târg, Centrul de Recuperare şi Reabilitare 
Neuropsihică pentru Adulţi Movila, Centrul de 
Îngrijire şi Asistenţă Slobozia) s-au realizat încasări 
de 1.429.315 lei, (93,12% din prevederile bugetare 
definitive de 1.535.000 lei). Principalele încasări 
realizate pentru activităţile finanţate integral din 
venituri proprii, pe surse, au fost: venituri proprii: 
1.405.773 lei (98,35% din total încasări), transferuri 
voluntare, donaţii şi sponsorizări: 23.542 (1,65% din 
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total încasări). Plăţile aferente activităţilor finanţate 
integral din venituri proprii au fost de 1.429.315 lei, 
(93,12% faţă de creditele bugetare definitive la un 
nivel de 1.535.000  lei). Din punct de vedere 
funcţional, plăţile aferente acestor activităţi finanţate 
integral din venituri proprii au fost destinate pentru 
asigurări şi asistenţă socială  1.429.315 lei (100,00% 
din total plăţi), iar din punct de vedere economic, 
secţiunii de funcţionare, pentru bunuri și servicii 
1.429.315 lei (100,00% din total plăţi), 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia este 
instituția finanţată integral din venituri proprii și 
a realizat încasări de 81.669.633 lei (94,16% faţă de 
p r e v e d e r i l e  b u g e t a r e  d e f i n i t i v e  d e
86.733.000 lei, din care pentru: secţiunea de 
funcţionare: 80.674.996 lei și secţiunea de 
dezvoltare: 994.637 lei. Principalele încasări 
realizate de Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe 
surse, au fost din venituri proprii 62.494.639 lei 
(76,52% din total încasări), venituri din capital 
11.812 lei (0,02% din total încasări), subvenţii 
19.163.182 lei (23,46% din total încasări),  sume din 
excedentul anilor anteriori de 142.599 lei. Plăţile 
instituţiei finanţate integral din venituri proprii au fost 
de 81.810.595 lei în procent de 91,01% faţă de 
creditele bugetare definitive la un nivel de 
89.896.000  lei. Din punct de vedere economic, 
plăţile se structurează astfel: a) secţiunea de 
funcţionare 80.817.595 lei (98,79% din total plăţi), 
din care:

• personal: 57.053.729 lei (70,60% din total plăţi 
secţiune);

• bunuri şi servicii: 21.113.437 lei (26,12% din 
total plăţi secţiune);

• alte cheltuieli: 2.730.687 lei (3,38% din total 
plăţi secţiune);

• plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 
anul curent: - 80.258 lei (-0,10% din total plăţi 
secţiune);

b) secţiunea de dezvoltare: 993.000 lei (1,21% 
din total plăţi), din care:

• active fixe: 993.000 lei (100,00% din total plăţi 
secţiune);

Instituţiile finanţate din venituri proprii şi 
subvenţii au realizat încasări de 16.704.568 lei, ceea 
ce reprezintă 92,84% din prevederile bugetare 
definitive de 17.992.600 lei, din care pentru: 
secţiunea de funcţionare: 15.782.555 lei (94,48% din 
total încasări), iar secţiunea de dezvoltare: 922.013 lei 
(5,52% din total încasări). Principalele încasări 
realizate la 31.12.2017, pe surse, au fost din venituri 
proprii: 319.281 lei (1,91% din total încasări), 
subvenţii: 16.385.287 lei (98,09% din total încasări). 
Plăţile aferente instituţiilor finanţate din venituri 
proprii şi subvenţii au fost de 16.704.568 lei, 
reprezentând 92,84% din creditele bugetare 
definitive la un nivel de  17.992.600 lei,  Din punct de 
vedere funcţional, plăţile acestor instituţii finanţate 
din venituri proprii şi subvenţii  se prezintă astfel:

- alte servicii publice generale (Direcţia 
Jude ţeană  pen t ru  Ev iden ţa  Persoane lo r )  
884.063 lei (5,29% din total plăţi) ; 

- învăţământ (Liceul Tehnologic Special “Ion 
Teodorescu” Slobozia şi Centrul Judeţean de Resurse 
şi Asistenţă Educaţională 6.549.683 lei (39,21% din 
total plăţi);

- sănătate (C.A.M.S. Fierbinţi-Târg) 2.057.495 lei 
(12,32% din total plăţi)

- cultura, recreere şi religie (Centrul Judeţean 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Ialomiţa, Muzeul Național al 
Agriculturii Slobozia, Muzeul Judeţean Ialomița, 
Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea”) 
7.213.327 lei (43,18% din total plăţi), 

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

a)  secţiunea de funcţionare 15.782.555 lei 
(94,48% din total plăţi), din care:

• cheltuieli de personal: 10.881.403 lei (68,95% 
din total plăţi secţiune); 

• bunuri şi servicii: 4.855.294 lei (30,76% din total 
plăţi secţiune);

• asistență socială : 40.819 lei (0,26% din total 
plăţi secţiune);

• alte cheltuieli: 7.056 lei (0,05% din total plăţi 
secţiune);

• plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 
anul curent: -2.017 lei;

b)  secţiunea de dezvoltare: 922.013 lei (5,52% 
din total plăţi), din care:

• active fixe 922.013 lei (100,00% din total plăţi 
secţiune);

Performanţa financiară a Consiliului Judeţean 
Ialomița și a instituţiilor subordonate finanţate parţial 
sau integral din venituri proprii, bugetul creditelor 
interne și cel al fondurilor externe nerambursabile 
este dată și de faptul că,  la data de 31.12.2017, 
Consiliul Judeţean Ialomiţa a înregistrat un excedent 
bugetar pentru bugetul local, concretizat în 
disponibilităţi în cuantum de 73.925.287 lei, iar 
pentru Spitalul Județean de Urgență Slobozia de 
3.022.189 lei. Nu s-au înregistrat probleme privind  
respectarea Legii finanţelor publice locale, a Legii 
contabilităţii, a procedurilor şi principiilor contabile 
specifice și  utilizarea indicatorilor din sistemul 
finanţelor publice. 

În ceea ce privește nivelul impozitelor, taxelor și 
tarifelor aprobate pentru anul 2017, facem mențiunea 
că ele nu s-au schimbat semnificativ față de anii 
anteriori, noutatea fiind adusă de aprobarea taxei de 
eliberare a licenței de traseu pentru cursele de 
transport regulate, speciale.  

E 2. Gestionarea resurselor umane
Pentru îndeplinirea atribuţiilor de gestionare a 

resurselor umane de la nivelul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomița și din 

instituțiile publice județene aflate sub autoritatea 
acestuia, președintele Consiliului Judeţean Ialomița a 
asigurat întocmirea şi supunerea spre aprobarea 
plenului a organigramelor, a statelor de funcţii și a 
numărului de personal ale acestora, a realizat, prin 
Compartimentul Resurse Umane din Direcția Buget 

Finanțe, lucrările de fundamentare a proiectelor de 
hotărâri ale consiliului județean și cele aferente 
dispozițiilor președintelui în legătură cu resursa 
umană, în funcție de volumul și complexitatea 
atribuțiilor, competențelor și responsabilităților 
legale ce trebuie realizate. 

Numărul de posturi aprobate, precum și al celor ocupate la sfârșitul anului 2017 se prezintă astfel: 

Organigrama și statul de funcții ale aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa au 
fost aprobate în anul 2017 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 4 
compartimente distincte: Cabinet Preşedinte, Audit 
Public Intern, Compartiment Corp Control și 
Compartiment Coordonare Societăți, Servicii și 
Instituții Publice Subordonate. În cadrul direcţiilor de 
specialitate, sunt organizate servicii şi compartimente 
de specialitate, care să corespundă îndeplinirii 
atribuţiilor şi responsabilităţilor legale ale Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. Prin organigramă au fost stabilite 
competenţele legale de coordonare şi îndrumare a 
structurilor organizatorice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Pentru aparatul de specialitate, s-a aprobat prin 
hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 
32/10.03.2017 organigrama și statul de funcții cu o 

structură de 151 posturi, defalcată pe nivelul 
funcțiilor specifice. În cursul anului 2017 s-a aprobat 
modificarea statului de funcții  prin hotărârea 
Consiliului Județean Ialomița nr. 58/27.04.2017, ca 
urmare a concursului de promovare în grad 
profesional a unor funcționari publici și personal 
contractual din aparatul de specialitate al Consiliului 
Județean Ialomița.

În exercitarea atribuțiilor legale, președintele a 
propus, iar Consiliului Județean Ialomița a aprobat, 
prin 11 hotărâri,  modificarea organigramei și 
statului de funcții la instituțiile județene de sub 
autoritatea sa: Direcţia Judeţeană de Evidenţă a 
Persoanelor Ialomiţa (nr. 45/ 23.03.2017 și nr. 
112/31.07.2017), Centrul Cultural UNESCO „Ionel 
Pe r l ea”  I a lomi ţa  (111 /31 .07 .2017  ș i  n r. 
187/23.11.2017), Muzeul Judeţean Ialomiţa 
(185/23.11.2017),  Biblioteca Judeţeană „Ştefan 
Bănulescu” Ialomiţa (186/23.11.2017), Centrul 
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Ialomiţa (169/26.10.2017), Spitalul 
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total încasări). Plăţile aferente activităţilor finanţate 
integral din venituri proprii au fost de 1.429.315 lei, 
(93,12% faţă de creditele bugetare definitive la un 
nivel de 1.535.000  lei). Din punct de vedere 
funcţional, plăţile aferente acestor activităţi finanţate 
integral din venituri proprii au fost destinate pentru 
asigurări şi asistenţă socială  1.429.315 lei (100,00% 
din total plăţi), iar din punct de vedere economic, 
secţiunii de funcţionare, pentru bunuri și servicii 
1.429.315 lei (100,00% din total plăţi), 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia este 
instituția finanţată integral din venituri proprii și 
a realizat încasări de 81.669.633 lei (94,16% faţă de 
p r e v e d e r i l e  b u g e t a r e  d e f i n i t i v e  d e
86.733.000 lei, din care pentru: secţiunea de 
funcţionare: 80.674.996 lei și secţiunea de 
dezvoltare: 994.637 lei. Principalele încasări 
realizate de Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe 
surse, au fost din venituri proprii 62.494.639 lei 
(76,52% din total încasări), venituri din capital 
11.812 lei (0,02% din total încasări), subvenţii 
19.163.182 lei (23,46% din total încasări),  sume din 
excedentul anilor anteriori de 142.599 lei. Plăţile 
instituţiei finanţate integral din venituri proprii au fost 
de 81.810.595 lei în procent de 91,01% faţă de 
creditele bugetare definitive la un nivel de 
89.896.000  lei. Din punct de vedere economic, 
plăţile se structurează astfel: a) secţiunea de 
funcţionare 80.817.595 lei (98,79% din total plăţi), 
din care:

• personal: 57.053.729 lei (70,60% din total plăţi 
secţiune);

• bunuri şi servicii: 21.113.437 lei (26,12% din 
total plăţi secţiune);

• alte cheltuieli: 2.730.687 lei (3,38% din total 
plăţi secţiune);

• plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 
anul curent: - 80.258 lei (-0,10% din total plăţi 
secţiune);

b) secţiunea de dezvoltare: 993.000 lei (1,21% 
din total plăţi), din care:

• active fixe: 993.000 lei (100,00% din total plăţi 
secţiune);

Instituţiile finanţate din venituri proprii şi 
subvenţii au realizat încasări de 16.704.568 lei, ceea 
ce reprezintă 92,84% din prevederile bugetare 
definitive de 17.992.600 lei, din care pentru: 
secţiunea de funcţionare: 15.782.555 lei (94,48% din 
total încasări), iar secţiunea de dezvoltare: 922.013 lei 
(5,52% din total încasări). Principalele încasări 
realizate la 31.12.2017, pe surse, au fost din venituri 
proprii: 319.281 lei (1,91% din total încasări), 
subvenţii: 16.385.287 lei (98,09% din total încasări). 
Plăţile aferente instituţiilor finanţate din venituri 
proprii şi subvenţii au fost de 16.704.568 lei, 
reprezentând 92,84% din creditele bugetare 
definitive la un nivel de  17.992.600 lei,  Din punct de 
vedere funcţional, plăţile acestor instituţii finanţate 
din venituri proprii şi subvenţii  se prezintă astfel:

- alte servicii publice generale (Direcţia 
Jude ţeană  pen t ru  Ev iden ţa  Persoane lo r )  
884.063 lei (5,29% din total plăţi) ; 

- învăţământ (Liceul Tehnologic Special “Ion 
Teodorescu” Slobozia şi Centrul Judeţean de Resurse 
şi Asistenţă Educaţională 6.549.683 lei (39,21% din 
total plăţi);

- sănătate (C.A.M.S. Fierbinţi-Târg) 2.057.495 lei 
(12,32% din total plăţi)

- cultura, recreere şi religie (Centrul Judeţean 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Ialomiţa, Muzeul Național al 
Agriculturii Slobozia, Muzeul Judeţean Ialomița, 
Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea”) 
7.213.327 lei (43,18% din total plăţi), 

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

a)  secţiunea de funcţionare 15.782.555 lei 
(94,48% din total plăţi), din care:

• cheltuieli de personal: 10.881.403 lei (68,95% 
din total plăţi secţiune); 

• bunuri şi servicii: 4.855.294 lei (30,76% din total 
plăţi secţiune);

• asistență socială : 40.819 lei (0,26% din total 
plăţi secţiune);

• alte cheltuieli: 7.056 lei (0,05% din total plăţi 
secţiune);

• plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 
anul curent: -2.017 lei;

b)  secţiunea de dezvoltare: 922.013 lei (5,52% 
din total plăţi), din care:

• active fixe 922.013 lei (100,00% din total plăţi 
secţiune);

Performanţa financiară a Consiliului Judeţean 
Ialomița și a instituţiilor subordonate finanţate parţial 
sau integral din venituri proprii, bugetul creditelor 
interne și cel al fondurilor externe nerambursabile 
este dată și de faptul că,  la data de 31.12.2017, 
Consiliul Judeţean Ialomiţa a înregistrat un excedent 
bugetar pentru bugetul local, concretizat în 
disponibilităţi în cuantum de 73.925.287 lei, iar 
pentru Spitalul Județean de Urgență Slobozia de 
3.022.189 lei. Nu s-au înregistrat probleme privind  
respectarea Legii finanţelor publice locale, a Legii 
contabilităţii, a procedurilor şi principiilor contabile 
specifice și  utilizarea indicatorilor din sistemul 
finanţelor publice. 

În ceea ce privește nivelul impozitelor, taxelor și 
tarifelor aprobate pentru anul 2017, facem mențiunea 
că ele nu s-au schimbat semnificativ față de anii 
anteriori, noutatea fiind adusă de aprobarea taxei de 
eliberare a licenței de traseu pentru cursele de 
transport regulate, speciale.  

E 2. Gestionarea resurselor umane
Pentru îndeplinirea atribuţiilor de gestionare a 

resurselor umane de la nivelul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomița și din 

instituțiile publice județene aflate sub autoritatea 
acestuia, președintele Consiliului Judeţean Ialomița a 
asigurat întocmirea şi supunerea spre aprobarea 
plenului a organigramelor, a statelor de funcţii și a 
numărului de personal ale acestora, a realizat, prin 
Compartimentul Resurse Umane din Direcția Buget 

Finanțe, lucrările de fundamentare a proiectelor de 
hotărâri ale consiliului județean și cele aferente 
dispozițiilor președintelui în legătură cu resursa 
umană, în funcție de volumul și complexitatea 
atribuțiilor, competențelor și responsabilităților 
legale ce trebuie realizate. 

Numărul de posturi aprobate, precum și al celor ocupate la sfârșitul anului 2017 se prezintă astfel: 

Organigrama și statul de funcții ale aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa au 
fost aprobate în anul 2017 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 4 
compartimente distincte: Cabinet Preşedinte, Audit 
Public Intern, Compartiment Corp Control și 
Compartiment Coordonare Societăți, Servicii și 
Instituții Publice Subordonate. În cadrul direcţiilor de 
specialitate, sunt organizate servicii şi compartimente 
de specialitate, care să corespundă îndeplinirii 
atribuţiilor şi responsabilităţilor legale ale Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. Prin organigramă au fost stabilite 
competenţele legale de coordonare şi îndrumare a 
structurilor organizatorice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Pentru aparatul de specialitate, s-a aprobat prin 
hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 
32/10.03.2017 organigrama și statul de funcții cu o 

structură de 151 posturi, defalcată pe nivelul 
funcțiilor specifice. În cursul anului 2017 s-a aprobat 
modificarea statului de funcții  prin hotărârea 
Consiliului Județean Ialomița nr. 58/27.04.2017, ca 
urmare a concursului de promovare în grad 
profesional a unor funcționari publici și personal 
contractual din aparatul de specialitate al Consiliului 
Județean Ialomița.

În exercitarea atribuțiilor legale, președintele a 
propus, iar Consiliului Județean Ialomița a aprobat, 
prin 11 hotărâri,  modificarea organigramei și 
statului de funcții la instituțiile județene de sub 
autoritatea sa: Direcţia Judeţeană de Evidenţă a 
Persoanelor Ialomiţa (nr. 45/ 23.03.2017 și nr. 
112/31.07.2017), Centrul Cultural UNESCO „Ionel 
Pe r l ea”  I a lomi ţa  (111 /31 .07 .2017  ș i  n r. 
187/23.11.2017), Muzeul Judeţean Ialomiţa 
(185/23.11.2017),  Biblioteca Judeţeană „Ştefan 
Bănulescu” Ialomiţa (186/23.11.2017), Centrul 
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Ialomiţa (169/26.10.2017), Spitalul 
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Județean de Urgență Slobozia (46/23.03.2017, nr. 
143/29.09.2017 și nr. 184/23.11.2017), Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Ialomiţa (59/27.04.2017).

Important pentru funcționarea aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Ialomița este și 
planul de ocupare a funcțiilor publice, fiind 
instituită norma de aprobare a lui prin hotărâre, după 
consultarea sindicatului funcţionarilor publici și 
ob ț ine rea  av izu lu i  Agen ț ie i  Na ț iona le  a 
Funcționarilor Publici. În luna februarie 2017, prin  
hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 
31/16.02.2017 s-a procedat la modificarea Planului 
de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017, iar în 
luna  octombrie a aceluiași an, prin hotărârea 
Consiliului Județean Ialomița nr. 170/26.10.2017 s-a 
aprobat Planul de ocupare a funcţiilor publice, pe 
anul 2018, pentru aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa și Direcţia Judeţeană 
de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa.

În ceea ce privește recrutarea, selectarea 
personalului, numirea, încadrarea, promovarea, 
redistribuirea, transferul, detașarea, pensionarea sau 
încetarea raporturilor de serviciu sau a contractului 
individual de muncă pentru personalul aparatului de 
specialitate trebuie să arătăm că, la începutul anului 
2017, erau ocupate 96 posturi din cele 151 aprobate 
pr in  organigramă (63,6%),  iar  f luctuaț ia 
personalului (plecări și ocupări prin transferuri și 
concursuri recrutare) a condus la finalul anului la 
ocuparea a numai 88 posturi (58,3%) ! În cursul 
anului 2017 s-au organizat și susținut: un concurs de 
promovare în grad/treaptă profesională în urma 
cărora au fost promovați 8 funcționari publici și 1 
personal contractual, 11 concursuri de recrutare 
pentru ocuparea a 35 posturi vacante funcții publice, 
din care au fost ocupate numai 7 posturi, un concurs 
pentru administrator public, post care s-a ocupat. 
Mișcarea de personal din aparatul de specialitate a 
înregistrat la ”intrări” un post pentru administrator 
public (ocupat prin concurs), un post funcție publică 
de conducere și alt post funcție publică de execuție, 
ocupate prin transfer în interesul serviciului și 7 
posturi de funcții publice (concurs), în timp ce la 
”ieșiri” 3 posturi  funcții  publice  s-au  vacantat ca 
urmare a transferului în interesul serviciului, 2 
posturi prin demisie, 3 posturi prin încetarea 

raportului de serviciu prin acordul părților și 2 
posturi prin  pensionare pentru limită de vârstă. În 
decursul anului raportat, 5 funcționari publici au fost 
promovați să exercite temporar funcții publice de 
conducere vacante sau temporar vacante. Rămâne o 
problemă importantă de rezolvat, cea a angajării de 
personal, în condițiile în care, la finele anului 
raportat, funcționarea aparatului de specialitate a 
ajuns la limită de avarie, cu consecințe directe asupra 
îndeplinirii atribuțiilor și responsabilităților cu care 
sunt investite structurile organizatorice executive, 
mai ales la direcțiile de specialitate cu profil tehnic, 
care impietează realizarea unui serviciu public de 
calitate și conduce la supraîncărcarea cu sarcini 
suplimentare a altor posturi.  De asemenea, 7 
funcționari publici de execuție  și 2 funcționari 
publici de conducere au fost sancționați cu mustrare 
scrisă în perioada ianuarie-august 2017, iar un 
consilier la Cabinetul președintelui a fost sancționat 
în decembrie 2017 cu diminuarea drepturilor 
salariale.

Conformându-se politicii de salarizare unitară a 
personalului bugetar și în aplicarea prevederilor 
Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare , președintele 
Consiliului Județean Ialomița a propus, iar plenul 
au to r i t ă ț i i  a  ap roba t ,  p r in  ho tă râ rea  n r. 
118/31.07.2017, să fie stabilite salariile de bază 
pentru funcționarii publici și personalul contractual 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Ialomița și din serviciile  subordonate, 
începând cu luna iulie 2017, iar prin hotărârea  nr.  
211/19.12.2017 pentru perioada care începe la 
01.01.2018. Au fost acte normative benefice pentru 
corpul funcționarilor publici și a personalului 
contractual angajat în  aparatul de specialitate al 
Consiliului Județean Ialomița și la instituțiile/ 
serviciile de sub autoritatea acestuia,  care au atenuat 
discrepanțele anterioare, au adus o notă de echitate, 
dar n-au putut să înlăture integral  prevederi 
contradictorii și să asigure în mod real o salarizare 
unitară. Sperăm, de asemenea, că actualul nivel de 
salarizare să devină atractiv pentru cei care doresc să 
îmbrățișeze cariera de funcționar public, în așa fel 
încât gradul de ocupare a posturilor din organigrama 

aparatului de specialitate să crească semnificativ, 
pentru a da cetățenilor un serviciu public de calitate, 
eficient și performant, integrat standardelor 
europene.

   Alte activități relevante din managementul 
resurselor umane se referă la: gestionarea dosarelor 
profesionale și a registrului de evidență ale 
funcționarilor publici, precum și a registrului general 
de evidență a salariaților pentru personalul aparatului 
de specialitate,  implementarea prevederilor 
referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de 
interese de către funcționarii publici și personalul 
contractual din aparatul de specialitate al Consiliului 
Județean Ialomița, care au obligația depunerii acestor 
declarații, realizarea lucrărilor și activităților privind 
evidența și mișcarea personalului, programarea, 
evidența și efectuarea concediilor de odihnă, 
programul de lucru și prezența la serviciu, 
monitorizarea cheltuielile de personal, a procesului 
de evaluare și a întocmirii și raportării dărilor de 
seamă statistice și declarațiilor referitoare la numărul 
de personal și fondul de salarii, întocmirea raportului 
anual privind formarea profesională a funcționarilor 
publici din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Ialomița, care a fost înregistrat 
cu nr. 17521/29.12.2017 și transmis spre informare 
președintelui Consiliului Județean Ialomița.

  În cursul anului 2017, pentru instituțiile publice 
de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean 
Ialomița s-au organizat evaluările anuale ale 
activității desfășurate de către manageri  pe anul 
2017, cât și concurs de ocupare a postului de 
manager pentru  Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Ialomiţa.

E 3. Gestionarea patrimoniului județului 
Ialomița

Atribuțiile Consiliului Județean Ialomița privind 
gestionarea patrimoniului public și privat al 
judeţului s-au concretizat prin emiterea și aprobarea 
de hotărâri  pentru darea în administrare, 
concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate 
publică a judeţului, după caz, precum şi a serviciilor 
publice de interes judeţean, în condiţiile legii și 
vânzarea, concesionarea, arendarea sau închirierea 

bunurilor proprietate privată a judeţului, după caz, în 
condiţiile legii.

Consiliul Județean Ialomița a adoptat, în anul 
raportat, 22 de hotărâri referitoare la patrimoniul 
județului, care au vizat, în principal, următoarele:

- stabilirea funcțiunilor, administrarea și 
transmiterea în folosință gratuită a unor spații situate 
în imobilul Centrul Cultural UNESCO ”Ionel 
Perlea” Ialomița;

- închirierea unor terenuri cu destinație agricolă, 
proprietate privată a județului Ialomița, situate în 
extravilanul comunelor Giurgeni, Gura Ialomiței și 
Vlădeni;

- arendarea unor terenuri agricole neproductive, 
proprietate privată a județului Ialomița, situate în 
extravilanul comunei Vlădeni;

- reglementarea regimului juridic al imobilelor 
”Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia” situate în 
municipiul Slobozia, str. Viilor nr. 6 și în Municipiul 
Fetești, str. Ceahlăului nr.1-3, cu terenurile aferente, 
proprietate publică a județului Ialomița;

- dezmembrarea bunului imobil situat în str. 
Lacului nr. 4 Slobozia, proprietate publică a 
județului Ialomița;

- cumpărarea unui imobil cu destinația ”Sediu 
administrativ al Consiliului Județean Ialomița” și a 
terenului aferent acestuia;

- alipirea a două terenuri situate în comuna 
Balaciu, str. Petre Balaciu, nr. 2,  proprietate publică 
a județului Ialomița;

- trecerea unor bunuri imobile din cadrul fostului 
”Centru de plasament nr. 3 Slobozia” din domeniul 
public al Județului Ialomița, în domeniul public al 
Municipiului Slobozia;

- darea în administrare a unor bunuri care aparțin 
domeniului public al județului Ialomița, Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Ialomița, și altele.

Fiind de un interes public evident, precum și o 
sursă importantă de constituire a veniturilor proprii 
la bugetul județului Ialomița,  considerăm că este 
oportun să prezentăm modul de utilizare a 
suprafeței de 8.697,8090 ha. aflată în patrimoniul 
privat al județului Ialomița, conform inventarierii 
de la sfârşitul anului 2017: 
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Județean de Urgență Slobozia (46/23.03.2017, nr. 
143/29.09.2017 și nr. 184/23.11.2017), Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Ialomiţa (59/27.04.2017).

Important pentru funcționarea aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Ialomița este și 
planul de ocupare a funcțiilor publice, fiind 
instituită norma de aprobare a lui prin hotărâre, după 
consultarea sindicatului funcţionarilor publici și 
ob ț ine rea  av izu lu i  Agen ț ie i  Na ț iona le  a 
Funcționarilor Publici. În luna februarie 2017, prin  
hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 
31/16.02.2017 s-a procedat la modificarea Planului 
de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017, iar în 
luna  octombrie a aceluiași an, prin hotărârea 
Consiliului Județean Ialomița nr. 170/26.10.2017 s-a 
aprobat Planul de ocupare a funcţiilor publice, pe 
anul 2018, pentru aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa și Direcţia Judeţeană 
de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa.

În ceea ce privește recrutarea, selectarea 
personalului, numirea, încadrarea, promovarea, 
redistribuirea, transferul, detașarea, pensionarea sau 
încetarea raporturilor de serviciu sau a contractului 
individual de muncă pentru personalul aparatului de 
specialitate trebuie să arătăm că, la începutul anului 
2017, erau ocupate 96 posturi din cele 151 aprobate 
pr in  organigramă (63,6%),  iar  f luctuaț ia 
personalului (plecări și ocupări prin transferuri și 
concursuri recrutare) a condus la finalul anului la 
ocuparea a numai 88 posturi (58,3%) ! În cursul 
anului 2017 s-au organizat și susținut: un concurs de 
promovare în grad/treaptă profesională în urma 
cărora au fost promovați 8 funcționari publici și 1 
personal contractual, 11 concursuri de recrutare 
pentru ocuparea a 35 posturi vacante funcții publice, 
din care au fost ocupate numai 7 posturi, un concurs 
pentru administrator public, post care s-a ocupat. 
Mișcarea de personal din aparatul de specialitate a 
înregistrat la ”intrări” un post pentru administrator 
public (ocupat prin concurs), un post funcție publică 
de conducere și alt post funcție publică de execuție, 
ocupate prin transfer în interesul serviciului și 7 
posturi de funcții publice (concurs), în timp ce la 
”ieșiri” 3 posturi  funcții  publice  s-au  vacantat ca 
urmare a transferului în interesul serviciului, 2 
posturi prin demisie, 3 posturi prin încetarea 

raportului de serviciu prin acordul părților și 2 
posturi prin  pensionare pentru limită de vârstă. În 
decursul anului raportat, 5 funcționari publici au fost 
promovați să exercite temporar funcții publice de 
conducere vacante sau temporar vacante. Rămâne o 
problemă importantă de rezolvat, cea a angajării de 
personal, în condițiile în care, la finele anului 
raportat, funcționarea aparatului de specialitate a 
ajuns la limită de avarie, cu consecințe directe asupra 
îndeplinirii atribuțiilor și responsabilităților cu care 
sunt investite structurile organizatorice executive, 
mai ales la direcțiile de specialitate cu profil tehnic, 
care impietează realizarea unui serviciu public de 
calitate și conduce la supraîncărcarea cu sarcini 
suplimentare a altor posturi.  De asemenea, 7 
funcționari publici de execuție  și 2 funcționari 
publici de conducere au fost sancționați cu mustrare 
scrisă în perioada ianuarie-august 2017, iar un 
consilier la Cabinetul președintelui a fost sancționat 
în decembrie 2017 cu diminuarea drepturilor 
salariale.

Conformându-se politicii de salarizare unitară a 
personalului bugetar și în aplicarea prevederilor 
Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare , președintele 
Consiliului Județean Ialomița a propus, iar plenul 
au to r i t ă ț i i  a  ap roba t ,  p r in  ho tă râ rea  n r. 
118/31.07.2017, să fie stabilite salariile de bază 
pentru funcționarii publici și personalul contractual 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Ialomița și din serviciile  subordonate, 
începând cu luna iulie 2017, iar prin hotărârea  nr.  
211/19.12.2017 pentru perioada care începe la 
01.01.2018. Au fost acte normative benefice pentru 
corpul funcționarilor publici și a personalului 
contractual angajat în  aparatul de specialitate al 
Consiliului Județean Ialomița și la instituțiile/ 
serviciile de sub autoritatea acestuia,  care au atenuat 
discrepanțele anterioare, au adus o notă de echitate, 
dar n-au putut să înlăture integral  prevederi 
contradictorii și să asigure în mod real o salarizare 
unitară. Sperăm, de asemenea, că actualul nivel de 
salarizare să devină atractiv pentru cei care doresc să 
îmbrățișeze cariera de funcționar public, în așa fel 
încât gradul de ocupare a posturilor din organigrama 

aparatului de specialitate să crească semnificativ, 
pentru a da cetățenilor un serviciu public de calitate, 
eficient și performant, integrat standardelor 
europene.

   Alte activități relevante din managementul 
resurselor umane se referă la: gestionarea dosarelor 
profesionale și a registrului de evidență ale 
funcționarilor publici, precum și a registrului general 
de evidență a salariaților pentru personalul aparatului 
de specialitate,  implementarea prevederilor 
referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de 
interese de către funcționarii publici și personalul 
contractual din aparatul de specialitate al Consiliului 
Județean Ialomița, care au obligația depunerii acestor 
declarații, realizarea lucrărilor și activităților privind 
evidența și mișcarea personalului, programarea, 
evidența și efectuarea concediilor de odihnă, 
programul de lucru și prezența la serviciu, 
monitorizarea cheltuielile de personal, a procesului 
de evaluare și a întocmirii și raportării dărilor de 
seamă statistice și declarațiilor referitoare la numărul 
de personal și fondul de salarii, întocmirea raportului 
anual privind formarea profesională a funcționarilor 
publici din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Ialomița, care a fost înregistrat 
cu nr. 17521/29.12.2017 și transmis spre informare 
președintelui Consiliului Județean Ialomița.

  În cursul anului 2017, pentru instituțiile publice 
de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean 
Ialomița s-au organizat evaluările anuale ale 
activității desfășurate de către manageri  pe anul 
2017, cât și concurs de ocupare a postului de 
manager pentru  Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Ialomiţa.

E 3. Gestionarea patrimoniului județului 
Ialomița

Atribuțiile Consiliului Județean Ialomița privind 
gestionarea patrimoniului public și privat al 
judeţului s-au concretizat prin emiterea și aprobarea 
de hotărâri  pentru darea în administrare, 
concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate 
publică a judeţului, după caz, precum şi a serviciilor 
publice de interes judeţean, în condiţiile legii și 
vânzarea, concesionarea, arendarea sau închirierea 

bunurilor proprietate privată a judeţului, după caz, în 
condiţiile legii.

Consiliul Județean Ialomița a adoptat, în anul 
raportat, 22 de hotărâri referitoare la patrimoniul 
județului, care au vizat, în principal, următoarele:

- stabilirea funcțiunilor, administrarea și 
transmiterea în folosință gratuită a unor spații situate 
în imobilul Centrul Cultural UNESCO ”Ionel 
Perlea” Ialomița;

- închirierea unor terenuri cu destinație agricolă, 
proprietate privată a județului Ialomița, situate în 
extravilanul comunelor Giurgeni, Gura Ialomiței și 
Vlădeni;

- arendarea unor terenuri agricole neproductive, 
proprietate privată a județului Ialomița, situate în 
extravilanul comunei Vlădeni;

- reglementarea regimului juridic al imobilelor 
”Centrul de Îngrijire și Asistență Slobozia” situate în 
municipiul Slobozia, str. Viilor nr. 6 și în Municipiul 
Fetești, str. Ceahlăului nr.1-3, cu terenurile aferente, 
proprietate publică a județului Ialomița;

- dezmembrarea bunului imobil situat în str. 
Lacului nr. 4 Slobozia, proprietate publică a 
județului Ialomița;

- cumpărarea unui imobil cu destinația ”Sediu 
administrativ al Consiliului Județean Ialomița” și a 
terenului aferent acestuia;

- alipirea a două terenuri situate în comuna 
Balaciu, str. Petre Balaciu, nr. 2,  proprietate publică 
a județului Ialomița;

- trecerea unor bunuri imobile din cadrul fostului 
”Centru de plasament nr. 3 Slobozia” din domeniul 
public al Județului Ialomița, în domeniul public al 
Municipiului Slobozia;

- darea în administrare a unor bunuri care aparțin 
domeniului public al județului Ialomița, Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Ialomița, și altele.

Fiind de un interes public evident, precum și o 
sursă importantă de constituire a veniturilor proprii 
la bugetul județului Ialomița,  considerăm că este 
oportun să prezentăm modul de utilizare a 
suprafeței de 8.697,8090 ha. aflată în patrimoniul 
privat al județului Ialomița, conform inventarierii 
de la sfârşitul anului 2017: 
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Pornind de la importanța și necesitatea cărții 
funciare pentru dovedirea dreptului real de 
proprietate asupra terenurilor deținute și garantării 
acestui drept, Consiliul Județean Ialomița a finalizat, 
în anul 2017, procedura de intabulare și 
repartizarea în profil teritorial pe categorii de 
folosință a terenului agricol din domeniul public și 
privat al județului Ialomița, rezultând un număr 
de 50 cărți funciare. În același timp, s-au înscris în 
Sistemul Integrat de Carte Funciarӑ drumuri județene 
în lungime de 244,775 km, totalizând un număr de 
118 Cӑrți Funciare, reprezentând 48,28% din rețeaua 
totalӑ de 507,005 km a drumurilor județene aflate în 
inventarul Județului Ialomița. De asemenea, au  fost 
depuse la Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Ialomița documentele necesare pentru 
procedura de intabulare a terenurilor din domeniul 
privat deținute la Țăndărei și Fetești, a unor imobile 
cuprinse în domeniul public al județului  (Centrul de 
Plasament nr. 3 Slobozia, Complexul de Servicii 
pentru Protecția Copilului Urziceni) prin notarea în 
cartea funciară  a terenurilor și clădirilor respective 
aflate în proprietatea județului Ialomița.

Una dintre pârghiile importante de gestionare a 
patrimoniului județului Ialomița este prevăzută în art. 
122 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice 
locale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, de  art. 7 din Legea contabilității nr. 
82/1991, republicată și de art. 2 din Ordinul nr. 
2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de 
natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii și se 
referă la efectuarea inventarierii generale a 
patrimoniului deţinut de entitatea publică, cel puţin o 
dată în cursul exerciţiului financiar, precum și la 

răspunderea ce revine ordonatorului de credite (în 
speță, președintele Consiliului Județean Ialomița) 
pentru realizarea acestei activități și prezentarea unui 
raport asupra situaţiei gestionării bunurilor. 

Pentru aplicarea normelor legale imperative în 
materie, prin Dispoziţiile nr. 215/ 16.10.2017 şi 
244/29.11.2017, preşedintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa a dispus organizarea și efectuarea lucrărilor 
de inventariere, în perioada 16.10.2017 - 14.12.2017, 
a elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii pentru anul 2017 aflate în 
proprietate/administrare directă,  cât  şi  în 
administrarea instituţiilor subordonate Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. Elementele patrimoniale au fost 
inventariate faptic și integral, pentru a avea o imagine 
fidelă, clară, completă și reală asupra patrimoniului 
județului,  rezultatele inventarierii stabilindu-se prin 
compararea datelor constatate faptic cu evidenţa 
scriptică din contabilitate. Au fost respectate cu 
strictețe normele specifice inventarierii, s-au verificat 
disponibilitățile în lei din casierie, timbrele și 
bonurile valorice, soldurile debitoare și creditoarea 
(după caz) ale conturilor de debitori, creditori și 
furnizori, iar pentru bunurile aflate în administrare la 
terți s-au întocmit fișe de inventariere, semnate de 
comisiile de inventariere și conducătorii instituțiilor 
care au bunurile în administrare. De asemenea, având 
în vedere starea actuală reală, determinată de uzura 
fizică și morală sau depășirea duratei normate de 
funcționare a unor bunuri, comisia de inventariere a 
propus scoaterea din uz, din funcțiune sau casarea 
acestora. 

Sintetic, rezultatul inventarierii anuale a 
patrimoniului județului Ialomița, în elementele sale 
semnificative, se prezintă astfel: 

Aparatul de specialitate al consiliului judeţean se 
subordonează  preşedintelui acestuia, care  îl conduce 
și are responsabilitatea bunei lui funcţionări. Prin 
dispoziția nr. 31/22.07.2016, modificată prin 
dispoziția nr.168/17.08.2017, preşedintele 
consiliului judeţean a delegat, în condițiile legii, 
coordonarea unor direcții din aparatul de specialitate 
și a unor instituții subordonate vicepreşedinţilor 
Cătălin Grigore și Ionel Gae, administratorului 
public Larisa Elena Mihai și secretarului județului 
Ialomița, Adrian Robert Ionescu. În subordinea, 
coordonarea şi îndrumarea directă a preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa  au fost, în anul 
raportat, următoarele structuri: Administrator Public, 
Cabinet Consilieri Preşedinte, Compartimentul Audit 
Public Intern, Compartimentul Corp Control și 
Compartimentul Coordonare Societăți, Servicii și 
Instituții Publice Subordonate.

Pentru exercitarea atribuţiilor privind funcţionarea 
aparatului de specialitate al consiliului judeţean, a 
instituţiilor, serviciilor publice şi societăţilor 
comerciale de interes judeţean, preşedintele 
Consiliului Judeţean Ialomița a procedat la:

- întocmirea  şi supunerea spre aprobare 
consiliului judeţean a regulamentelor de organizare şi 
funcţionare a aparatului de specialitate, precum şi ale 
instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean 
subordonate, organigrama și statul de funcţii ale 
acestora;  

- numirea, sancţionarea, suspendarea, modificarea 
şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a 
raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru 
personalul din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului judeţean;

- acordarea, fără plată, prin aparatul de specialitate 
al consiliului judeţean, de sprijin, asistenţă tehnică, 
juridică şi de orice altă natură consiliilor locale sau 
primarilor, consilierilor județeni, la cererea expresă a 
acestora.

Acțiunea de inventariere a patrimoniului public 
și privat al județului, inclusiv cel aflat în 
administrarea unor instituții subordonate s-a 
finalizat prin încheierea procesului - verbal de 
inventariere nr. 16.611/14.12.2017, care a fost 
aprobat de ordonatorul principal de credite.

Să menționăm că, prin câteva hotărâri, Consiliul 
Județean Ialomița a reglementat regimul juridic al 
unor bunuri imobile și mobile din proprietatea 
județului  Ialomița,  iar  prin hotărârea nr. 
156/29.09.2017 a reactualizat inventarul bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al județului. 

F. Îndeplinirea atribuțiilor privind organizarea şi funcționarea 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița

Din structura tematică a hotărârilor adoptate de 
Consiliul Județean Ialomița în anul raportat reiese că 
12 au vizat activitatea aparatului de specialitate, iar 51 
activitatea instituțiilor subordonate. 

Prin hotărârea nr. 60/27.04.2017, Consiliul 
Județean Ialomița a aprobat Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
stabilindu-i ansamblul normelor juridice care 
reglementează atribuţiile şi responsabilităţile generale 
ale acestuia, principiile, competenţele şi relaţiile 
funcţionale care stau la baza organizării şi funcţionării 
sale, precum şi atribuţiile, competenţele şi 
responsabilităţile specifice fiecărei structuri 
organizatorice, care să asigure exercitarea la nivel 
optim a atribuţiilor ce revin administraţiei publice 
locale constituită la nivel judeţean. 

Potrivit art. 2 din regulamentul menționat anterior, 
aparatul de specialitate este organizat ca structură 
funcţională permanentă, fără personalitate juridică şi 
capacitate decizională, având ca atribuţii principale 
executarea de fapte tehnico-materiale şi acte care 
fundamentează deciziile administrative ale autorității 
din punct de vedere al legalităţii, necesităţii, 
oportunităţii, eficienţei şi/sau eficacităţii, precum şi 
încheierea de acte juridice în numele judeţului 
Ialomiţa sau al Consiliului Judeţean Ialomiţa.
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Pornind de la importanța și necesitatea cărții 
funciare pentru dovedirea dreptului real de 
proprietate asupra terenurilor deținute și garantării 
acestui drept, Consiliul Județean Ialomița a finalizat, 
în anul 2017, procedura de intabulare și 
repartizarea în profil teritorial pe categorii de 
folosință a terenului agricol din domeniul public și 
privat al județului Ialomița, rezultând un număr 
de 50 cărți funciare. În același timp, s-au înscris în 
Sistemul Integrat de Carte Funciarӑ drumuri județene 
în lungime de 244,775 km, totalizând un număr de 
118 Cӑrți Funciare, reprezentând 48,28% din rețeaua 
totalӑ de 507,005 km a drumurilor județene aflate în 
inventarul Județului Ialomița. De asemenea, au  fost 
depuse la Oficiul de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Ialomița documentele necesare pentru 
procedura de intabulare a terenurilor din domeniul 
privat deținute la Țăndărei și Fetești, a unor imobile 
cuprinse în domeniul public al județului  (Centrul de 
Plasament nr. 3 Slobozia, Complexul de Servicii 
pentru Protecția Copilului Urziceni) prin notarea în 
cartea funciară  a terenurilor și clădirilor respective 
aflate în proprietatea județului Ialomița.

Una dintre pârghiile importante de gestionare a 
patrimoniului județului Ialomița este prevăzută în art. 
122 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice 
locale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, de  art. 7 din Legea contabilității nr. 
82/1991, republicată și de art. 2 din Ordinul nr. 
2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de 
natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii și se 
referă la efectuarea inventarierii generale a 
patrimoniului deţinut de entitatea publică, cel puţin o 
dată în cursul exerciţiului financiar, precum și la 

răspunderea ce revine ordonatorului de credite (în 
speță, președintele Consiliului Județean Ialomița) 
pentru realizarea acestei activități și prezentarea unui 
raport asupra situaţiei gestionării bunurilor. 

Pentru aplicarea normelor legale imperative în 
materie, prin Dispoziţiile nr. 215/ 16.10.2017 şi 
244/29.11.2017, preşedintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa a dispus organizarea și efectuarea lucrărilor 
de inventariere, în perioada 16.10.2017 - 14.12.2017, 
a elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii pentru anul 2017 aflate în 
proprietate/administrare directă,  cât  şi  în 
administrarea instituţiilor subordonate Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. Elementele patrimoniale au fost 
inventariate faptic și integral, pentru a avea o imagine 
fidelă, clară, completă și reală asupra patrimoniului 
județului,  rezultatele inventarierii stabilindu-se prin 
compararea datelor constatate faptic cu evidenţa 
scriptică din contabilitate. Au fost respectate cu 
strictețe normele specifice inventarierii, s-au verificat 
disponibilitățile în lei din casierie, timbrele și 
bonurile valorice, soldurile debitoare și creditoarea 
(după caz) ale conturilor de debitori, creditori și 
furnizori, iar pentru bunurile aflate în administrare la 
terți s-au întocmit fișe de inventariere, semnate de 
comisiile de inventariere și conducătorii instituțiilor 
care au bunurile în administrare. De asemenea, având 
în vedere starea actuală reală, determinată de uzura 
fizică și morală sau depășirea duratei normate de 
funcționare a unor bunuri, comisia de inventariere a 
propus scoaterea din uz, din funcțiune sau casarea 
acestora. 

Sintetic, rezultatul inventarierii anuale a 
patrimoniului județului Ialomița, în elementele sale 
semnificative, se prezintă astfel: 

Aparatul de specialitate al consiliului judeţean se 
subordonează  preşedintelui acestuia, care  îl conduce 
și are responsabilitatea bunei lui funcţionări. Prin 
dispoziția nr. 31/22.07.2016, modificată prin 
dispoziția nr.168/17.08.2017, preşedintele 
consiliului judeţean a delegat, în condițiile legii, 
coordonarea unor direcții din aparatul de specialitate 
și a unor instituții subordonate vicepreşedinţilor 
Cătălin Grigore și Ionel Gae, administratorului 
public Larisa Elena Mihai și secretarului județului 
Ialomița, Adrian Robert Ionescu. În subordinea, 
coordonarea şi îndrumarea directă a preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa  au fost, în anul 
raportat, următoarele structuri: Administrator Public, 
Cabinet Consilieri Preşedinte, Compartimentul Audit 
Public Intern, Compartimentul Corp Control și 
Compartimentul Coordonare Societăți, Servicii și 
Instituții Publice Subordonate.

Pentru exercitarea atribuţiilor privind funcţionarea 
aparatului de specialitate al consiliului judeţean, a 
instituţiilor, serviciilor publice şi societăţilor 
comerciale de interes judeţean, preşedintele 
Consiliului Judeţean Ialomița a procedat la:

- întocmirea  şi supunerea spre aprobare 
consiliului judeţean a regulamentelor de organizare şi 
funcţionare a aparatului de specialitate, precum şi ale 
instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean 
subordonate, organigrama și statul de funcţii ale 
acestora;  

- numirea, sancţionarea, suspendarea, modificarea 
şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a 
raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru 
personalul din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului judeţean;

- acordarea, fără plată, prin aparatul de specialitate 
al consiliului judeţean, de sprijin, asistenţă tehnică, 
juridică şi de orice altă natură consiliilor locale sau 
primarilor, consilierilor județeni, la cererea expresă a 
acestora.

Acțiunea de inventariere a patrimoniului public 
și privat al județului, inclusiv cel aflat în 
administrarea unor instituții subordonate s-a 
finalizat prin încheierea procesului - verbal de 
inventariere nr. 16.611/14.12.2017, care a fost 
aprobat de ordonatorul principal de credite.

Să menționăm că, prin câteva hotărâri, Consiliul 
Județean Ialomița a reglementat regimul juridic al 
unor bunuri imobile și mobile din proprietatea 
județului  Ialomița,  iar  prin hotărârea nr. 
156/29.09.2017 a reactualizat inventarul bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al județului. 

F. Îndeplinirea atribuțiilor privind organizarea şi funcționarea 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița

Din structura tematică a hotărârilor adoptate de 
Consiliul Județean Ialomița în anul raportat reiese că 
12 au vizat activitatea aparatului de specialitate, iar 51 
activitatea instituțiilor subordonate. 

Prin hotărârea nr. 60/27.04.2017, Consiliul 
Județean Ialomița a aprobat Regulamentul de 
organizare şi funcţionare al aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
stabilindu-i ansamblul normelor juridice care 
reglementează atribuţiile şi responsabilităţile generale 
ale acestuia, principiile, competenţele şi relaţiile 
funcţionale care stau la baza organizării şi funcţionării 
sale, precum şi atribuţiile, competenţele şi 
responsabilităţile specifice fiecărei structuri 
organizatorice, care să asigure exercitarea la nivel 
optim a atribuţiilor ce revin administraţiei publice 
locale constituită la nivel judeţean. 

Potrivit art. 2 din regulamentul menționat anterior, 
aparatul de specialitate este organizat ca structură 
funcţională permanentă, fără personalitate juridică şi 
capacitate decizională, având ca atribuţii principale 
executarea de fapte tehnico-materiale şi acte care 
fundamentează deciziile administrative ale autorității 
din punct de vedere al legalităţii, necesităţii, 
oportunităţii, eficienţei şi/sau eficacităţii, precum şi 
încheierea de acte juridice în numele judeţului 
Ialomiţa sau al Consiliului Judeţean Ialomiţa.
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Art. 5 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Ialomiţa consacră principiile după care se 
desfășoară activitatea: legalităţii, celerităţii şi 
eficienţei, îmbunătăţirii permanente a calităţii 
serviciului public, responsabilităţii şi atitudinii 
participative a personalului, conducerii ierarhice şi 
al evitării subrogării de competenţă,  suplinirii în 
serviciu, în caz de necesitate,  asigurării continuităţii 
serviciului și  transparenţei administrative.

Prin hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 
32/10.03.2017, modificată prin hotărârea nr. 
58/27.04.2017, au fost aprobate organigrama și 
statul de funcții ale aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu 151 de posturi și o 
structură funcțională cuprinzând  5 direcţii de 
specialitate şi 4 compartimente distincte. 

Organigrama aprobată pentru anul 2017, ca 
sinteză grafică a relațiilor ierarhice legale de 
coordonare şi îndrumare specifice aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, dă 
imaginea  structurilor funcţionale existente: direcţii, 
servicii, birouri și compartimente, numărului minim 
de posturi de conducere și de execuţie, atât pentru 
funcţii publice, cât şi posturi contractuale. 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Ialomiţa definește cu claritate și în amănunt atât 
atribuții principale, care privesc toate direcțiile de 
specialitate, cât și atribuții specifice fiecărui domeniu 
de activitate. De aceea, nu vom insista pe prezentarea 
amănunțită a acestora, ci pe activități/acțiuni concrete, 
care să pună în evidență operativitatea și eficiența 
serviciului public oferit cetățenilor.

Succint, îndeplinirea atribuțiilor principale 
îndeplinite de direcțiile de specialitate a însemnat: 
aplicarea şi executarea prevederilor legale, elaborarea 
și fundamentarea proiectelor de acte administrative şi 
a altor reglementări specifice autorităţii administraţiei 

publice judeţene,  elaborarea de studii, prognoze, 
strategii, programe, rapoarte, analize, sinteze, care să 
fundamenteze procesul decizional al autorităţii, 
gestionarea resurselor umane şi financiare,   
asigurarea exercitării dreptului de acces liber la 
informaţiile de interes public și a transparenţei 
decizionale, compatibilizarea normelor, structurilor şi 
practicilor administrative specifice Consiliului 
Judeţean Ialomiţa cu cele europene. 

Reglementarea activității aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean Ialomița este întregită de 
Regulamentul de ordine interioară, aprobat prin 
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean 
Ialomița nr. 56 din 31.03.2016, Codul de conduită a 
funcţionarilor publici, aprobat prin  Legea nr. 
7/2004, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare precum și de Codul de conduită a 
personalului contractual din autoritățile și 
instituțiile publice, adoptat prin Legea nr. 477/2004, 
cu modificările și completările ulterioare. Prin 
prevederile din aceste acte normative se urmărește: 
creşterea calităţii serviciului public pentru realizarea 
interesului public, instituirea de raporturi sociale şi 
profesionale corespunzătoare menţinerii la nivel înalt 
a prestigiului instituţiei, funcţiei publice sau 
contractuale şi a angajaţilor, crearea unui climat de 
încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi 
funcţionarii publici, pe de o parte, şi între autorităţile 
publice, pe de altă parte. De asemenea, sunt precizate 
principiile care guvernează conduita profesională a 
funcţionarilor publici și a personalului contractual: 
supremaţia  legii,  prioritatea interesului public, 
asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa 
autorităţilor şi instituţiilor publice, profesionalismul, 
imparţialitatea, independenţa și nediscriminarea, 
integritatea morală,  libertatea gândirii şi a exprimării, 
cinstea şi corectitudinea,  deschidere şi transparenţă. 

Normele de conduită profesională prevăzute în 
Regulamentul de ordine interioară și în cele două 

coduri de conduită sunt obligatorii pentru 
persoanele care ocupă o funcţie publică sau sunt în 
categoria personalului contractual.

Trebuie să remarcăm faptul că, și în anul 2017, a 
trebuit să remontăm sechelele, tensiunile și 
disfuncționalitățile determinate de evenimentele 
intempestive din anii precedenți care au condus la 
suspendarea președintelui în exercițiu la acea dată  și 
a patru funcționari publici pentru susceptibile acte de 
corupție, care au creat nu numai unui relativ vid de 
putere, dar și o criză emoțională profundă în aparatul 
de specialitate, transpusă în limitarea inițiativei și a 
asumării responsabilităților încredințate.  În 
asemenea condiții și ale unui deficit de personal mare 
(88 de posturi ocupate din 151 aprobate!), am 
procedat la redistribuirea sarcinilor de serviciu, la 
încurajarea funcţionarilor publici și a personalului 
contractual din aparatul de specialitate al Consiliului 
Județean Ialomița de a-și îndeplini cvasitotalitatea 
atribuţiilor de serviciu cu responsabilitate, 
competenţă,  eficienţă,  bună -  credinţă și 
corectitudine. Prin mijloacele specifice performante 
ale managementului resursei umane s-a urmărit 
adoptarea unei  atitudini obiective, neutre față de 
orice interes politic, economic, sau de altă natură, în 
exercitarea atribuțiilor posturilor din organigramă, 
activitatea tuturor și a fiecăruia în parte fiind supuse 
monitorizării publice. 

Relația funcțională a președintelui Consiliului 
Județean Ialomița cu aparatul de specialitate s-a 
realizat prin ședințe de lucru cu conducerile 
operative și executive și întâlniri cu grupuri de 
lucru pe situații punctuale,  în care au fost analizate 
subiecte curente ale activității, modalitățile de 
îndeplinire a sarcinilor curente sau specifice, măsuri 
de  corectare a situațiilor de risc și de realizare a 
obiectivelor propuse în diferite etape ale activității 
autorității. 

Un eveniment desfășurat pentru prima dată la 
Consiliul Județean Ialomița, a fost cel din  data de 23 
iunie 2017, când s-a celebrat "Ziua funcționarului 
public", categorie de angajați cu cel mai mare impact 
în organizarea serviciului public pentru cetățeni, zi 
sărbătorită de întregul aparat de specialitate, cu 
dorința fiecăruia în parte și a colectivului în ansamblu, 
de a îmbunătăți  calitatea actului administrativ, dar și 
de a se iniția întâlniri periodice, pentru a întări relațiile 
interpersonale și spiritul de echipă prin comunicare 
directă.  

Înainte de a proceda la evaluarea îndeplinirii 
atribuțiilor specifice structurilor organizatorice și 
funcționale din aparatul de specialitate, ne facem o 
datorie de onoare din a aduce, și în prezentul raport, 
cuvinte de prețuire pentru activitatea îndelungată, 
onestă și de un ridicat nivel de profesionalism depusă 
de doamna Mariana Georgeta Codleanu, aflată în 
serviciul public județean din anul 1984 și care, în anul 
2017, și-a încheiat cariera  prin ieșirea la pensie! 
Mulțumiri și urări de viață lungă, cu sănătate!

F1. Îndeplinirea atribuţiilor specifice 

administratorului public al Judeţului 

Ialomiţa

Înainte de a trece la prezentarea structurilor 
organizatorice și funcționale din aparatul de 
specialitate al Consiliului Județean Ialomița, să 
consemnăm o premieră  pentru autoritatea 
administrației publice județene realizată în anul 
2017, și anume, înfiinţarea funcţiei de administrator 
public. Demersul are susținere legală în normele  
prevăzute de art. 113 din  Legea nr. 215/2001 a 
administrației publice locale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, potrivit cărora 
”preşedintele consiliului judeţean poate propune 
consiliului judeţean înfiinţarea funcţiei de 
administrator public, în limita numărului maxim de 
posturi aprobate”. Parcurgerea etapelor procedurale 
pentru îndeplinirea acestei atribuții a cuprins: 
aprobarea prin hotărârea Consiliului Județean 
Ialomița nr. 61/27.04.2017 a criteriilor, procedurilor 
și atribuțiilor specifice în vederea ocupării funcției 
contractuale de administrator public la nivelul 
Județului Ialomița, emiterea dispoziției nr. 
86/16.05.2017 prin care  preşedintele  Consiliului 
Județean Ialomița a numit comisia de concurs și a 
dispoziției nr. 121/23.06.2017 prin care, câștigătoarea 
concursului, Mihai Larisa Elena a fost numită de 
preşedintele Consiliului Județean Ialomița ca 
administrator public la nivelul Județului Ialomița, 
încheierea contractului de management pentru 
exercitarea acestei funcții.

 Atribuțiile specifice funcției de administrator 
public al județului Ialomița se regăsesc în prevederile 
art.18, alin. 1 din Regulamentul de organizare și 
funcționare a Consiliului Județean Ialomița  aprobat 
prin hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 
3/19.01.2017 și  actualizat  prin  hotărârea 
nr.117/31.07.2017, precum și în contractul de 
management menționat. Prin delegarea de 
competențe, președintele Consiliului Județean 
Ialomița a dispus ca  Administratorul Public să 
coordoneze activitatea aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa,  să propună 
îmbunătăţirea funcţionării lui, să urmărească 
rezolvarea la termen, cu profesionalism și eficiență a 
sarcinilor rezultate din corespondenţa repartizată 
structurilor organizatorice executive. Asigurea 
managementului resurselor umane, financiare, 
tehnice şi/sau materiale ale Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, propunerea de planuri de acțiune pentru 
implementarea strategiilor autorității și  urmărirea 
realizării acestora, coordonarea proiectelor 
Consiliului Județean Ialomița cu finanțare din fonduri 
nerambursabile, de la bugetul local, de la bugetul de 
stat sau din alte surse sunt  alte atribuții încredințate 
administratorului public. Activitățile de coordonare s-
au realizat în anul raportat cu respectarea 
subordonării ierarhice a structurilor funcționale faţă 
de preşedintele, vicepreşedinţii Consiliului Judeţean 
Ialomița și secretarului județului, după caz.
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Art. 5 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Ialomiţa consacră principiile după care se 
desfășoară activitatea: legalităţii, celerităţii şi 
eficienţei, îmbunătăţirii permanente a calităţii 
serviciului public, responsabilităţii şi atitudinii 
participative a personalului, conducerii ierarhice şi 
al evitării subrogării de competenţă,  suplinirii în 
serviciu, în caz de necesitate,  asigurării continuităţii 
serviciului și  transparenţei administrative.

Prin hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 
32/10.03.2017, modificată prin hotărârea nr. 
58/27.04.2017, au fost aprobate organigrama și 
statul de funcții ale aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu 151 de posturi și o 
structură funcțională cuprinzând  5 direcţii de 
specialitate şi 4 compartimente distincte. 

Organigrama aprobată pentru anul 2017, ca 
sinteză grafică a relațiilor ierarhice legale de 
coordonare şi îndrumare specifice aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, dă 
imaginea  structurilor funcţionale existente: direcţii, 
servicii, birouri și compartimente, numărului minim 
de posturi de conducere și de execuţie, atât pentru 
funcţii publice, cât şi posturi contractuale. 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Ialomiţa definește cu claritate și în amănunt atât 
atribuții principale, care privesc toate direcțiile de 
specialitate, cât și atribuții specifice fiecărui domeniu 
de activitate. De aceea, nu vom insista pe prezentarea 
amănunțită a acestora, ci pe activități/acțiuni concrete, 
care să pună în evidență operativitatea și eficiența 
serviciului public oferit cetățenilor.

Succint, îndeplinirea atribuțiilor principale 
îndeplinite de direcțiile de specialitate a însemnat: 
aplicarea şi executarea prevederilor legale, elaborarea 
și fundamentarea proiectelor de acte administrative şi 
a altor reglementări specifice autorităţii administraţiei 

publice judeţene,  elaborarea de studii, prognoze, 
strategii, programe, rapoarte, analize, sinteze, care să 
fundamenteze procesul decizional al autorităţii, 
gestionarea resurselor umane şi financiare,   
asigurarea exercitării dreptului de acces liber la 
informaţiile de interes public și a transparenţei 
decizionale, compatibilizarea normelor, structurilor şi 
practicilor administrative specifice Consiliului 
Judeţean Ialomiţa cu cele europene. 

Reglementarea activității aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean Ialomița este întregită de 
Regulamentul de ordine interioară, aprobat prin 
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean 
Ialomița nr. 56 din 31.03.2016, Codul de conduită a 
funcţionarilor publici, aprobat prin  Legea nr. 
7/2004, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare precum și de Codul de conduită a 
personalului contractual din autoritățile și 
instituțiile publice, adoptat prin Legea nr. 477/2004, 
cu modificările și completările ulterioare. Prin 
prevederile din aceste acte normative se urmărește: 
creşterea calităţii serviciului public pentru realizarea 
interesului public, instituirea de raporturi sociale şi 
profesionale corespunzătoare menţinerii la nivel înalt 
a prestigiului instituţiei, funcţiei publice sau 
contractuale şi a angajaţilor, crearea unui climat de 
încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi 
funcţionarii publici, pe de o parte, şi între autorităţile 
publice, pe de altă parte. De asemenea, sunt precizate 
principiile care guvernează conduita profesională a 
funcţionarilor publici și a personalului contractual: 
supremaţia  legii,  prioritatea interesului public, 
asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa 
autorităţilor şi instituţiilor publice, profesionalismul, 
imparţialitatea, independenţa și nediscriminarea, 
integritatea morală,  libertatea gândirii şi a exprimării, 
cinstea şi corectitudinea,  deschidere şi transparenţă. 

Normele de conduită profesională prevăzute în 
Regulamentul de ordine interioară și în cele două 

coduri de conduită sunt obligatorii pentru 
persoanele care ocupă o funcţie publică sau sunt în 
categoria personalului contractual.

Trebuie să remarcăm faptul că, și în anul 2017, a 
trebuit să remontăm sechelele, tensiunile și 
disfuncționalitățile determinate de evenimentele 
intempestive din anii precedenți care au condus la 
suspendarea președintelui în exercițiu la acea dată  și 
a patru funcționari publici pentru susceptibile acte de 
corupție, care au creat nu numai unui relativ vid de 
putere, dar și o criză emoțională profundă în aparatul 
de specialitate, transpusă în limitarea inițiativei și a 
asumării responsabilităților încredințate.  În 
asemenea condiții și ale unui deficit de personal mare 
(88 de posturi ocupate din 151 aprobate!), am 
procedat la redistribuirea sarcinilor de serviciu, la 
încurajarea funcţionarilor publici și a personalului 
contractual din aparatul de specialitate al Consiliului 
Județean Ialomița de a-și îndeplini cvasitotalitatea 
atribuţiilor de serviciu cu responsabilitate, 
competenţă,  eficienţă,  bună -  credinţă și 
corectitudine. Prin mijloacele specifice performante 
ale managementului resursei umane s-a urmărit 
adoptarea unei  atitudini obiective, neutre față de 
orice interes politic, economic, sau de altă natură, în 
exercitarea atribuțiilor posturilor din organigramă, 
activitatea tuturor și a fiecăruia în parte fiind supuse 
monitorizării publice. 

Relația funcțională a președintelui Consiliului 
Județean Ialomița cu aparatul de specialitate s-a 
realizat prin ședințe de lucru cu conducerile 
operative și executive și întâlniri cu grupuri de 
lucru pe situații punctuale,  în care au fost analizate 
subiecte curente ale activității, modalitățile de 
îndeplinire a sarcinilor curente sau specifice, măsuri 
de  corectare a situațiilor de risc și de realizare a 
obiectivelor propuse în diferite etape ale activității 
autorității. 

Un eveniment desfășurat pentru prima dată la 
Consiliul Județean Ialomița, a fost cel din  data de 23 
iunie 2017, când s-a celebrat "Ziua funcționarului 
public", categorie de angajați cu cel mai mare impact 
în organizarea serviciului public pentru cetățeni, zi 
sărbătorită de întregul aparat de specialitate, cu 
dorința fiecăruia în parte și a colectivului în ansamblu, 
de a îmbunătăți  calitatea actului administrativ, dar și 
de a se iniția întâlniri periodice, pentru a întări relațiile 
interpersonale și spiritul de echipă prin comunicare 
directă.  

Înainte de a proceda la evaluarea îndeplinirii 
atribuțiilor specifice structurilor organizatorice și 
funcționale din aparatul de specialitate, ne facem o 
datorie de onoare din a aduce, și în prezentul raport, 
cuvinte de prețuire pentru activitatea îndelungată, 
onestă și de un ridicat nivel de profesionalism depusă 
de doamna Mariana Georgeta Codleanu, aflată în 
serviciul public județean din anul 1984 și care, în anul 
2017, și-a încheiat cariera  prin ieșirea la pensie! 
Mulțumiri și urări de viață lungă, cu sănătate!

F1. Îndeplinirea atribuţiilor specifice 

administratorului public al Judeţului 

Ialomiţa

Înainte de a trece la prezentarea structurilor 
organizatorice și funcționale din aparatul de 
specialitate al Consiliului Județean Ialomița, să 
consemnăm o premieră  pentru autoritatea 
administrației publice județene realizată în anul 
2017, și anume, înfiinţarea funcţiei de administrator 
public. Demersul are susținere legală în normele  
prevăzute de art. 113 din  Legea nr. 215/2001 a 
administrației publice locale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, potrivit cărora 
”preşedintele consiliului judeţean poate propune 
consiliului judeţean înfiinţarea funcţiei de 
administrator public, în limita numărului maxim de 
posturi aprobate”. Parcurgerea etapelor procedurale 
pentru îndeplinirea acestei atribuții a cuprins: 
aprobarea prin hotărârea Consiliului Județean 
Ialomița nr. 61/27.04.2017 a criteriilor, procedurilor 
și atribuțiilor specifice în vederea ocupării funcției 
contractuale de administrator public la nivelul 
Județului Ialomița, emiterea dispoziției nr. 
86/16.05.2017 prin care  preşedintele  Consiliului 
Județean Ialomița a numit comisia de concurs și a 
dispoziției nr. 121/23.06.2017 prin care, câștigătoarea 
concursului, Mihai Larisa Elena a fost numită de 
preşedintele Consiliului Județean Ialomița ca 
administrator public la nivelul Județului Ialomița, 
încheierea contractului de management pentru 
exercitarea acestei funcții.

 Atribuțiile specifice funcției de administrator 
public al județului Ialomița se regăsesc în prevederile 
art.18, alin. 1 din Regulamentul de organizare și 
funcționare a Consiliului Județean Ialomița  aprobat 
prin hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 
3/19.01.2017 și  actualizat  prin  hotărârea 
nr.117/31.07.2017, precum și în contractul de 
management menționat. Prin delegarea de 
competențe, președintele Consiliului Județean 
Ialomița a dispus ca  Administratorul Public să 
coordoneze activitatea aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa,  să propună 
îmbunătăţirea funcţionării lui, să urmărească 
rezolvarea la termen, cu profesionalism și eficiență a 
sarcinilor rezultate din corespondenţa repartizată 
structurilor organizatorice executive. Asigurea 
managementului resurselor umane, financiare, 
tehnice şi/sau materiale ale Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, propunerea de planuri de acțiune pentru 
implementarea strategiilor autorității și  urmărirea 
realizării acestora, coordonarea proiectelor 
Consiliului Județean Ialomița cu finanțare din fonduri 
nerambursabile, de la bugetul local, de la bugetul de 
stat sau din alte surse sunt  alte atribuții încredințate 
administratorului public. Activitățile de coordonare s-
au realizat în anul raportat cu respectarea 
subordonării ierarhice a structurilor funcționale faţă 
de preşedintele, vicepreşedinţii Consiliului Judeţean 
Ialomița și secretarului județului, după caz.
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F2. Îndeplinirea atribuţiilor specifice 

secretarului Judeţului Ialomiţa

Materia juridică principală prin care sunt stabilite  
atribuțiile specifice ale secretarului județului este 
regăsită în art 116 și 117 din Legea nr. 215/2001 a 
administrației publice locale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și în 
art. 32 - 34 din Regulamentul de organizare și 
funcționare a Consiliului Județean Ialomița aprobat 
prin hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 
19.01.2017 și actualizat prin hotărârea nr. 
117/31.07.2017. 

Funcția de secretar al județului Ialomița a fost 
îndeplinită de domnul Adrian Robert Ionescu. În 
exercitarea atribuțiilor legale, acesta a  avizat, pentru 
legalitate, prin contrasemnare, cele 229 de hotărâri 
adoptate de Consiliul Judeţean Ialomiţa şi 298 de 
dispoziţii ale Preşedintelui acestuia emise în anul 
2017, a participat la 16 ședinţe de plen ale autorității 
deliberative.  Prin Direcția Coordonare Organizare, 
a asigurat procedurile de convocare a Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, lucrările de secretariat, 
comunicarea ordinii de zi, pregătirea actelor 
administrative și a documentațiilor de fundamentare, 
arhivarea şi evidenţa statistică a acestora. În același 
timp, a supravegheat îndeaproape respectarea 
legislației privind transparența decizională în cazul 
celor 12 hotărâri cu caracter normativ, precum și pe 
cele referitoare la liberul acces la informaţiile de 
interes public. În aplicarea prevederilor art. 46 
alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, referitoare la conflictele de 
interese cu caracter patrimonial, secretarul județului 
Ialomița l-a informat pe Preşedintele Consiliului 
Judeţean Ialomiţa cu privire la existenţa situaţiilor 
constatate şi a  făcut cunoscute consilierilor judeţeni 
sancţiunile prevăzute de lege, în cazul încălcării 
acestor prevederi. În anul 2017 nu au existat situații 
în care secretarul Judeţului Ialomiţa să nu  
contrasemneze hotărârile, dacă ar fi considerat că 
acestea sunt ilegale. De asemenea, ca  preşedinte al 
Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului şi al 
Colegiului Director al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa a 
îndeplinit obligaţiile ce-i revin potrivit legii în 
domeniul asistenţei sociale. 

F3. Îndeplinirea atribuţiilor specifice 

Direcţiei Coordonare |Organizare

Direcţia Coordonare Organizare a avut în anul 
2017 următoarele structuri organizatorice și 
funcționale:  Serviciul Juridic, Coordonare, 
Organizare, cu 3 compartimente: Compartimentul 
Juridic, Compartimentul Coordonare, Organizare și 
Compartimentul Parteneriate instituționale și 
colaborare cu societatea civilă și Centrul de 
Informaţii pentru Cetăţeni, format din 2 
compartimente: Compartimentul pentru Informaţii 
şi Relaţii Publice și Compartimentul Mass – Media. 
Direcția se află sub coordonarea secretarului 
județului Ialomița, domnul Adrian Robert Ionescu. 
În anul 2017, Direcţia Coordonare Organizare a avut 
prevăzute 26 posturi, din care 20 ocupate. Începând 
cu data de 14.03.2017, doamna Ionica Băicoianu a 
fost numită în funcția de director executiv al  
Direcţiei Coordonare Organizare (dispoziția nr. 
25/14.03.2017).

 Direcţia Coordonare Organizare și-a îndeplinit, 
în anul raportat, atribuțiile și responsabilitățile 
p r iv ind  a s igurarea  cond i ț i i l o r  t ehn i co -
organizatorice pentru funcționarea Consiliului 
Județean Ialomița. Astfel, a participat la elaborarea 
și definitivarea proiectelor celor 229 de hotărâri ale 
Consiliului Judeţean Ialomiţa şi a celor 298 de 
dispoziţii ale Preşedintelui acestuia, urmărind 
îndeplinirea condiţiilor de formă, fond, legalitate, 
oportunitate şi necesitate.  A sprijinit secretarul 
judeţului în realizarea măsurilor organizatorice 
privind pregătirea şi desfăşurarea celor 16 şedinţe ale 
Consiliului Judeţean Ialomiţa şi a altor acţiuni 
publice, a ținut evidenţa actelor administrative şi le-a 
comunicat celor menționați în ele. A asigurat 
transmiterea hotărârilor la Instituţia Prefectului - 
Judeţul Ialomiţa pentru exercitarea controlului de 
legalitate, a procedat la aducerea la cunoştinţă 
publică a actelor cu caracter normativ și a consemnat 
evidenţa consilierilor judeţeni la şedinţele 
Consiliului Judeţean Ialomiţa şi ale comisiilor de 
specialitate. 

Prin  Compartimentul Juridic au fost îndeplinite 
atribuțiile și responsabilitățile de reprezentarea 
legală şi la termen în instanţele judecătoreşti a 
judeţului Ialomiţa şi a Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
prin împuternicirea acordată de preşedintele 
acestuia, pentru soluţionarea cauzelor în care sunt 
parte, instrumentarea cauzelor aflate pe rolul 
instanţelor de judecată, cu asigurarea evidenţei 
operative a acestora, nominalizarea consilierilor 
juridici pe fiecare cauză şi reprezentarea în faţa 
instanţelor judecătoreşti la termenele stabilite de 
acestea. A verificat şi acordat viza de legalitate 
pentru toate contractele economice, civile, 
convenţiile, acordurile şi protocoalele cu caracter 
patrimonial sau nepatrimonial, având ca titular 
județul Ialomița și/sau Consiliul Judeţean Ialomiţa, a 

ținut evidenţa unitară a acestora în registrul unic de 
înregistrare, De asemenea, a aplicat prevederile 
legale privind declaraţiile de avere şi a declaraţiilor 
de interese ale consilierilor judeţeni, prin persoana 
desemnată. 

La sfârșitul anului raportat, s-au aflat pe rolul 
diferitelor instanțe de judecatǎ 35 dosare, din care 12 
au fost promovate în anul 2017, în timp ce 1 este din 
2013 (!!), 4 din anul 2014, 7 din anul 2015 și 11 din 
anul 2016.  Compartimentul Juridic a  acordat 234 
vize de legalitate contractelor, convențiilor și 
acordurilor ȋncheiate de Consiliul Județean Ialomița 
și 116 vize de legalitate pentru actele adiționale la 
contracte ȋncheiate. 

Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni a asigurat și 
în anul 2017 gestionarea relațiilor publice ale 
Consiliului Județean Ialomița, prin modalitățile și 
instrumentele legale cu care este investit. Facilitarea 
accesului liber la informaţiile de interes public s-a 
realizat prin afișarea la sediul entității publice a 
documentelor administrative pentru care există 
instituită o asemenea normă, postarea pe site-ul 
Consiliului Județean Ialomița www.cicnet.ro a 
materialelor  documentare și  informative, 
transmiterea de răspunsuri la solicitările de 
informații de interes public. În anul raportat s-au 
înregistrat 65 de solicitări de informații de interes 
public,  9 de la persoane fizice și 56 de la persoane 
juridice (din care 33 solicitări ale mass-media), la 52  
s-au formulat răspunsuri, 10 au fost redirecționate 
spre alte entități competente, iar 3 au fost respinse 
din motive obiective. Din numărul total de solicitări, 
41 (63 %) au vizat utilizarea fondurilor publice. Să 
remarcăm timpul mediu de răspuns realizat în anul 

2017, de 7 zile! Pentru asigurarea transparenţei 
decizionale au fost aplicate strict normele legale din 
domeniu  pe întregul parcurs procedural de 
elaborare, dezbatere și apobare a celor 12 proiecte de 
hotărâre cu caracter normativ din anul 2017. 

În ceea ce privește relaţia cu mass media, în anul 
2017, s-au emis și distribuit 16 comunicate de presă 
și s-au  desfǎșurat 13 conferințe de presă, 
menținându-se practica organizării conferințelor de 
presă înaintea ședințelor de plen ale Consiliului 
Județean Ialomița,  pentru a se furniza informații 
despre proiectele aflate pe ordinea de zi și a  
răspunde la întrebările jurnaliștilor. Ca evenimente 
publice au fost organizate 4 dezbateri publice, din 
care una pe bugetul județului Ialomița (16.03.2017), 
2 pentru promovarea programului Start Up ( 17 și 
29.03.2017) și una pe probleme de achiziții publice 
(23.03.2017). 

Consemnăm și în acest raport, numărul, 
diversitatea și calitatea materialelor de prezentare și 
promovare a județului Ialomița și a Consiliului 
Județean Ialomița: broșurile ”25 de ani de 
administrație publică județeană” și ”Ialomița, 
frumusețea simplității”, buletinul informativ 
”Ialomița ta”, broșura ”1 Decembrie – Ziua Națională 
a României”, afișe, pliante, calendare, semne de carte, 
diplome de excelență și diplome personalizate, 
bannere, roll up-uri, flyere, copii după filmul 
documentar ”Ialomița, timpuri și anotimpuri”, insigne 
și plachete aniversare,  materiale promoționale 
personalizate (fanioane,  mape, pungi, magneți, 
farfurii,  felicitări, cocarde, agende, pixuri etc). 

Relația publică a fost asigurată în anul 2017 și 
prin intermediul activității de petiții și audiențe. În 
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F2. Îndeplinirea atribuţiilor specifice 

secretarului Judeţului Ialomiţa

Materia juridică principală prin care sunt stabilite  
atribuțiile specifice ale secretarului județului este 
regăsită în art 116 și 117 din Legea nr. 215/2001 a 
administrației publice locale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și în 
art. 32 - 34 din Regulamentul de organizare și 
funcționare a Consiliului Județean Ialomița aprobat 
prin hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 3 din 
19.01.2017 și actualizat prin hotărârea nr. 
117/31.07.2017. 

Funcția de secretar al județului Ialomița a fost 
îndeplinită de domnul Adrian Robert Ionescu. În 
exercitarea atribuțiilor legale, acesta a  avizat, pentru 
legalitate, prin contrasemnare, cele 229 de hotărâri 
adoptate de Consiliul Judeţean Ialomiţa şi 298 de 
dispoziţii ale Preşedintelui acestuia emise în anul 
2017, a participat la 16 ședinţe de plen ale autorității 
deliberative.  Prin Direcția Coordonare Organizare, 
a asigurat procedurile de convocare a Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, lucrările de secretariat, 
comunicarea ordinii de zi, pregătirea actelor 
administrative și a documentațiilor de fundamentare, 
arhivarea şi evidenţa statistică a acestora. În același 
timp, a supravegheat îndeaproape respectarea 
legislației privind transparența decizională în cazul 
celor 12 hotărâri cu caracter normativ, precum și pe 
cele referitoare la liberul acces la informaţiile de 
interes public. În aplicarea prevederilor art. 46 
alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, referitoare la conflictele de 
interese cu caracter patrimonial, secretarul județului 
Ialomița l-a informat pe Preşedintele Consiliului 
Judeţean Ialomiţa cu privire la existenţa situaţiilor 
constatate şi a  făcut cunoscute consilierilor judeţeni 
sancţiunile prevăzute de lege, în cazul încălcării 
acestor prevederi. În anul 2017 nu au existat situații 
în care secretarul Judeţului Ialomiţa să nu  
contrasemneze hotărârile, dacă ar fi considerat că 
acestea sunt ilegale. De asemenea, ca  preşedinte al 
Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului şi al 
Colegiului Director al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa a 
îndeplinit obligaţiile ce-i revin potrivit legii în 
domeniul asistenţei sociale. 

F3. Îndeplinirea atribuţiilor specifice 

Direcţiei Coordonare |Organizare

Direcţia Coordonare Organizare a avut în anul 
2017 următoarele structuri organizatorice și 
funcționale:  Serviciul Juridic, Coordonare, 
Organizare, cu 3 compartimente: Compartimentul 
Juridic, Compartimentul Coordonare, Organizare și 
Compartimentul Parteneriate instituționale și 
colaborare cu societatea civilă și Centrul de 
Informaţii pentru Cetăţeni, format din 2 
compartimente: Compartimentul pentru Informaţii 
şi Relaţii Publice și Compartimentul Mass – Media. 
Direcția se află sub coordonarea secretarului 
județului Ialomița, domnul Adrian Robert Ionescu. 
În anul 2017, Direcţia Coordonare Organizare a avut 
prevăzute 26 posturi, din care 20 ocupate. Începând 
cu data de 14.03.2017, doamna Ionica Băicoianu a 
fost numită în funcția de director executiv al  
Direcţiei Coordonare Organizare (dispoziția nr. 
25/14.03.2017).

 Direcţia Coordonare Organizare și-a îndeplinit, 
în anul raportat, atribuțiile și responsabilitățile 
p r iv ind  a s igurarea  cond i ț i i l o r  t ehn i co -
organizatorice pentru funcționarea Consiliului 
Județean Ialomița. Astfel, a participat la elaborarea 
și definitivarea proiectelor celor 229 de hotărâri ale 
Consiliului Judeţean Ialomiţa şi a celor 298 de 
dispoziţii ale Preşedintelui acestuia, urmărind 
îndeplinirea condiţiilor de formă, fond, legalitate, 
oportunitate şi necesitate.  A sprijinit secretarul 
judeţului în realizarea măsurilor organizatorice 
privind pregătirea şi desfăşurarea celor 16 şedinţe ale 
Consiliului Judeţean Ialomiţa şi a altor acţiuni 
publice, a ținut evidenţa actelor administrative şi le-a 
comunicat celor menționați în ele. A asigurat 
transmiterea hotărârilor la Instituţia Prefectului - 
Judeţul Ialomiţa pentru exercitarea controlului de 
legalitate, a procedat la aducerea la cunoştinţă 
publică a actelor cu caracter normativ și a consemnat 
evidenţa consilierilor judeţeni la şedinţele 
Consiliului Judeţean Ialomiţa şi ale comisiilor de 
specialitate. 

Prin  Compartimentul Juridic au fost îndeplinite 
atribuțiile și responsabilitățile de reprezentarea 
legală şi la termen în instanţele judecătoreşti a 
judeţului Ialomiţa şi a Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
prin împuternicirea acordată de preşedintele 
acestuia, pentru soluţionarea cauzelor în care sunt 
parte, instrumentarea cauzelor aflate pe rolul 
instanţelor de judecată, cu asigurarea evidenţei 
operative a acestora, nominalizarea consilierilor 
juridici pe fiecare cauză şi reprezentarea în faţa 
instanţelor judecătoreşti la termenele stabilite de 
acestea. A verificat şi acordat viza de legalitate 
pentru toate contractele economice, civile, 
convenţiile, acordurile şi protocoalele cu caracter 
patrimonial sau nepatrimonial, având ca titular 
județul Ialomița și/sau Consiliul Judeţean Ialomiţa, a 

ținut evidenţa unitară a acestora în registrul unic de 
înregistrare, De asemenea, a aplicat prevederile 
legale privind declaraţiile de avere şi a declaraţiilor 
de interese ale consilierilor judeţeni, prin persoana 
desemnată. 

La sfârșitul anului raportat, s-au aflat pe rolul 
diferitelor instanțe de judecatǎ 35 dosare, din care 12 
au fost promovate în anul 2017, în timp ce 1 este din 
2013 (!!), 4 din anul 2014, 7 din anul 2015 și 11 din 
anul 2016.  Compartimentul Juridic a  acordat 234 
vize de legalitate contractelor, convențiilor și 
acordurilor ȋncheiate de Consiliul Județean Ialomița 
și 116 vize de legalitate pentru actele adiționale la 
contracte ȋncheiate. 

Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni a asigurat și 
în anul 2017 gestionarea relațiilor publice ale 
Consiliului Județean Ialomița, prin modalitățile și 
instrumentele legale cu care este investit. Facilitarea 
accesului liber la informaţiile de interes public s-a 
realizat prin afișarea la sediul entității publice a 
documentelor administrative pentru care există 
instituită o asemenea normă, postarea pe site-ul 
Consiliului Județean Ialomița www.cicnet.ro a 
materialelor  documentare și  informative, 
transmiterea de răspunsuri la solicitările de 
informații de interes public. În anul raportat s-au 
înregistrat 65 de solicitări de informații de interes 
public,  9 de la persoane fizice și 56 de la persoane 
juridice (din care 33 solicitări ale mass-media), la 52  
s-au formulat răspunsuri, 10 au fost redirecționate 
spre alte entități competente, iar 3 au fost respinse 
din motive obiective. Din numărul total de solicitări, 
41 (63 %) au vizat utilizarea fondurilor publice. Să 
remarcăm timpul mediu de răspuns realizat în anul 

2017, de 7 zile! Pentru asigurarea transparenţei 
decizionale au fost aplicate strict normele legale din 
domeniu  pe întregul parcurs procedural de 
elaborare, dezbatere și apobare a celor 12 proiecte de 
hotărâre cu caracter normativ din anul 2017. 

În ceea ce privește relaţia cu mass media, în anul 
2017, s-au emis și distribuit 16 comunicate de presă 
și s-au  desfǎșurat 13 conferințe de presă, 
menținându-se practica organizării conferințelor de 
presă înaintea ședințelor de plen ale Consiliului 
Județean Ialomița,  pentru a se furniza informații 
despre proiectele aflate pe ordinea de zi și a  
răspunde la întrebările jurnaliștilor. Ca evenimente 
publice au fost organizate 4 dezbateri publice, din 
care una pe bugetul județului Ialomița (16.03.2017), 
2 pentru promovarea programului Start Up ( 17 și 
29.03.2017) și una pe probleme de achiziții publice 
(23.03.2017). 

Consemnăm și în acest raport, numărul, 
diversitatea și calitatea materialelor de prezentare și 
promovare a județului Ialomița și a Consiliului 
Județean Ialomița: broșurile ”25 de ani de 
administrație publică județeană” și ”Ialomița, 
frumusețea simplității”, buletinul informativ 
”Ialomița ta”, broșura ”1 Decembrie – Ziua Națională 
a României”, afișe, pliante, calendare, semne de carte, 
diplome de excelență și diplome personalizate, 
bannere, roll up-uri, flyere, copii după filmul 
documentar ”Ialomița, timpuri și anotimpuri”, insigne 
și plachete aniversare,  materiale promoționale 
personalizate (fanioane,  mape, pungi, magneți, 
farfurii,  felicitări, cocarde, agende, pixuri etc). 

Relația publică a fost asigurată în anul 2017 și 
prin intermediul activității de petiții și audiențe. În 
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perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2017, la 
Consiliul Judeţean Ialomiţa au fost înregistrate 98 de 
petiţii, din carea 75 primite direct și 23 de la alte 
instituții.  După efectuarea unei analize detaliate a 
fiecărei petiţii, s-a întocmit răspunsul cu precizarea 
temeiului legal şi s-a expediat răspunsul sub 
semnătura conducătorului autorității şi a Direcţiei 
Coordonare Organizare, într-un interval mediu 
calculat de 14,38 zile, înjumătățind practic termenul 
de 30 de zile! După modul de rezolvare, din cele  98 
de petiții,  36 au fost  direct, 49 ( 50%!!) 
redirecționate, iar 10 clasate. Se menține, din păcate, 
constatarea pe care o facem de mai multă vreme 
referitoare la numărul mare de petiții redirecționate 
spre alte autorități cu competență în domeniile 
vizate, ceea ce demonstrează că o parte dintre 
cetățeni, dar și dintre autorități și instituții publice 
(?!) nu cunosc atribuțiile și competențele consiliilor 
județene! Activitatea de audienţe reprezintă o formă 
specială şi directă de petiţionare și, conform 
evidenţelor din registrul special de audienţe, în anul 
2017 au solicitat şi au fost primiţi în audienţă 93 

cetăţeni, după un program afişat la sediul instituţiei, 
la sediul autorităţilor publice locale şi prin inserarea 
lui pe pagina de internet www.cicnet.ro  și în  
buletinul informativ ”Ialomița ta”. 

Nu au fost constatate abateri disciplinare de la 
prevederile legale privind activitatea de relații 
publice, care să presupună sancțiuni administrative 
sau chemări în instanța de judecată.

Din îndeplinirea atribuţiilor privind registratura 
generală a autorității, se reține că, în anul 2017, au 
fost alocate 12.200 de numere de înregistrare, care au 
fost  prelucrate și  distr ibuite pe circuitul 
informațional, precum și în programul Intranet.

Compartimentul Parteneriate instituționale și 
colaborare cu societatea civilă a asigurat, în principal, 
coordonarea și  monitorizarea modului  de 
implementare şi evaluare a unor programe/proiecte 
organizate și sprijinite financiar de Consiliul 
Judeţean Ialomiţa. Dintre acestea menționăm: 
implementarea programului “Premii de excelenţă 
pentru olimpicii ialomiţeni din învăţământul 
preuniversitar de stat”, Programul finanțărilor 

nerambursabile alocate din bugetul judeţului Ialomiţa pentru 
activităţi nonprofit de interes general,  a VII-a ediţie a 
Festivalului-concurs de tradiţie culinară ialomiţeană „LA 
CASA TUDORII”, aplicarea măsurilor educative adiacente  
care însoţesc distribuţia fructelor, legumelor, laptelui şi 
produselor lactate în şcoli și altele. 

F4. Îndeplinirea atribuţiilor specifice 

Direcţiei Buget Finanţe

Direcţia Buget Finanţe a funcționat în anul 2017 
cu următoarele structuri organizatorice: Serviciul 
Buget Contabilitate, Programare şi Urmărire 
Venituri (Compartiment Buget  Contabilitate, 
Compartiment Programare şi Urmărire Venituri, 
Compartiment Analiză şi Sinteză Bugetară, 
Compartiment Finanţare Programe/Proiecte și 
Investiţii), Compartimentul Informatică și 
Compartimentul  Resurse Umane. Potrivit 
organigramei și statului de funcții, direcția are un 
număr de 29 de posturi, în anul 2017 activitatea fiind 
asigurată de 16 funcționari, la finele anului raportat 
înregistrându-se 13 posturi vacante. Conducerea 
executivă a  Direcției Buget Finanțe a fost asigurată 
de Mariana Georgeta Codleanu, până la data de 
10.07.2017, când i-a încetat activitatea prin 
pensionare pentru limită de vârstă (dispoziția 
nr.145/10.07.2017), iar de la data de 31.08.2017, de 
Mihaela Moroianu, prin promovarea temporară 
(dispoziția nr.182/31.08.2017).  

Așa cum am menționat și la subcapitolul 
”Îndeplinirea atribuțiilor privind formarea, 
administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor 
publice locale şi exercitarea atribuţiilor de 
ordonator principal de credite ”, exercitarea 
acestor atribuții și responsabilități de ordonatorul 
principal de credite, președintele Consiliului 
Județean Ialomița, s-a realizat, în principal, prin 
intermediul Direcției Buget Finanțe. Direcția a 
asigurat îndeplinirea atribuțiilor pe linie financiar  - 
contabilă prevăzute de Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, Legea nr. 82/1992 a 
contabilității, cu modificările și completările 
ulterioare și Legea nr. 215/2001 a administrației 
publice locale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare și a celorlalte acte normative 
cu incidență asupra domeniului.                 

În acest sens, Direcția Buget Finanțe a realizat 
operațiunile economice, lucrările aferente bugetului 
județului în toate etapele și execuția bugetară prin 
intermediul instrumentelor financiar-contabile. A 
elaborat lucrări de analiză și sinteză bugetară pe 
ansamblul județului Ialomița, a fundamentat nivelul 
impozitelor și taxelor locale și a celorlalte venituri și 

cheltuieli ale bugetului propriu al județului, a 
asigurat gestiunea datoriei publice locale, execuția 
de casă a bugetului în condiții de legalitate și 
gestiunea resurselor umane. De asemenea, au fost 
realizate procedurile privind angajarea, lichidarea, 
ordonanțarea și plata tuturor cheltuielilor, precum și 
evidența și raportarea angajamentelor bugetare și 
legale, operațiunile ce privesc contabilitatea 
sintetică și analitică pentru activitățile derulate, 
întocmirea trimestrială și anuală a situațiilor 
financiare pentru activitatea proprie și pe cele 
centralizate la nivel de ordonator principal de 
credite, exercitarea controlul financiar preventiv 
propriu de către persoanele desemnate. 

De menționat  este și faptul că, în anul 2017, o 
componentă importantă a activității desfășurate în 
cadrul Direcției Buget Finanțe a reprezentat-o 
punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 88/2013 
privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru 
îndeplinirea unor angajamente convenite cu 
organismele internaţionale, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, 
respectiv implementarea sistemului național de 
verificare, monitorizare, raportare și control a 
situațiilor financiare, angajamentelor legale și 
bugetelor entităților publice – FOREXEBUG, 
Consiliul Județean Ialomița înrolându-se cu succes în 
aces t  s i s tem na ț iona l  de  rapor ta re ,  fă ră 
blocaje/sincope sau întârzieri în onorarea obligațiilor. 

Luate strict statistic, documentele emise, 
materiale întocmite pentru aprobarea acestora prin 
hotărâri sau dispoziții, diverse raportări obligatorii 
elaborate de Direcția Buget Finanțe au depășit, în 
anul raportat, cifra de 20.000! Au fost întocmite 
rapoarte ale acestei direcții de specialitate, cu 
fundamentările necesare,  pentru 78 de proiecte de 
hotărâri și dispoziții și  s-a asigurat gestionarea a  28 
de registre speciale.
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perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2017, la 
Consiliul Judeţean Ialomiţa au fost înregistrate 98 de 
petiţii, din carea 75 primite direct și 23 de la alte 
instituții.  După efectuarea unei analize detaliate a 
fiecărei petiţii, s-a întocmit răspunsul cu precizarea 
temeiului legal şi s-a expediat răspunsul sub 
semnătura conducătorului autorității şi a Direcţiei 
Coordonare Organizare, într-un interval mediu 
calculat de 14,38 zile, înjumătățind practic termenul 
de 30 de zile! După modul de rezolvare, din cele  98 
de petiții,  36 au fost  direct, 49 ( 50%!!) 
redirecționate, iar 10 clasate. Se menține, din păcate, 
constatarea pe care o facem de mai multă vreme 
referitoare la numărul mare de petiții redirecționate 
spre alte autorități cu competență în domeniile 
vizate, ceea ce demonstrează că o parte dintre 
cetățeni, dar și dintre autorități și instituții publice 
(?!) nu cunosc atribuțiile și competențele consiliilor 
județene! Activitatea de audienţe reprezintă o formă 
specială şi directă de petiţionare și, conform 
evidenţelor din registrul special de audienţe, în anul 
2017 au solicitat şi au fost primiţi în audienţă 93 

cetăţeni, după un program afişat la sediul instituţiei, 
la sediul autorităţilor publice locale şi prin inserarea 
lui pe pagina de internet www.cicnet.ro  și în  
buletinul informativ ”Ialomița ta”. 

Nu au fost constatate abateri disciplinare de la 
prevederile legale privind activitatea de relații 
publice, care să presupună sancțiuni administrative 
sau chemări în instanța de judecată.

Din îndeplinirea atribuţiilor privind registratura 
generală a autorității, se reține că, în anul 2017, au 
fost alocate 12.200 de numere de înregistrare, care au 
fost  prelucrate și  distr ibuite pe circuitul 
informațional, precum și în programul Intranet.

Compartimentul Parteneriate instituționale și 
colaborare cu societatea civilă a asigurat, în principal, 
coordonarea și  monitorizarea modului  de 
implementare şi evaluare a unor programe/proiecte 
organizate și sprijinite financiar de Consiliul 
Judeţean Ialomiţa. Dintre acestea menționăm: 
implementarea programului “Premii de excelenţă 
pentru olimpicii ialomiţeni din învăţământul 
preuniversitar de stat”, Programul finanțărilor 

nerambursabile alocate din bugetul judeţului Ialomiţa pentru 
activităţi nonprofit de interes general,  a VII-a ediţie a 
Festivalului-concurs de tradiţie culinară ialomiţeană „LA 
CASA TUDORII”, aplicarea măsurilor educative adiacente  
care însoţesc distribuţia fructelor, legumelor, laptelui şi 
produselor lactate în şcoli și altele. 

F4. Îndeplinirea atribuţiilor specifice 

Direcţiei Buget Finanţe

Direcţia Buget Finanţe a funcționat în anul 2017 
cu următoarele structuri organizatorice: Serviciul 
Buget Contabilitate, Programare şi Urmărire 
Venituri (Compartiment Buget  Contabilitate, 
Compartiment Programare şi Urmărire Venituri, 
Compartiment Analiză şi Sinteză Bugetară, 
Compartiment Finanţare Programe/Proiecte și 
Investiţii), Compartimentul Informatică și 
Compartimentul  Resurse Umane. Potrivit 
organigramei și statului de funcții, direcția are un 
număr de 29 de posturi, în anul 2017 activitatea fiind 
asigurată de 16 funcționari, la finele anului raportat 
înregistrându-se 13 posturi vacante. Conducerea 
executivă a  Direcției Buget Finanțe a fost asigurată 
de Mariana Georgeta Codleanu, până la data de 
10.07.2017, când i-a încetat activitatea prin 
pensionare pentru limită de vârstă (dispoziția 
nr.145/10.07.2017), iar de la data de 31.08.2017, de 
Mihaela Moroianu, prin promovarea temporară 
(dispoziția nr.182/31.08.2017).  

Așa cum am menționat și la subcapitolul 
”Îndeplinirea atribuțiilor privind formarea, 
administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor 
publice locale şi exercitarea atribuţiilor de 
ordonator principal de credite ”, exercitarea 
acestor atribuții și responsabilități de ordonatorul 
principal de credite, președintele Consiliului 
Județean Ialomița, s-a realizat, în principal, prin 
intermediul Direcției Buget Finanțe. Direcția a 
asigurat îndeplinirea atribuțiilor pe linie financiar  - 
contabilă prevăzute de Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare, Legea nr. 82/1992 a 
contabilității, cu modificările și completările 
ulterioare și Legea nr. 215/2001 a administrației 
publice locale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare și a celorlalte acte normative 
cu incidență asupra domeniului.                 

În acest sens, Direcția Buget Finanțe a realizat 
operațiunile economice, lucrările aferente bugetului 
județului în toate etapele și execuția bugetară prin 
intermediul instrumentelor financiar-contabile. A 
elaborat lucrări de analiză și sinteză bugetară pe 
ansamblul județului Ialomița, a fundamentat nivelul 
impozitelor și taxelor locale și a celorlalte venituri și 

cheltuieli ale bugetului propriu al județului, a 
asigurat gestiunea datoriei publice locale, execuția 
de casă a bugetului în condiții de legalitate și 
gestiunea resurselor umane. De asemenea, au fost 
realizate procedurile privind angajarea, lichidarea, 
ordonanțarea și plata tuturor cheltuielilor, precum și 
evidența și raportarea angajamentelor bugetare și 
legale, operațiunile ce privesc contabilitatea 
sintetică și analitică pentru activitățile derulate, 
întocmirea trimestrială și anuală a situațiilor 
financiare pentru activitatea proprie și pe cele 
centralizate la nivel de ordonator principal de 
credite, exercitarea controlul financiar preventiv 
propriu de către persoanele desemnate. 

De menționat  este și faptul că, în anul 2017, o 
componentă importantă a activității desfășurate în 
cadrul Direcției Buget Finanțe a reprezentat-o 
punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 88/2013 
privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru 
îndeplinirea unor angajamente convenite cu 
organismele internaţionale, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, 
respectiv implementarea sistemului național de 
verificare, monitorizare, raportare și control a 
situațiilor financiare, angajamentelor legale și 
bugetelor entităților publice – FOREXEBUG, 
Consiliul Județean Ialomița înrolându-se cu succes în 
aces t  s i s tem na ț iona l  de  rapor ta re ,  fă ră 
blocaje/sincope sau întârzieri în onorarea obligațiilor. 

Luate strict statistic, documentele emise, 
materiale întocmite pentru aprobarea acestora prin 
hotărâri sau dispoziții, diverse raportări obligatorii 
elaborate de Direcția Buget Finanțe au depășit, în 
anul raportat, cifra de 20.000! Au fost întocmite 
rapoarte ale acestei direcții de specialitate, cu 
fundamentările necesare,  pentru 78 de proiecte de 
hotărâri și dispoziții și  s-a asigurat gestionarea a  28 
de registre speciale.
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F5. Îndeplinirea atribuţiilor specifice 

Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism

Conform organigramei și statului de funcții, 
Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a avut 
în anul 2017 următoarea structură organizatorică: 
Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism și 
Compartimentul Monitorizare și Control. Activitatea 
Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, 
trebuie condusă de arhitectul-șef, dar, în condițiile în 
care nu s-a găsit posibilitatea angajării unui specialist 
în domeniu, funcția este îndeplinită, prin derogare și 
delegare de atribuții, de Valentina Brașoveanu, sub 
directa coordonare, îndrumare şi control a 
preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, prin 
a t r ibuț i i le  de legate  unui  v icepreședin te / 
Administratorului Public.

Cu un număr de personal angajat de 5 (!!), din 17 
posturi cuprinse în statul de funcții și în organigramă, 
Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism este 
structura de specialitate a Consiliului Județean 
Ialomița prin care s-a asigurat, și în anul 2017, 
îndeplinirea atribuțiilor autorității din domeniul 
urbanistic și  amenajarea teritoriului,  exercitarea 
prerogativei de control,  elaborarea actelor de 
autoritate urbanistică, preluarea prevederilor cuprinse 
în planurile de amenajare a teritoriului la nivel 
naţional, regional şi zonal în cadrul documentaţiilor 
pentru teritoriile administrative ale localităţilor din 
judeţ, s-a urmărit coordonarea dezvoltării în teritoriu a 
activităţilor economico-sociale şi reţelelor de legătură 
a acestora, îmbunătăţirea vieţii oamenilor din 
localitățile județului Ialomița prin creşterea calităţii 
mediului construit şi amenajat, adaptat opţiunilor 
acestora, asigurarea arbitrajului între interesul 
individual al persoanelor fizice şi juridice şi interesul 
comunitar ori intercomunitar în spiritul legii şi al 
normelor de drept din domeniu.

În mod concret,  în anul 2017 s-au analizat 
documentații tehnice depuse de unitățile administrativ 
- teritoriale din județul Ialomița, dar şi de persoane 
fizice şi/sau persoane juridice în vederea eliberării 
celor 361 de acte de autoritate urbanistică. Din data 
de 14.04.2017, între Consiliul Judeţean Ialomiţa şi 
Comuna Ciocârlia a fost încheiată pe o perioadă de 12 

luni o convenţie având ca obiect emiterea de către 
Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa prin 
Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a 
certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de 
construire/desfiinţare din competenţa de emitere a 
Primarului comunei Ciocârlia. 

Activitatea de monitorizare și control a vizat, în 
anul raportat, respectarea disciplinei în construcții pe 
teritoriul administrativ al județului Ialomița, potrivit 
competenţelor de emitere a autorizaţiilor de 
construire/desfiinţare și în baza programului de control 
anual (12 controale de fond în comunele Mărculeşti, 
Cocora, Roşiori, Balaciu, Giurgeni, Axintele, Dridu, 
Drăgoeşti, Mihail Kogălniceanu, Maia, Moviliţa, 
Vlădeni), regularizarea taxelor pentru autorizațiile de 
construire/desființare (8) emise de Preşedintele 
Consiliului Județean Ialomița, rezolvarea solicitărilor 
primite din partea persoanelor fizice şi/sau persoanelor 
juridice referitoare la diferite speţe de natură 
urbanistică, asigurându-se, astfel, accesul public la 
documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului. 

A fost prelungită  valabilitatea a 6 certificate de 
urbanism şi a 10 autorizaţii de construire emise de 
Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa a căror 
valabilitate a expirat în cursul anului 2017, s-au 
încheiat 5 procese - verbale de recepţie la terminarea 
lucrărilor pentru autorizaţiile de construire emise și 7 
procese – verbale de constatare şi sancţionare a 
contravenţiilor aplicate persoanelor fizice şi 
persoanelor juridice care au săvârşit contravenţii 
sancţionate de  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 
completările ulterioare. S-au  emis 6 avize pentru 
prelungirea valabilităţii Planurilor Urbanistice 
Generale a următoarelor comune: Bueşti, Munteni-
Buzău, Manasia, Perieţi, Gura Ialomiţei şi Stelnica, iar  
în vederea menţinerii în valabilitate a Planurilor 
Urbanistice Generale au fost încheiate contracte cu 
unitățile administrativ-teritoriale pentru  reactualizarea 
PUG-urilor care se apropie de termenul de expirare.  

Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și 
Urbanism Ialomița și-a desfășurat  activitatea în baza 
Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 38/2016 şi 
a Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
acesteia, întrunindu-se în 5 şedinţe şi a fundamentând 
tehnic emiterea  a 10 documentaţii de urbanism (PUD 
în comuna Ciulnița, PUZ la Valea Ciorii, Fierbinţi – 
Târg, Ţăndărei, Gârbovi, Borduşani  și PUG pentru 
Feteşti, Cocora, Platoneşti și  Gheorghe Doja). 

De asemenea, Şeful Serviciului Amenajarea 
Teritoriului şi Urbanism în exercitarea atribuţiilor de 
Arhitect – Şef al Judeţului Ialomiţa a participat la 13 
şedinţe ale Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice 
nr. 10, care a emis avize pentru documentaţiile privind 
intervenţiile asupra monumentelor istorice, precum şi 
pentru imobilele situate în zonele de protecţie a 
monumentelor istorice şi în zonele construite protejate 
situate în judeţele Ialomiţa, Brăila, Buzău şi Călăraşi.

F6. Îndeplinirea atribuţiilor specifice 

Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice

 Direcţia Investiții și Servicii Publice a avut, în anul 
2017,  următoarea structură organizatorică: Serviciul 
Management de Proiect, Serviciul Investiţii şi Servicii 
Publice (Compartimentul Investiţii Publice, Unitatea 
Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor 
Comunitare de Utilități Publice și Compartimentul 
Infrastructură Mediu), Compartimentul Infrastructură 
Rutieră și Autoritatea Judeţeană de Transport, cu un 
număr de 31 posturi și 16  personal angajat. 
Activitatea Direcţiei Investiții și Servicii Publice a fost 
condusă de directorul executiv Marian Lisaru şi s-a 
desfăşurat sub directa coordonare, îndrumare şi 
control a președintelui Consiliului Județean Ialomița, 
precum și prin atribuții delegate unui vicepreşedinte/ 
administratorului public.

Atribuţiilor generale prevăzute în Regulamentul 
de organizare și funcționare a aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Ialomița, Direcţia 
Investiții și Servicii Publice le-a adăugat atribuţii 
specifice din domeniul identificării priorităților 
sectoriale și realizării de lucrări publice, aplicarea 
Strategiei de dezvoltare economico-socială a 
județului Ialomița în perioada 200 - 2020, a 
strategiilor locale şi a programelor/proiectelor 
finanţate din fonduri europene, naționale şi alte surse 
legal constituite. A gestionat informaţiile privind 
starea de viabilitate a drumurilor şi podurilor 
judeţene, precum și elaborarea temelor de proiectare, 
promovarea obiectivelor noi şi a proiectelor de 
modernizare a infrastructurii rutiere județene. S-a 
realizat evaluarea, asigurarea şi dezvoltarea 
serviciului de transport public de persoane prin curse 
regulate de interes judeţean şi pentru corelarea 
acestuia cu serviciile de transport public local de 
persoane la nivelul localităţilor din judeţ. Participarea 
la elaborarea și fundamentarea  actelor de autoritate în 
domeniu de competență, monitorizarea îndeplinirii 
prevederilor din planurile judeţene de gestionare a 
deşeurilor și a acţiunilor pentru refacerea, conservarea 
şi protecţia mediului sunt alte atribuții îndeplinite. 

În domeniul investițiilor se pot enumera 
următoarele activități principale desfășurate: 
elaborarea și actualizarea programului anual de 
investiții publice din anul 2017, pregătirea 
documentațiilor în vederea semnării contractelor de 
finanțare, prin Programul Național de Dezvoltare 
Locală 2014 -2020, elaborarea de caiete de sarcini și 
referate de necesitate pentru demararea procedurilor 
de achiziție  publică din etape ale investițiilor publice, 
recepționarea documentațiilor tehnico-economice 
contractate, precum și unor lucrări la diferite obiective 
de investiții, verificarea situațiilor de lucrări depuse 
de constructori și promovarea lor pentru achitare, 
eliberarea acordurilor prealabile de amplasare și 
execuție lucrări în zona drumurilor județene și de 
utilizare permanentă a acestor zone și alele. 

Activitatea Serviciului Management de proiect a 
fost, în anul 2017, una laborioasă, apropiată de 
cerințele  de performanță solicitate de conducerea 
operativă a Consiliului Județean Ialomița. 
Identificarea surselor  de finanțare care să fie atrase 
pentru implementarea proiectelor de investiții publice 
județene a fost prezentată pe larg într-un capitol 
anterior.

Pentru obiectivele de investiții propuse în anul 
2017, au fost întocmite referatele de necesitate și 
caietele de sarcini, s-au obținut avizele stabilite prin 
certificatele de urbanism, s-au  analizat, verificat și 
recepționat cererile de finanțare întocmite de firmele 
de consultanță, iar după scanarea documentelor 
aferente cererilor de finanțare și semnarea electronică, 
ele au fost încărcate în sistemul electronic My SMIS.  
În toate etapele de evaluare a conformității 
administrative și  eligibilității cererilor de finanțare   
s-a răspuns la clarificări solicitate de finanțatori, 
existând șanse reale ca proiectele propuse să fie 
finațate din fonduri europene și  naționale 
nerambursabile, cu o cofinanțare proprie pe care 
bugetul județului Ialomița o poate acoperi integral. 

În domeniul infrastructurii de mediu sunt de 
menționat următoarele: elaborarea ,,Planului de 
Menţinere a Calităţii Aerului pentru indicatorii 
pulberi în suspensie”, care vizează  44 localități din 
Ialomița, inițierea modificării și completării Hotărârii 
Consiliului Județean Ialomița nr. 77/ 17.11.2016 
privind aprobarea documentului strategic ,,Master 
Plan pentru Reabilitarea și modernizarea sistemului 
de alimentare cu apă și de canalizare în regiunea 
Constanța-Mediului”- forma revizuită, aprobată  prin 
Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 
219/19.12.2017 fiind fundamentată pe  analiza de 
opțiuni, actualizată pentru sisteme de alimentare cu 
apă (15 localități) și sisteme de canalizare (17 
localități), încheierea unor Protocoale de colaborare 
cu Societatea Ornitologică Română și Asociația 
Română pentru Reciclare – RoRec.

Prin Autoritatea Județeană de Transport s-a 
verificat şi controlat modul de realizare a serviciilor 
de transport public local de persoane, prin curse 
regulate şi prin curse regulate speciale, s-a procedat la 
verificarea solicitărilor şi documentaţiilor depuse de 
operatorii de transport rutier, în vederea emiterii 
licenţelor de traseu pentru curse regulate speciale și 
emiterea acestora,  a fost modificat Programul de 
transport public județean de persoane, prin curse 
regulate, pentru perioada 01.05.2013-01.06.2019. Actualizarea 

Planului de Amenajare 
a Teritoriului Judeţean

Ialomiţa
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F5. Îndeplinirea atribuţiilor specifice 

Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism

Conform organigramei și statului de funcții, 
Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a avut 
în anul 2017 următoarea structură organizatorică: 
Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism și 
Compartimentul Monitorizare și Control. Activitatea 
Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, 
trebuie condusă de arhitectul-șef, dar, în condițiile în 
care nu s-a găsit posibilitatea angajării unui specialist 
în domeniu, funcția este îndeplinită, prin derogare și 
delegare de atribuții, de Valentina Brașoveanu, sub 
directa coordonare, îndrumare şi control a 
preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, prin 
a t r ibuț i i le  de legate  unui  v icepreședin te / 
Administratorului Public.

Cu un număr de personal angajat de 5 (!!), din 17 
posturi cuprinse în statul de funcții și în organigramă, 
Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism este 
structura de specialitate a Consiliului Județean 
Ialomița prin care s-a asigurat, și în anul 2017, 
îndeplinirea atribuțiilor autorității din domeniul 
urbanistic și  amenajarea teritoriului,  exercitarea 
prerogativei de control,  elaborarea actelor de 
autoritate urbanistică, preluarea prevederilor cuprinse 
în planurile de amenajare a teritoriului la nivel 
naţional, regional şi zonal în cadrul documentaţiilor 
pentru teritoriile administrative ale localităţilor din 
judeţ, s-a urmărit coordonarea dezvoltării în teritoriu a 
activităţilor economico-sociale şi reţelelor de legătură 
a acestora, îmbunătăţirea vieţii oamenilor din 
localitățile județului Ialomița prin creşterea calităţii 
mediului construit şi amenajat, adaptat opţiunilor 
acestora, asigurarea arbitrajului între interesul 
individual al persoanelor fizice şi juridice şi interesul 
comunitar ori intercomunitar în spiritul legii şi al 
normelor de drept din domeniu.

În mod concret,  în anul 2017 s-au analizat 
documentații tehnice depuse de unitățile administrativ 
- teritoriale din județul Ialomița, dar şi de persoane 
fizice şi/sau persoane juridice în vederea eliberării 
celor 361 de acte de autoritate urbanistică. Din data 
de 14.04.2017, între Consiliul Judeţean Ialomiţa şi 
Comuna Ciocârlia a fost încheiată pe o perioadă de 12 

luni o convenţie având ca obiect emiterea de către 
Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa prin 
Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a 
certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de 
construire/desfiinţare din competenţa de emitere a 
Primarului comunei Ciocârlia. 

Activitatea de monitorizare și control a vizat, în 
anul raportat, respectarea disciplinei în construcții pe 
teritoriul administrativ al județului Ialomița, potrivit 
competenţelor de emitere a autorizaţiilor de 
construire/desfiinţare și în baza programului de control 
anual (12 controale de fond în comunele Mărculeşti, 
Cocora, Roşiori, Balaciu, Giurgeni, Axintele, Dridu, 
Drăgoeşti, Mihail Kogălniceanu, Maia, Moviliţa, 
Vlădeni), regularizarea taxelor pentru autorizațiile de 
construire/desființare (8) emise de Preşedintele 
Consiliului Județean Ialomița, rezolvarea solicitărilor 
primite din partea persoanelor fizice şi/sau persoanelor 
juridice referitoare la diferite speţe de natură 
urbanistică, asigurându-se, astfel, accesul public la 
documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului. 

A fost prelungită  valabilitatea a 6 certificate de 
urbanism şi a 10 autorizaţii de construire emise de 
Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa a căror 
valabilitate a expirat în cursul anului 2017, s-au 
încheiat 5 procese - verbale de recepţie la terminarea 
lucrărilor pentru autorizaţiile de construire emise și 7 
procese – verbale de constatare şi sancţionare a 
contravenţiilor aplicate persoanelor fizice şi 
persoanelor juridice care au săvârşit contravenţii 
sancţionate de  Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 
completările ulterioare. S-au  emis 6 avize pentru 
prelungirea valabilităţii Planurilor Urbanistice 
Generale a următoarelor comune: Bueşti, Munteni-
Buzău, Manasia, Perieţi, Gura Ialomiţei şi Stelnica, iar  
în vederea menţinerii în valabilitate a Planurilor 
Urbanistice Generale au fost încheiate contracte cu 
unitățile administrativ-teritoriale pentru  reactualizarea 
PUG-urilor care se apropie de termenul de expirare.  

Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și 
Urbanism Ialomița și-a desfășurat  activitatea în baza 
Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 38/2016 şi 
a Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
acesteia, întrunindu-se în 5 şedinţe şi a fundamentând 
tehnic emiterea  a 10 documentaţii de urbanism (PUD 
în comuna Ciulnița, PUZ la Valea Ciorii, Fierbinţi – 
Târg, Ţăndărei, Gârbovi, Borduşani  și PUG pentru 
Feteşti, Cocora, Platoneşti și  Gheorghe Doja). 

De asemenea, Şeful Serviciului Amenajarea 
Teritoriului şi Urbanism în exercitarea atribuţiilor de 
Arhitect – Şef al Judeţului Ialomiţa a participat la 13 
şedinţe ale Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice 
nr. 10, care a emis avize pentru documentaţiile privind 
intervenţiile asupra monumentelor istorice, precum şi 
pentru imobilele situate în zonele de protecţie a 
monumentelor istorice şi în zonele construite protejate 
situate în judeţele Ialomiţa, Brăila, Buzău şi Călăraşi.

F6. Îndeplinirea atribuţiilor specifice 

Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice

 Direcţia Investiții și Servicii Publice a avut, în anul 
2017,  următoarea structură organizatorică: Serviciul 
Management de Proiect, Serviciul Investiţii şi Servicii 
Publice (Compartimentul Investiţii Publice, Unitatea 
Județeană pentru Monitorizarea Serviciilor 
Comunitare de Utilități Publice și Compartimentul 
Infrastructură Mediu), Compartimentul Infrastructură 
Rutieră și Autoritatea Judeţeană de Transport, cu un 
număr de 31 posturi și 16  personal angajat. 
Activitatea Direcţiei Investiții și Servicii Publice a fost 
condusă de directorul executiv Marian Lisaru şi s-a 
desfăşurat sub directa coordonare, îndrumare şi 
control a președintelui Consiliului Județean Ialomița, 
precum și prin atribuții delegate unui vicepreşedinte/ 
administratorului public.

Atribuţiilor generale prevăzute în Regulamentul 
de organizare și funcționare a aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Ialomița, Direcţia 
Investiții și Servicii Publice le-a adăugat atribuţii 
specifice din domeniul identificării priorităților 
sectoriale și realizării de lucrări publice, aplicarea 
Strategiei de dezvoltare economico-socială a 
județului Ialomița în perioada 200 - 2020, a 
strategiilor locale şi a programelor/proiectelor 
finanţate din fonduri europene, naționale şi alte surse 
legal constituite. A gestionat informaţiile privind 
starea de viabilitate a drumurilor şi podurilor 
judeţene, precum și elaborarea temelor de proiectare, 
promovarea obiectivelor noi şi a proiectelor de 
modernizare a infrastructurii rutiere județene. S-a 
realizat evaluarea, asigurarea şi dezvoltarea 
serviciului de transport public de persoane prin curse 
regulate de interes judeţean şi pentru corelarea 
acestuia cu serviciile de transport public local de 
persoane la nivelul localităţilor din judeţ. Participarea 
la elaborarea și fundamentarea  actelor de autoritate în 
domeniu de competență, monitorizarea îndeplinirii 
prevederilor din planurile judeţene de gestionare a 
deşeurilor și a acţiunilor pentru refacerea, conservarea 
şi protecţia mediului sunt alte atribuții îndeplinite. 

În domeniul investițiilor se pot enumera 
următoarele activități principale desfășurate: 
elaborarea și actualizarea programului anual de 
investiții publice din anul 2017, pregătirea 
documentațiilor în vederea semnării contractelor de 
finanțare, prin Programul Național de Dezvoltare 
Locală 2014 -2020, elaborarea de caiete de sarcini și 
referate de necesitate pentru demararea procedurilor 
de achiziție  publică din etape ale investițiilor publice, 
recepționarea documentațiilor tehnico-economice 
contractate, precum și unor lucrări la diferite obiective 
de investiții, verificarea situațiilor de lucrări depuse 
de constructori și promovarea lor pentru achitare, 
eliberarea acordurilor prealabile de amplasare și 
execuție lucrări în zona drumurilor județene și de 
utilizare permanentă a acestor zone și alele. 

Activitatea Serviciului Management de proiect a 
fost, în anul 2017, una laborioasă, apropiată de 
cerințele  de performanță solicitate de conducerea 
operativă a Consiliului Județean Ialomița. 
Identificarea surselor  de finanțare care să fie atrase 
pentru implementarea proiectelor de investiții publice 
județene a fost prezentată pe larg într-un capitol 
anterior.

Pentru obiectivele de investiții propuse în anul 
2017, au fost întocmite referatele de necesitate și 
caietele de sarcini, s-au obținut avizele stabilite prin 
certificatele de urbanism, s-au  analizat, verificat și 
recepționat cererile de finanțare întocmite de firmele 
de consultanță, iar după scanarea documentelor 
aferente cererilor de finanțare și semnarea electronică, 
ele au fost încărcate în sistemul electronic My SMIS.  
În toate etapele de evaluare a conformității 
administrative și  eligibilității cererilor de finanțare   
s-a răspuns la clarificări solicitate de finanțatori, 
existând șanse reale ca proiectele propuse să fie 
finațate din fonduri europene și  naționale 
nerambursabile, cu o cofinanțare proprie pe care 
bugetul județului Ialomița o poate acoperi integral. 

În domeniul infrastructurii de mediu sunt de 
menționat următoarele: elaborarea ,,Planului de 
Menţinere a Calităţii Aerului pentru indicatorii 
pulberi în suspensie”, care vizează  44 localități din 
Ialomița, inițierea modificării și completării Hotărârii 
Consiliului Județean Ialomița nr. 77/ 17.11.2016 
privind aprobarea documentului strategic ,,Master 
Plan pentru Reabilitarea și modernizarea sistemului 
de alimentare cu apă și de canalizare în regiunea 
Constanța-Mediului”- forma revizuită, aprobată  prin 
Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 
219/19.12.2017 fiind fundamentată pe  analiza de 
opțiuni, actualizată pentru sisteme de alimentare cu 
apă (15 localități) și sisteme de canalizare (17 
localități), încheierea unor Protocoale de colaborare 
cu Societatea Ornitologică Română și Asociația 
Română pentru Reciclare – RoRec.

Prin Autoritatea Județeană de Transport s-a 
verificat şi controlat modul de realizare a serviciilor 
de transport public local de persoane, prin curse 
regulate şi prin curse regulate speciale, s-a procedat la 
verificarea solicitărilor şi documentaţiilor depuse de 
operatorii de transport rutier, în vederea emiterii 
licenţelor de traseu pentru curse regulate speciale și 
emiterea acestora,  a fost modificat Programul de 
transport public județean de persoane, prin curse 
regulate, pentru perioada 01.05.2013-01.06.2019. Actualizarea 

Planului de Amenajare 
a Teritoriului Judeţean

Ialomiţa
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F7. Îndeplinirea atribuţiilor specifice 

Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu

Componența organizatorică și funcțională a 
Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu cuprinde Serviciul 
Achiziţii Publice, Compartimentul Patrimoniu 
Public şi Privat și Compartimentul Personal 
Deservire, Protocol, Administrativ, Protecţia 
Muncii, cu un număr de 28 posturi, din care, 22 
ocupate. Activitatea Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu 
este condusă de un director executiv, Gheorghe 
Proca şi se desfăşoară sub directa coordonare, 
îndrumare şi control a președintelui Consiliului 
Județean Ialomița, atribuțiile fiind delegate 
secretarului județului Ialomiţa.

Prin Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu se realizează 
atribuţiile de achiziţii publice şi de administrare a 
domeniului public şi privat al judeţului Ialomiţa, în 
spiritul şi în temeiul legilor şi actelor normative în 
materie. Ca atribuţii specifice menționăm:  
monitorizarea activității de achiziţii publice pentru 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, Centrul Militar 
Județean Ialomița și Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență ”Barbu Catargiu” Ialomița, elaborarea 
programului anual al achiziţiilor publice și a 
calendarului de organizare a procedurilor de achiziţii 
publice, în funcţie de valoarea surselor financiare 
proprii bugetelor fiecărei structuri interne. Au fost  
respectate strict procedurile de achiziție publică 
promovate, cu asigurarea principiului transparenţei, 
inventarierea anuală a bunurilor mobile şi imobile 
din patrimoniul public şi privat al judeţului aflate în 
administrare proprie sau date în administrare altor 
instituţii publice. S-au făcut propuneri de închiriere, 
concesionare, arendare, dare în administrare/ 
folosință gratuită, cumpărare sau vânzare a bunurilor 
mobile şi imobile din patrimoniul public şi privat al 
judeţului. S-au întocmit documentaţiile necesare 
fundamentării  proiectelor de hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Ialomița în domeniul achiziţiilor publice, 
precum şi ale celor careau reglementat administrarea 
patrimoniului public şi privat al judeţului și altele. 

Trecând în plan concret, în anul 2017 s-au derulat 
32 de proceduri de achiziție publică directă și s-au 
încheiat tot atâtea contracte de prestări servicii 
pentru depunerea de proiecte pe fonduri europene (4 
pentru Servicii de elaborare a documentației tehnico-
economice faze expertiză tehnică+PT+DE, 5 pentru 
Servicii de audit, 8 pentru expertiză tehnică, 6 pentru 
întocmire DALI,  8 pentru scriere cereri de 
finanțare, 1 pentru un studiu de fezabilitate), s-au 
încheiat 19 contracte și acte adiționale cu caracter de 
regularitate necesare bunei desfășurări a activității  
aparatului propriu, Centrului Militar Județean 
Ialomița și Inspectoratului pentru Situații de Urgență 
,,Barbu Catargiu" Ialomița.  Valoarea celor 396 
achiziții publice  directe a fost de 1.462.003,57 lei 
fără T.V.A., respectiv 1.739.784,25 lei cu T.V.A. 
Procedura de achiziție publică prin licitație deschisă 

s-a aplicat pentru  furnizarea și distribuția 
produselor de panificație și lactate pentru elevii 
din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, 
precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de 
stat și private cu program normal de 4 ore, iar prin 
proceduri  s implif icate  pentru atr ibuirea 
contractelor privind Servicii de cadastru pentru 
drumurile județene aparținând domeniului public al 
județului Ialomița, și proiectare și execuție lucrări 
pentru obiectivul de investiții “Pod peste râul 
Prahova, la Dridu.

Activitatea privind patrimoniul județului 
Ialomița a fost tratată la subcapitolul cu această temă 
referitoare la atribuțiile președintelui consiliului 
județean privind administrarea, gestionarea și 
exploatarea eficientă a bunurilor imobile și mobile 
care alcătuiesc domeniul public și privat al județului 
Ialomița. Să reamintim aici despre inventarierea 
anuală a patrimoniului public și privat al județului, 
finalizarea procedurii de intabulare și repartizarea în 
profil teritorial pe categorii de folosință a terenului 
agricol din domeniul public și privat al județului 
Ialomița rezultând 50 cărți funciare, verificarea și  
inspectarea periodică a  terenurilor concesionate,  
întocmirea și fundamentarea documentelor necesare 
privind atestarea domeniului public al județului, 
precum și ale comunelor în vederea atestării 
apartenenței la domeniul public a bunurilor  în 
vederea actualizării inventarelor, înscrierea în 
Sistemul Integrat de Carte Funciarӑ a unor drumuri 
județene în lungime de 244,775 km, totalizând 118 
Cӑrți Funciare (48,28% din rețeaua totalӑ de 507,005 
km a drumurilor județene aflate în inventarul 
Județului Ialomița). De asemenea, a participat la 
întocmirea și fundamentarea rapoartelor de 
specialitate pentru cele 13  proiecte de hotărâri ale 
Consiliului Județean Ialomița, care  au produs efecte 
asupra patrimoniului, a solicitat și centralizat 
necesarul de atestate de producător și carnete de 
comercializare de la unitățile administrativ – 
teritoriale din județ în vederea contractării și 
distribuirii acestora și altele. 

F8. Îndeplinirea atribuţiilor specifice 

Compartimentului Audit Public Intern

Asigurarea bunei gestiuni a fondurilor publice 
şi/sau a patrimoniului public este atribuția principală 
a Compartimentul Audit Public Intern, structură 
funcţională a aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Ialomiţa aflată în directa subordonare a 
Preşedintelui acestuia, având alocate 3 posturi, din 
care 1 ocupat. Menționăm că la 01.01.2017 existau 2 
persoane care exercitau funcții de execuție în cadrul 
structurii de audit public intern, dar, pe parcursul 
anului, o  persoană de execuție din structura de audit 
intern s-a pensionat. 

Ca arie de cuprindere, Compartimentul Audit 
Public Intern a asigurat auditarea tuturor activităţilor 
desfăşurate în cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi 
la 8 din cele 12 instituţii publice de interes judeţean de 
sub autoritatea acestuia, indiferent de sursa de 
finanţare. La 2 entități (D.G.A.S.P.C Ialomița și 
Spitalul Județean de Urgență Slobozia) auditul intern, 
deşi este înființat, nu funcţionează din lipsă de 
personal. Pe parcursul anului 2017, Compartimentul 
Audit Public Intern a elaborat planul anual de audit 
public intern ,  pe care l-a supus aprobării 
preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, în care 
au fost cuprinse activitățile planificate conform 
planului multianual,  urmărindu-se respectarea 
periodicității activităților auditabile, structura 
standard și ponderea timpului alocat realizării 
misiunilor planificate. Gradul de îndeplinire a 
activităților planificate a fost de 64%, nefiind 
realizate misiuni în afara planului. Au fost realizate 5 
misiuni de asigurare,  vizând domeniul financiar-
contabil la nivelul Consiliului Județean Ialomița și tot 
5 misiuni de audit  de asigurare la entitățile aflate în 
subordinea Consiliului Județean Ialomița, având ca 
tematică  plățile din fondurile publice, inclusiv din 
cele comunitare. Finalizarea acţiunilor de audit 
public intern s-a făcut prin rapoarte de audit, care au 
fost prezentate conducătorului entităţii publice 
auditate, unde s-au arătat punctele slabe identificate 
în sistem, eventualele iregularităţi sau prejudicii 
constatate, s-au formulat recomandări, propuneri de 
măsuri şi soluţii pentru eliminarea acestora. De 
asemenea, Compartimentul Audit Public Intern, în 
cursul anului 2017, a urmărit gradul de implementare 
a  celor 44 recomandări aferente anului de raportare 
2016, cu următoarele rezultate: 42  recomandări au 
fost implementate, din care 40  recomandări 
implementate în termenul stabilit, iar 2 recomandări  
după termenul stabilit și 2  recomandări parțial 
implementate.  

În anul 2017, Compartimentul Audit Public Intern 
al Consiliului Județean Ialomița nu a fost implicat  în 
exercitarea altor activităţilor auditabile, cu caracter 
excepţional, și-a îndeplinit obligația legală de a 
elabora raportul anual al activităţii de audit public 
intern, pe care l-a prezentat preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa şi l-a transmis  Unităţii Centrale de 
Armonizare pentru Auditul Public Intern din cadrul 
Ministerului Finanţelor Publice.  

F9. Îndeplinirea atribuţiilor specifice 

Compartimentului Cabinet Consilieri 

Preşedinte

Conform prevederilor art. 105 din Legea nr. 
215/2001 a administrației publice locale, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, preşedintele 
consiliului judeţean poate înfiinţa, în limita numărului 
maxim de posturi aprobate, cabinetul preşedintelui, 
compartiment distinct, format din maximum 4 posturi, 
în care personalul este încadrat și îşi desfăşoară 
activitatea în baza unui contract individual de muncă 
pe durată determinată,  iar atribuțiile sunt stabilite prin 
dispoziţia preşedintelui consiliului judeţean.

Atribuţiile personalului angajat la Comparti-
mentul Cabinet Preşedinte din anul 2017 s-au 
concretizat în: consultarea diferitelor surse de 
informaţii care să fundamenteze materiale de 
specialitate pe probleme de administraţie publică, 
elaborarea de politici şi strategii pentru îndeplinirea 
obiectivelor prioritare ale autorității, precum și de 
analize, sinteze şi evidenţe cu caracter statistic pe 
probleme specifice de activitate. S-a asigurat 
colaborarea și conlucrarea cu structurile din aparatul 
de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa și cu 
instituţiile şi serviciile publice aflate sub autoritatea 
acestuia pentru rezolvarea unor situații punctuale, 
participarea la organizarea și desfășurarea de 
întâlniri, conferinţe, seminarii, sesiuni de informare 
și alte acțiuni publice din domenii de interes major, 
comunitar, județean și național. A elaborat Raportului 
anual al Președintelui Consiliului Județean Ialomița 
privind modul de îndeplinire a atribuțiilor, a urmărit 
promovarea, prin mijloace specifice, a viziunii, 
misiunii, locului, rolului și imaginii Consiliului 
Județean Ialomița, creșterea vizibilității acțiunilor și 
activităților acestuia, și altele.

F9. Îndeplinirea atribuţiilor specifice 

Compartimentului Coordonare Societăţi, 

Servicii şi Instituţii Publice Subordonate

Înființat pentru îndeplinirea competențelor legale 
ale Consiliului Județean Ialomița în domeniile de 
asistență socială, sănătate, cultură, educație, evidența 
persoanelor, agenți economici, asociații de dezvoltare 
intercomunitară, situații de urgență și siguranță 
națională, în care sunt organizate instituții publice 
aflate sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, 
Compartimentul Coordonare Societăți, Servicii și 
Instituții Publice Subordonate a avut alocate, în 
anul 2017, prin organigramă și statul de funcții, 5 
posturi, dar toate au rămas vacante! Este o situație 
nedorită, în condițiile în care necesitatea și 
oportunitatea înființării acestui compartiment au 
pornit de la creșterea atribuțiilor și responsabilităților 
Consiliului Județean Ialomița în domeniile 
menționate. Acestea presupun abordări manageriale 
diverse,  în concordanță cu obiectivele și criteriile de 

5958



F7. Îndeplinirea atribuţiilor specifice 

Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu

Componența organizatorică și funcțională a 
Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu cuprinde Serviciul 
Achiziţii Publice, Compartimentul Patrimoniu 
Public şi Privat și Compartimentul Personal 
Deservire, Protocol, Administrativ, Protecţia 
Muncii, cu un număr de 28 posturi, din care, 22 
ocupate. Activitatea Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu 
este condusă de un director executiv, Gheorghe 
Proca şi se desfăşoară sub directa coordonare, 
îndrumare şi control a președintelui Consiliului 
Județean Ialomița, atribuțiile fiind delegate 
secretarului județului Ialomiţa.

Prin Direcţia Achiziţii şi Patrimoniu se realizează 
atribuţiile de achiziţii publice şi de administrare a 
domeniului public şi privat al judeţului Ialomiţa, în 
spiritul şi în temeiul legilor şi actelor normative în 
materie. Ca atribuţii specifice menționăm:  
monitorizarea activității de achiziţii publice pentru 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, Centrul Militar 
Județean Ialomița și Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență ”Barbu Catargiu” Ialomița, elaborarea 
programului anual al achiziţiilor publice și a 
calendarului de organizare a procedurilor de achiziţii 
publice, în funcţie de valoarea surselor financiare 
proprii bugetelor fiecărei structuri interne. Au fost  
respectate strict procedurile de achiziție publică 
promovate, cu asigurarea principiului transparenţei, 
inventarierea anuală a bunurilor mobile şi imobile 
din patrimoniul public şi privat al judeţului aflate în 
administrare proprie sau date în administrare altor 
instituţii publice. S-au făcut propuneri de închiriere, 
concesionare, arendare, dare în administrare/ 
folosință gratuită, cumpărare sau vânzare a bunurilor 
mobile şi imobile din patrimoniul public şi privat al 
judeţului. S-au întocmit documentaţiile necesare 
fundamentării  proiectelor de hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Ialomița în domeniul achiziţiilor publice, 
precum şi ale celor careau reglementat administrarea 
patrimoniului public şi privat al judeţului și altele. 

Trecând în plan concret, în anul 2017 s-au derulat 
32 de proceduri de achiziție publică directă și s-au 
încheiat tot atâtea contracte de prestări servicii 
pentru depunerea de proiecte pe fonduri europene (4 
pentru Servicii de elaborare a documentației tehnico-
economice faze expertiză tehnică+PT+DE, 5 pentru 
Servicii de audit, 8 pentru expertiză tehnică, 6 pentru 
întocmire DALI,  8 pentru scriere cereri de 
finanțare, 1 pentru un studiu de fezabilitate), s-au 
încheiat 19 contracte și acte adiționale cu caracter de 
regularitate necesare bunei desfășurări a activității  
aparatului propriu, Centrului Militar Județean 
Ialomița și Inspectoratului pentru Situații de Urgență 
,,Barbu Catargiu" Ialomița.  Valoarea celor 396 
achiziții publice  directe a fost de 1.462.003,57 lei 
fără T.V.A., respectiv 1.739.784,25 lei cu T.V.A. 
Procedura de achiziție publică prin licitație deschisă 

s-a aplicat pentru  furnizarea și distribuția 
produselor de panificație și lactate pentru elevii 
din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, 
precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de 
stat și private cu program normal de 4 ore, iar prin 
proceduri  s implif icate  pentru atr ibuirea 
contractelor privind Servicii de cadastru pentru 
drumurile județene aparținând domeniului public al 
județului Ialomița, și proiectare și execuție lucrări 
pentru obiectivul de investiții “Pod peste râul 
Prahova, la Dridu.

Activitatea privind patrimoniul județului 
Ialomița a fost tratată la subcapitolul cu această temă 
referitoare la atribuțiile președintelui consiliului 
județean privind administrarea, gestionarea și 
exploatarea eficientă a bunurilor imobile și mobile 
care alcătuiesc domeniul public și privat al județului 
Ialomița. Să reamintim aici despre inventarierea 
anuală a patrimoniului public și privat al județului, 
finalizarea procedurii de intabulare și repartizarea în 
profil teritorial pe categorii de folosință a terenului 
agricol din domeniul public și privat al județului 
Ialomița rezultând 50 cărți funciare, verificarea și  
inspectarea periodică a  terenurilor concesionate,  
întocmirea și fundamentarea documentelor necesare 
privind atestarea domeniului public al județului, 
precum și ale comunelor în vederea atestării 
apartenenței la domeniul public a bunurilor  în 
vederea actualizării inventarelor, înscrierea în 
Sistemul Integrat de Carte Funciarӑ a unor drumuri 
județene în lungime de 244,775 km, totalizând 118 
Cӑrți Funciare (48,28% din rețeaua totalӑ de 507,005 
km a drumurilor județene aflate în inventarul 
Județului Ialomița). De asemenea, a participat la 
întocmirea și fundamentarea rapoartelor de 
specialitate pentru cele 13  proiecte de hotărâri ale 
Consiliului Județean Ialomița, care  au produs efecte 
asupra patrimoniului, a solicitat și centralizat 
necesarul de atestate de producător și carnete de 
comercializare de la unitățile administrativ – 
teritoriale din județ în vederea contractării și 
distribuirii acestora și altele. 

F8. Îndeplinirea atribuţiilor specifice 

Compartimentului Audit Public Intern

Asigurarea bunei gestiuni a fondurilor publice 
şi/sau a patrimoniului public este atribuția principală 
a Compartimentul Audit Public Intern, structură 
funcţională a aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Ialomiţa aflată în directa subordonare a 
Preşedintelui acestuia, având alocate 3 posturi, din 
care 1 ocupat. Menționăm că la 01.01.2017 existau 2 
persoane care exercitau funcții de execuție în cadrul 
structurii de audit public intern, dar, pe parcursul 
anului, o  persoană de execuție din structura de audit 
intern s-a pensionat. 

Ca arie de cuprindere, Compartimentul Audit 
Public Intern a asigurat auditarea tuturor activităţilor 
desfăşurate în cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi 
la 8 din cele 12 instituţii publice de interes judeţean de 
sub autoritatea acestuia, indiferent de sursa de 
finanţare. La 2 entități (D.G.A.S.P.C Ialomița și 
Spitalul Județean de Urgență Slobozia) auditul intern, 
deşi este înființat, nu funcţionează din lipsă de 
personal. Pe parcursul anului 2017, Compartimentul 
Audit Public Intern a elaborat planul anual de audit 
public intern ,  pe care l-a supus aprobării 
preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, în care 
au fost cuprinse activitățile planificate conform 
planului multianual,  urmărindu-se respectarea 
periodicității activităților auditabile, structura 
standard și ponderea timpului alocat realizării 
misiunilor planificate. Gradul de îndeplinire a 
activităților planificate a fost de 64%, nefiind 
realizate misiuni în afara planului. Au fost realizate 5 
misiuni de asigurare,  vizând domeniul financiar-
contabil la nivelul Consiliului Județean Ialomița și tot 
5 misiuni de audit  de asigurare la entitățile aflate în 
subordinea Consiliului Județean Ialomița, având ca 
tematică  plățile din fondurile publice, inclusiv din 
cele comunitare. Finalizarea acţiunilor de audit 
public intern s-a făcut prin rapoarte de audit, care au 
fost prezentate conducătorului entităţii publice 
auditate, unde s-au arătat punctele slabe identificate 
în sistem, eventualele iregularităţi sau prejudicii 
constatate, s-au formulat recomandări, propuneri de 
măsuri şi soluţii pentru eliminarea acestora. De 
asemenea, Compartimentul Audit Public Intern, în 
cursul anului 2017, a urmărit gradul de implementare 
a  celor 44 recomandări aferente anului de raportare 
2016, cu următoarele rezultate: 42  recomandări au 
fost implementate, din care 40  recomandări 
implementate în termenul stabilit, iar 2 recomandări  
după termenul stabilit și 2  recomandări parțial 
implementate.  

În anul 2017, Compartimentul Audit Public Intern 
al Consiliului Județean Ialomița nu a fost implicat  în 
exercitarea altor activităţilor auditabile, cu caracter 
excepţional, și-a îndeplinit obligația legală de a 
elabora raportul anual al activităţii de audit public 
intern, pe care l-a prezentat preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa şi l-a transmis  Unităţii Centrale de 
Armonizare pentru Auditul Public Intern din cadrul 
Ministerului Finanţelor Publice.  

F9. Îndeplinirea atribuţiilor specifice 

Compartimentului Cabinet Consilieri 

Preşedinte

Conform prevederilor art. 105 din Legea nr. 
215/2001 a administrației publice locale, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, preşedintele 
consiliului judeţean poate înfiinţa, în limita numărului 
maxim de posturi aprobate, cabinetul preşedintelui, 
compartiment distinct, format din maximum 4 posturi, 
în care personalul este încadrat și îşi desfăşoară 
activitatea în baza unui contract individual de muncă 
pe durată determinată,  iar atribuțiile sunt stabilite prin 
dispoziţia preşedintelui consiliului judeţean.

Atribuţiile personalului angajat la Comparti-
mentul Cabinet Preşedinte din anul 2017 s-au 
concretizat în: consultarea diferitelor surse de 
informaţii care să fundamenteze materiale de 
specialitate pe probleme de administraţie publică, 
elaborarea de politici şi strategii pentru îndeplinirea 
obiectivelor prioritare ale autorității, precum și de 
analize, sinteze şi evidenţe cu caracter statistic pe 
probleme specifice de activitate. S-a asigurat 
colaborarea și conlucrarea cu structurile din aparatul 
de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa și cu 
instituţiile şi serviciile publice aflate sub autoritatea 
acestuia pentru rezolvarea unor situații punctuale, 
participarea la organizarea și desfășurarea de 
întâlniri, conferinţe, seminarii, sesiuni de informare 
și alte acțiuni publice din domenii de interes major, 
comunitar, județean și național. A elaborat Raportului 
anual al Președintelui Consiliului Județean Ialomița 
privind modul de îndeplinire a atribuțiilor, a urmărit 
promovarea, prin mijloace specifice, a viziunii, 
misiunii, locului, rolului și imaginii Consiliului 
Județean Ialomița, creșterea vizibilității acțiunilor și 
activităților acestuia, și altele.

F9. Îndeplinirea atribuţiilor specifice 

Compartimentului Coordonare Societăţi, 

Servicii şi Instituţii Publice Subordonate

Înființat pentru îndeplinirea competențelor legale 
ale Consiliului Județean Ialomița în domeniile de 
asistență socială, sănătate, cultură, educație, evidența 
persoanelor, agenți economici, asociații de dezvoltare 
intercomunitară, situații de urgență și siguranță 
națională, în care sunt organizate instituții publice 
aflate sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița, 
Compartimentul Coordonare Societăți, Servicii și 
Instituții Publice Subordonate a avut alocate, în 
anul 2017, prin organigramă și statul de funcții, 5 
posturi, dar toate au rămas vacante! Este o situație 
nedorită, în condițiile în care necesitatea și 
oportunitatea înființării acestui compartiment au 
pornit de la creșterea atribuțiilor și responsabilităților 
Consiliului Județean Ialomița în domeniile 
menționate. Acestea presupun abordări manageriale 
diverse,  în concordanță cu obiectivele și criteriile de 
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performanță cuprinse în contractele de management,  
elaborarea atentă de rapoarte/studii/analize/sinteze și 
informăr i  pent ru  a  fundamenta  deciz i i le 
administrative, structurarea clară a atribuțiilor în 
Regulamentele de organizare și funcționare a 
instituțiilor subordonate, stabilirea numărului de 
personal, organigramei și statului  de funcții, care să 
asigure îndeplinirea obiectivelor și să se încadreze în 
resursele bugetare alocate, realizarea documentațiilor 
și procedurilor legale privind numirea și eliberarea 
din funcție a managerilor instituțiilor/entităților din 
subordinea Consiliului Județean Ialomița, acolo unde 
este cazul și altele.

Un alt compartiment de specialitate a cărui 
activitate se desfășoară în coordonarea, îndrumarea și 
controlul direct al președintelui Consiliului Județean 
Ialomița este Compartimentului Corp Control. Deși a 
avut prevăzut pentru funcționare 3 posturi, acestea nu 
au fost ocupate, astfel că, unele misiuni de control 
punctuale au fost realizate cu personalul din alte 
compartimente de specialitate, pe  baza unor planuri 
de control cu obiective și ”ordin de serviciu”, aprobate 
de președintele Consiliului Județean Ialomița.

F11. Îndeplinirea atribuţiilor specifice 

Compartimentului Corp Control

IV.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor Consiliului Judeţean Ialomiţa şi ale preşedintelui acestuia de coordonare şi 
control asupra activităţii instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, în anul 2017 au fost adoptate 51 

de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa ( 22,3% din totalul hotărârilor) care au reglementat diferite aspecte 
ale activității acestora.  Astfel, au fost aprobate  regulamentele de organizare şi funcţionare, organigrama, statul 
de funcţii şi numărul de personal, atribuțiile și responsabilitățile specifice domeniilor de intervenţie (servicii 
sociale, cultură, educaţie, sănătate, evidenţa persoanelor, ordinea publică), stabilirea salariilor de bază pentru  
personalul contractual din instituțiile și din serviciile publice subordonate, începând de la data de 01.07.2017 și 
de la 01.01.2018, desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliile de administraţie, 
reorganizarea Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Ialomiţa, stabilirea funcțiunilor și administrarea 
unor spații din imobilul Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomița, organizarea reţelei şcolare a 
unităţilor de învăţământ special din judeţul Ialomiţa, pentru anul școlar 2017/2018 și  aprobarea acordării 
burselor de ajutor social, alocarea resurselor bugetare necesare realizării programelor şi proiectelor propuse şi 
bunei funcţionări a instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean. 

În ceea ce privește raporturile de muncă, menționăm că, prin hotărârea  nr. 72/ 27.04.2017, Consiliul 
Județean Ialomița a aprobat numirea domnului Stanciu Cătălin în funcția de manager al Centrului 
Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița. 

Instituţiile şi serviciile publice de interes judeţean aflate sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița în 
anul 2017 au fost: 

a) Instituții publice din domeniul social:
a.1  Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița;
a.2  Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi Târg;
b) Instituții publice din domeniul culturii: 
b.1   Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu” Ialomița;
b.2  Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa; 
b.3  Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”Ialomiţa; 
b.4  Muzeul  Național al Agriculturii Slobozia;
b.5  Muzeul Judeţean Ialomiţa;
c) Instituții publice din domeniul educației:
c.1 Liceul Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia; 
c.2 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița;
d) Instituții publice din domeniul sănătății:
d.1 Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia;
e) Instituții publice din domeniul evidenţa persoanelor:
e.1 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa;
f) Instituții publice din domeniul ordine publică:
f.1 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Ialomiţa;

Coordonarea şi controlul activităţii 

instituţiilor şi serviciilor publice 

de sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Ialomiţa

g) Societăți comerciale cu capital integral al județului Ialomița:
g.1. S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa
Menționăm că în structura  instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean aflate sub autoritatea 

Consiliului Județean Ialomița s-a aflat și Camera Agricolă Județeană Ialomița, dar, în conformitate cu 
prevederile art. 2 alin.(1) din Legea nr. 157/2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri 
aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ale Hotărârii de Guvern nr. 
860/2016 privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a 
municipiului Bucureşti și ale unor Ordine ale Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Camera Agricolă 
Județeană Ialomița a trecut în structura Direcției Județene pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. În aceste 
condiții, Consiliului Județean Ialomița nu i-a mai rămas decât să constate desființarea, prin efectul legii, 
începând cu data de 30.12.2016, a Camerei Agricole Județene Ialomița, fapt pentru care a adoptat hotărârea nr. 
22/16.02.2017, astfel că doritul proces de descentralizare s-a transformat într-o centralizare!

Domeniu important în activitatea, atribuţiile şi 
responsabilităţile Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
sistemul judeţean al asistenţei sociale a urmărit să 
asigure și în anul 2017  implementarea la nivelul 
judeţului a politicilor, strategiilor şi măsurilor de 
asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, 
familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, 
persoanelor cu dizabilități, precum şi a altor 
persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie, 
concomitent cu dezvoltarea şi diversificarea 
serviciilor sociale specializate, în funcţie de nevoile 
identificate, cu scopul prioritar de a menţine 
funcţionalitatea socială a persoanei și a asigura 
reinserţia în mediul propriu de viaţă, familial şi 
comunitar, prevenirea şi combaterea marginalizării 
sociale. 

În același timp, funcționarea sistemului de 
protecție socială a fost gândit în strânsă colaborare  
cu serviciile publice locale de asistenţă socială, 
serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi 
cu instituţiile care au responsabilităţi în domeniu, 
precum şi atragerea și conlucrarea cu organizații 
nonguvernamentale și reprezentanţii societăţii civile 
care desfăşoară activităţi de asistență și protecție 
socială. 

Nu în ultimul rând, având în vedere că pentru 
asistenţă socială se repartizează anual, în medie,  
peste jumătate din bugetul general al judeţului 
Ialomiţa, s-a urmărit gestionarea cu eficiență a 
resurselor financiare alocate din bugetul de stat, 
bugetul judeţului, fonduri externe nerambursabile, 
sume pentru persoane cu handicap, contribuții ale 
persoanelor asistate sau ale susținătorilor acestora. 

În  sistemul judeţean al asistenţei sociale din 
Ialomița și în subordinea Consiliului Județean 
Ialomița funcționează două instituții: Direcția 
Generală pentru Asistentă Socială și Protecția 
Copilului Ialomița și Centrul de Asistenţă 
Medico-Socială Fierbinţi Târg, a căror activitate 
aferentă anului 2017 va fi prezentată succint.

a) Instituţii publice din domeniul  

   social
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performanță cuprinse în contractele de management,  
elaborarea atentă de rapoarte/studii/analize/sinteze și 
informăr i  pent ru  a  fundamenta  deciz i i le 
administrative, structurarea clară a atribuțiilor în 
Regulamentele de organizare și funcționare a 
instituțiilor subordonate, stabilirea numărului de 
personal, organigramei și statului  de funcții, care să 
asigure îndeplinirea obiectivelor și să se încadreze în 
resursele bugetare alocate, realizarea documentațiilor 
și procedurilor legale privind numirea și eliberarea 
din funcție a managerilor instituțiilor/entităților din 
subordinea Consiliului Județean Ialomița, acolo unde 
este cazul și altele.

Un alt compartiment de specialitate a cărui 
activitate se desfășoară în coordonarea, îndrumarea și 
controlul direct al președintelui Consiliului Județean 
Ialomița este Compartimentului Corp Control. Deși a 
avut prevăzut pentru funcționare 3 posturi, acestea nu 
au fost ocupate, astfel că, unele misiuni de control 
punctuale au fost realizate cu personalul din alte 
compartimente de specialitate, pe  baza unor planuri 
de control cu obiective și ”ordin de serviciu”, aprobate 
de președintele Consiliului Județean Ialomița.

F11. Îndeplinirea atribuţiilor specifice 

Compartimentului Corp Control

IV.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor Consiliului Judeţean Ialomiţa şi ale preşedintelui acestuia de coordonare şi 
control asupra activităţii instituţiilor şi serviciilor publice subordonate, în anul 2017 au fost adoptate 51 

de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa ( 22,3% din totalul hotărârilor) care au reglementat diferite aspecte 
ale activității acestora.  Astfel, au fost aprobate  regulamentele de organizare şi funcţionare, organigrama, statul 
de funcţii şi numărul de personal, atribuțiile și responsabilitățile specifice domeniilor de intervenţie (servicii 
sociale, cultură, educaţie, sănătate, evidenţa persoanelor, ordinea publică), stabilirea salariilor de bază pentru  
personalul contractual din instituțiile și din serviciile publice subordonate, începând de la data de 01.07.2017 și 
de la 01.01.2018, desemnarea reprezentanților Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliile de administraţie, 
reorganizarea Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Ialomiţa, stabilirea funcțiunilor și administrarea 
unor spații din imobilul Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomița, organizarea reţelei şcolare a 
unităţilor de învăţământ special din judeţul Ialomiţa, pentru anul școlar 2017/2018 și  aprobarea acordării 
burselor de ajutor social, alocarea resurselor bugetare necesare realizării programelor şi proiectelor propuse şi 
bunei funcţionări a instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean. 

În ceea ce privește raporturile de muncă, menționăm că, prin hotărârea  nr. 72/ 27.04.2017, Consiliul 
Județean Ialomița a aprobat numirea domnului Stanciu Cătălin în funcția de manager al Centrului 
Județean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița. 

Instituţiile şi serviciile publice de interes judeţean aflate sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița în 
anul 2017 au fost: 

a) Instituții publice din domeniul social:
a.1  Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița;
a.2  Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi Târg;
b) Instituții publice din domeniul culturii: 
b.1   Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu” Ialomița;
b.2  Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa; 
b.3  Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”Ialomiţa; 
b.4  Muzeul  Național al Agriculturii Slobozia;
b.5  Muzeul Judeţean Ialomiţa;
c) Instituții publice din domeniul educației:
c.1 Liceul Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia; 
c.2 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița;
d) Instituții publice din domeniul sănătății:
d.1 Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia;
e) Instituții publice din domeniul evidenţa persoanelor:
e.1 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa;
f) Instituții publice din domeniul ordine publică:
f.1 Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Ialomiţa;

Coordonarea şi controlul activităţii 

instituţiilor şi serviciilor publice 

de sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Ialomiţa

g) Societăți comerciale cu capital integral al județului Ialomița:
g.1. S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa
Menționăm că în structura  instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean aflate sub autoritatea 

Consiliului Județean Ialomița s-a aflat și Camera Agricolă Județeană Ialomița, dar, în conformitate cu 
prevederile art. 2 alin.(1) din Legea nr. 157/2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri 
aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ale Hotărârii de Guvern nr. 
860/2016 privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a 
municipiului Bucureşti și ale unor Ordine ale Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Camera Agricolă 
Județeană Ialomița a trecut în structura Direcției Județene pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. În aceste 
condiții, Consiliului Județean Ialomița nu i-a mai rămas decât să constate desființarea, prin efectul legii, 
începând cu data de 30.12.2016, a Camerei Agricole Județene Ialomița, fapt pentru care a adoptat hotărârea nr. 
22/16.02.2017, astfel că doritul proces de descentralizare s-a transformat într-o centralizare!

Domeniu important în activitatea, atribuţiile şi 
responsabilităţile Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
sistemul judeţean al asistenţei sociale a urmărit să 
asigure și în anul 2017  implementarea la nivelul 
judeţului a politicilor, strategiilor şi măsurilor de 
asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, 
familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, 
persoanelor cu dizabilități, precum şi a altor 
persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie, 
concomitent cu dezvoltarea şi diversificarea 
serviciilor sociale specializate, în funcţie de nevoile 
identificate, cu scopul prioritar de a menţine 
funcţionalitatea socială a persoanei și a asigura 
reinserţia în mediul propriu de viaţă, familial şi 
comunitar, prevenirea şi combaterea marginalizării 
sociale. 

În același timp, funcționarea sistemului de 
protecție socială a fost gândit în strânsă colaborare  
cu serviciile publice locale de asistenţă socială, 
serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi 
cu instituţiile care au responsabilităţi în domeniu, 
precum şi atragerea și conlucrarea cu organizații 
nonguvernamentale și reprezentanţii societăţii civile 
care desfăşoară activităţi de asistență și protecție 
socială. 

Nu în ultimul rând, având în vedere că pentru 
asistenţă socială se repartizează anual, în medie,  
peste jumătate din bugetul general al judeţului 
Ialomiţa, s-a urmărit gestionarea cu eficiență a 
resurselor financiare alocate din bugetul de stat, 
bugetul judeţului, fonduri externe nerambursabile, 
sume pentru persoane cu handicap, contribuții ale 
persoanelor asistate sau ale susținătorilor acestora. 

În  sistemul judeţean al asistenţei sociale din 
Ialomița și în subordinea Consiliului Județean 
Ialomița funcționează două instituții: Direcția 
Generală pentru Asistentă Socială și Protecția 
Copilului Ialomița și Centrul de Asistenţă 
Medico-Socială Fierbinţi Târg, a căror activitate 
aferentă anului 2017 va fi prezentată succint.

a) Instituţii publice din domeniul  

   social
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Conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa este asigurată 
de directorul general Paul Marcu, ajutat de  
directorul general adjunct, directorul economic şi de  
colegiul director.

La sfârşitul anului 2017, numărul angajaţilor a 
fost de 542, din care 27 erau funcţii de conducere şi 
515 funcţii de execuţie.  

S t ruc tu ra  o rgan iza to r i că  cup r inde  31  
compartimente (birouri, servicii, centre pentru 
copii si adulţi). 

Activitatea desfăşurată în anul 2017 s-a menținut 
în limitele celor două coordonate principale: 
protecţia copilului şi protecţia persoanelor adulte. 

Prezentate sintetic, obiectivele urmărite în 
domeniul protecţiei copilului sunt: prevenirea 
separării copilului de familie,  evaluarea copilului 
aflat în situaţie de risc şi stabilirea unei măsuri de 
protecţie, protecţia copilului prin adopţie, acordarea 
de servicii copiilor cu dizabilităţi. În domeniul 
protecţiei persoanelor adulte s-au promovat 
următoarelor măsuri: pregătirea tinerilor care 
părăsesc sistemul de protecţie a copilului pentru viaţa 
independentă, susţinerea persoanelor victime ale 
violenţei în familie,  reinserţia socială a persoanelor 
fără adăpost, oferirea de servicii persoanelor adulte 
cu handicap, furnizarea de servicii specializate 
pentru persoanele vârstnice aflate în situaţie de risc. 

a.1    Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială

şi Protecţia Copilului Ialomiţa

Enumerarea serviciilor de asistenţă şi protecţie 
socială a copiilor şi adulţilor aflaţi în stare de 
vulnerabilitate arată preocuparea DGASPC 
Ialomiţa pentru diversificarea acestora, adaptarea 
operativă nu numai la cerinţele normativelor din 
domeniu, ci şi la nevoile reale din teritoriu. 

Întrucât datele statistice sunt relevante pentru a 
aprecia efortul organizatoric și profesional al 
DGASPC Ialomiţa, vom proceda la prezentarea 
celor mai semnificative dintre ele pentru anul 2017.  

Prevenirea separării copilului de familie   s-a 
realizat prin activități de prevenire prenatală, 
pentru 35 femei, care au fost consiliate și au 
beneficiat de materiale contraceptive în vederea 
prevenirii sarcinilor nedorite, asigurarea de 
servicii în regim de zi prin intermediul centrului 
de zi din cadrul Complexului  de Servicii 
Urziceni pentru 25 copii din familii aflate în 
dificultate, găzduirea a 25 cupluri mamă-copil, 
cazuri sociale cu risc de abandon al copilului la 
Centrul Maternal Slobozia, monitorizarea 
copiilor (790) ai căror părinţi sunt plecaţi la 
muncă în străinătate, din care 97 sunt în 
evidenţa DGASPC Ialomiţa cu măsuri de 
protecţie specială, consilierea psihologică şi 
juridică a copiilor şi familiilor aflate în situaţie 
de risc  prin intermediul specialiştilor din cadrul  
Complexului de Servicii Comunitare pentru 
Protecţia Copilului Slobozia (515 persoane 
consiliate în 698 de ședințe de consiliere, în 2017).

Evaluarea copilului aflat în situaţie de risc şi 
stabilirea unei măsuri de protecţie a vizat 120 
copii - cazuri noi, pentru care au fost stabilite 
măsuri de protecţie specială (plasamente în 
instituţii – 49, plasamente la rude până la gradul IV 
– 33, plasamente la alte familii/persoane – 9, 
supravegheri specializate în familie – 29. Pentru 59 
cazuri s-au luat măsuri de protecție specială cu 
acordul părinţilor şi soluţionate în cadrul Comisiei 
Judeţene pentru Protecţia Copilului Ialomiţa, în 
timp ce 61 de cazuri au fost  soluţionate de  
instanţa de judecată - Tribunalul Ialomiţa, 
deoarece părinţii au fost în imposibilitate sau nu   
și-au exprimat acordul pentru instituirea măsurii de 
protecţie.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Ialomița este instituţia publică 
cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea 
Consiliului Județean Ialomița,  prin care  se 
asigură aplicarea politicilor sociale în teritoriu, 
având un  ro l  deosebi t  de  impor tan t  în 
administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă 
socială şi a serviciilor sociale.

În ceea ce privește stabilirea unor măsuri de 
protecţie,  din cei  644 copii cu măsura de protecţie 
specială, aflați în evidenţa Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Ialomiţa,  
65% sunt măsuri de tip familial.  Au beneficiat de 
plasament la asistenţi maternali profesionişti un 
număr de 104 copii/tineri de pe raza judeţului 
Ialomiţa, în timp ce 308 copii/tineri s-au aflat în 
plasament familial la rude până la gradul IV.  Un 
număr de 199 copii/tineri au beneficiau de  măsură 
de protecţie de tip rezidenţial și anume:  4 copii 
plasaţi în centrul de primire în regim de urgenţă, 190  
copii/tineri plasaţi în centre de tip clasic şi familial 
și 5 copii/tineri plasaţi la Fundaţia “Cuvioasa 
Paraschiva” Slobozia. La Centrul de Primire în 
Regim de Urgenţă pentru Copilul cu Vârsta 0 - 3 ani 
Slobozia, 37 de copii  au fost beneficiarii serviciilor 
acestui centru. La sfârșitul anului 2017, Centrul de 
Primire în Regim de Urgență pentru Copilul cu 
Vârsta  0-3 ani Slobozia s-a reorganizat în Centrul de 
Plasament Specializat pentru Copilul cu Dizabilități 
cu Vârsta mai mică de 3 ani Slobozia, care va 
funcționa ca serviciu de tip rezidențial și va asigura 
accesul pe o perioadă de timp determinată a copiilor 
cu dizabilități cu vârsta mai mică de 3 ani  și care 
necesită îngrijire specializată. Centrul de Primire în 
Regim de Urgenţă pentru Copilul cu Vârsta 3 - 18 
ani Slobozia a găzduit în anul raportat 74 de copii, 
din care 33 au fost reintegraţi în familia biologică, 21 
plasaţi în centre de plasament, 11 transferaţi la 
DGASPC-urile de domiciliu și 5 plasați la rude până 
la gradul IV. Au beneficiat de plasament în centrele 
de tip clasic şi familial 224 copii/tineri. Pe parcursul 
anului 2017, în urma sesizărilor primite de la 
parchetele de pe lângă judecătoriile de pe raza 
judeţului Ialomiţa, pentru 29 copii care au săvârșit 
fapte penale, dar nu răspund penal, în cadrul 
Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului 
Ialomiţa au fost stabilite măsuri de supraveghere 
specializată în familia biologică.  

Situația protecţiei copilului prin adopţie reține, 
pentru anul 2017, un număr de 22 adopții definitive, 
25 de copii pentru care instanţa a constatat 
adoptabilitatea, 33 de copii adoptabili pentru care nu 
a fost identificată o familie potențial adoptatoare, 22 
de persoane /familii atestate, 11 persoane/familii 
atestate în aşteptarea unui copil și 4 copii încredinţaţi 
în vederea adopţiei la 31.12.2017.

Acordarea de servicii copiilor cu dizabilităţi a 
însemnat 1.169 de copii cu dizabilităţi evaluaţi 
socio-medico-psiho-pedagogic pe parcursul anului 
2017, încadrarea în grad de handicap a 1.130 copii, 
din care 649 gradul grav și 144 gradul accentuat. Au 
fost eliberate 199 acorduri pentru indemnizaţii şi 211 
acorduri pentru asistenţi personali, pentru copiii 
încadraţi în gradul grav de handicap. La sfârșitul 
anului raportat, 281de copii beneficiau de 
indemnizație însoțitor și 328 de copii  de asistent 
personal . Pe parcursul anului 2017, 212 copii au fost 
incluşi în activităţi de recuperare şi reabilitare în 

Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap 
Sever Slobozia.

Referitor la domeniul protecţia persoanelor 
adulte se reține că pentru pregătirea tinerilor care 
părăsesc sistemul de protecție a copilului pentru 
viața independentă se asigură găzduirea lor, pe o 
perioada determinată, în  Centrul de protecţie 
temporară din orasul Fierbinţi Târg. La începutul 
anului 2017 în acest centru erau găzduiți 12 tineri, pe 
parcursul anului 9 tineri au părăsit sistemul de 
protecție din  centru, iar pentru 10 dintre tinerii 
găzduiți au fost identificate servicii în comunitate, 
motiv care a condus la externarea acestora din centru. 

6362
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Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa este asigurată 
de directorul general Paul Marcu, ajutat de  
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colegiul director.

La sfârşitul anului 2017, numărul angajaţilor a 
fost de 542, din care 27 erau funcţii de conducere şi 
515 funcţii de execuţie.  

S t ruc tu ra  o rgan iza to r i că  cup r inde  31  
compartimente (birouri, servicii, centre pentru 
copii si adulţi). 

Activitatea desfăşurată în anul 2017 s-a menținut 
în limitele celor două coordonate principale: 
protecţia copilului şi protecţia persoanelor adulte. 

Prezentate sintetic, obiectivele urmărite în 
domeniul protecţiei copilului sunt: prevenirea 
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protecţie, protecţia copilului prin adopţie, acordarea 
de servicii copiilor cu dizabilităţi. În domeniul 
protecţiei persoanelor adulte s-au promovat 
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domeniu, ci şi la nevoile reale din teritoriu. 

Întrucât datele statistice sunt relevante pentru a 
aprecia efortul organizatoric și profesional al 
DGASPC Ialomiţa, vom proceda la prezentarea 
celor mai semnificative dintre ele pentru anul 2017.  

Prevenirea separării copilului de familie   s-a 
realizat prin activități de prevenire prenatală, 
pentru 35 femei, care au fost consiliate și au 
beneficiat de materiale contraceptive în vederea 
prevenirii sarcinilor nedorite, asigurarea de 
servicii în regim de zi prin intermediul centrului 
de zi din cadrul Complexului  de Servicii 
Urziceni pentru 25 copii din familii aflate în 
dificultate, găzduirea a 25 cupluri mamă-copil, 
cazuri sociale cu risc de abandon al copilului la 
Centrul Maternal Slobozia, monitorizarea 
copiilor (790) ai căror părinţi sunt plecaţi la 
muncă în străinătate, din care 97 sunt în 
evidenţa DGASPC Ialomiţa cu măsuri de 
protecţie specială, consilierea psihologică şi 
juridică a copiilor şi familiilor aflate în situaţie 
de risc  prin intermediul specialiştilor din cadrul  
Complexului de Servicii Comunitare pentru 
Protecţia Copilului Slobozia (515 persoane 
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copii - cazuri noi, pentru care au fost stabilite 
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de protecţie de tip rezidenţial și anume:  4 copii 
plasaţi în centrul de primire în regim de urgenţă, 190  
copii/tineri plasaţi în centre de tip clasic şi familial 
și 5 copii/tineri plasaţi la Fundaţia “Cuvioasa 
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pentru anul 2017, un număr de 22 adopții definitive, 
25 de copii pentru care instanţa a constatat 
adoptabilitatea, 33 de copii adoptabili pentru care nu 
a fost identificată o familie potențial adoptatoare, 22 
de persoane /familii atestate, 11 persoane/familii 
atestate în aşteptarea unui copil și 4 copii încredinţaţi 
în vederea adopţiei la 31.12.2017.

Acordarea de servicii copiilor cu dizabilităţi a 
însemnat 1.169 de copii cu dizabilităţi evaluaţi 
socio-medico-psiho-pedagogic pe parcursul anului 
2017, încadrarea în grad de handicap a 1.130 copii, 
din care 649 gradul grav și 144 gradul accentuat. Au 
fost eliberate 199 acorduri pentru indemnizaţii şi 211 
acorduri pentru asistenţi personali, pentru copiii 
încadraţi în gradul grav de handicap. La sfârșitul 
anului raportat, 281de copii beneficiau de 
indemnizație însoțitor și 328 de copii  de asistent 
personal . Pe parcursul anului 2017, 212 copii au fost 
incluşi în activităţi de recuperare şi reabilitare în 

Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap 
Sever Slobozia.

Referitor la domeniul protecţia persoanelor 
adulte se reține că pentru pregătirea tinerilor care 
părăsesc sistemul de protecție a copilului pentru 
viața independentă se asigură găzduirea lor, pe o 
perioada determinată, în  Centrul de protecţie 
temporară din orasul Fierbinţi Târg. La începutul 
anului 2017 în acest centru erau găzduiți 12 tineri, pe 
parcursul anului 9 tineri au părăsit sistemul de 
protecție din  centru, iar pentru 10 dintre tinerii 
găzduiți au fost identificate servicii în comunitate, 
motiv care a condus la externarea acestora din centru. 
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La sfârşitul anului 2017, în centru erau găzduiţi 11 
tineri. În vederea facilitării accesului pe piața muncii 
a acestor tineri, a fost stabilit un Protocol de 
colaborare cu SC Radox SRL , iar în urma 
demersurilor realizate 6 tineri au fost selectați pentru 
înscrierea într-un program de ucenicie la locul de 
muncă, în prezent aceștia fiind angajați ai societății 
sus-menționate. 

Susţinerea persoanelor victime ale violenţei în 
familie s-a realizat prin serviciile oferite în cadrul 
Centrului de Primire în Regim de Urgenţă pentru 
Victimele Violenţei în Familie Slobozia, cu o 
capacitate de 9 locuri, dar care a asigurat găzduire la  
33 de persoane ( 17 adulți și 16 copii). 

Reinserţia socială a persoanelor fără adăpost, 
prin serviciile oferite de Centrul Social de Urgenţă 
pentru Persoane fără Adăpost Slobozia, cu o 
capacitate de 24 de locuri, s-a adresat  unui număr de 
84 de persoane adulte în anul 2017,  care 19 din 
mediul urban și 65 din mediul rural.

Oferirea de servicii persoanelor adulte cu 
handicap s-a materializat în anul 2017 prin:

- evaluarea persoanelor adulte cu dizabilităţi, în 
vederea încadrării  în grad de handicap, 
înregistrându-se 3.463 persoane în vederea 
încadrării în grad de handicap, din care 1.365 au fost 
cazuri noi, la sfârşitul anului figurând 8.677  
persoane adulte cu handicap în evidențe,  din care 
262 persoane instituționalizate. Să menționăm că 
din totalul  persoanelor adulte cu handicap, 3.185 
sunt înregistrate la handicap grav, iar 4.555 la 
handicap accentuat. Pe parcursul anului 2017, 
Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap a realizat evaluarea unui număr de 
3.456 persoane;

- eliberarea acordului  pentru indemnizaţie/ 
asistent personal pentru persoanele adulte cu  
handicap grav a atins cifra de 688  acorduri pentru 
îndemnizaţie însoțitor  şi 260 acorduri pentru 
asistent personal. La sfârșitul anului raportat,  
persoanele adulte încadrate în gradul grav de 
handicap beneficiau de  indemnizație însoțitor – 
1.562, de asistenți personali - 643  și  de 
indemnizație pentru nevăzători -  599 adulți.

Asigurarea de servicii de recuperare în cadrul 
Centrului de Recuperare Neuromotorie de tip 
Ambulatoriu Slobozia a avut ca beneficiari  138 de 
persoane, din care 112  din comunitate şi 26 din 
sistemul rezidenţial (Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 
Slobozia.  

Găzduirea în regim rezidenţial a persoanelor 
adulte cu handicap prin Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă Slobozia s-a adresat  unui număr de 136  
persoane adulte cu handicap.

La Centrul de Recuperare şi Reabilitare 
Neuro-Psihică pentru Adulți Movila erau asistate, 
la începutul anului 2017,  41 de persoane adulte cu 
handicap, iar la sfârșitul anului – 40.

 Înființarea Centrului de Integrare prin 
Terapie Ocupaţională “Kalina și Maria” Slobozia 

este o noutate în serviciile sociale oferite tinerilor cu 
handicap, gazduiți în cadrul Complexului de Servicii 
Sociale pentru Copilul cu Handicap Neuropsihic 
Slobozia. Având în vedere că din cei 44 de beneficiari 
ai Complexului de servicii, 30 erau adulţi, iar dintre 
aceştia 28 erau beneficiari ai Căsuțelor de tip familial 
„Kalina”şi „Maria”, s-a propus transformarea acestor 
unităţi într-un  serviciu pentru persoane adulte cu 
handicap – Centru de Integrare prin Terapie 
Ocupațională. Aceasta dă posibilitatea asigurării 
continuităţii în protecţia beneficiarilor deveniți  între 
timp persoane adulte, evitându-se expunerea la 
trauma determinată nu doar de schimbarea mediului 
fizic, dar şi de schimbarea personalului, în momentul 
în care ar fi fost transferaţi într-un centru pentru adulţi. 
Prin Hotărârea nr. 174/26.10.2017 Consiliul Județean 
Ialomița a aprobat desființarea Complexului de 
Servicii Sociale pentru Copilul cu Handicap 
Neuropsihic Slobozia și înființarea Centrului  de 
Integrare prin Terapie Ocupaţională “Kalina și 
Maria” Slobozia, fără personalitate juridică, cu o 
capacitate de 36 de locuri (18 locuri/clădire). Prin 
adresa nr. 11954/SAA/ 04.10.2017 Autoritatea 
Națională pentru Persoanele cu Dizabilități a acordat 
Avizul de înființare și funcționare, conform legii, 
pentru Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională 
“Kalina și Maria” Slobozia. 

Furnizarea de servicii specializate pentru 
persoanele vârstnice aflate în situație de risc s-a 
realizat prin intermediul a două centre rezidențiale și 
a unui centru de zi:                                           

a) Căminul pentru Persoane Vârstnice „ing. 
Vadim Rusu” Balaciu unde au fost asistate  77  de 
persoane vârstnice;

b) Centrul pentru Persoane Vârstnice 
Fierbinți , care, la începutul anului 2017, găzduia 49 
de persoane vârstnice, iar la sfârșitul anului 47, cifră 
rezultată din mișcările înregistrate;              

c) Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice 
Slobozia a oferit servicii specifice la 437 de 
persoane vârstnice. 

Din punct de vedere financiar, Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomița a 
beneficiat de fonduri în sumă de 66.229.224 lei, din 
care 53.601.64- lei au fost alocații de la bugetul de 
stat, 11.086.745 lei, alocări de la bugetul județului 
Ialomița, 1.406.773 lei venturi proprii din 
contribuții, iar diferența, fonduri din sponsorizări și 
fonduri nerambursabile.

Investițiile promovate în anul 2017 de  Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Ialomița s-au regăsit în întocmire DALI pentru 
proiect tehnic și consultanță, în vederea accesării 
Programului POR 2014 – 2020 privind creșterea 
eficienței energetice a unor construcții din dotare, 
construcția unui depozit pentru deșeuri rezultate din 
activități medicale depozitate temporar în cadrul 
Centrului de Îngrijire și Asistență Slobozia, 
compartimentări interioare și montare lift exterior la 
Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinți și altele. 

a.2    Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi Tîrg

Centrul de Asistență Medico-Socială Fierbinți-
Târg este o unitate rezidențială cu paturi, asimilată 
spitalelor de cronici, destinată tratării pacienților, 
„persoane cu afecțiuni cronice care necesită, 
permanent sau temporar, supraveghere, asistare, 
îngrijire, tratament și care, datorită unor motive de 
natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au 
posibilitatea să își asigure nevoile sociale, să își 
dezvolte propriile capacități și competențe pentru 
integrare socială”.

În anul 2017, Centrul de Asistență Medico-
Socială Fierbinți-Târg a funcționat la întreaga 
capacitate, respectiv cu 35 de paturi, asigurând 
pacienților servicii medicale, de îngrijire și servicii 
sociale în conformitate cu statutul reglementat de 
lege. Internarea pacienților s-a  realizat exclusiv pe o 
perioadă determinată, în anul 2017 fiind cuprinsă 
între 3 zile și 5 luni, cu un grad de ocupare al paturilor 
de aproximativ 95%, într-o permanentă dinamică a 
internărilor și externărilor.  Aceasta a condus la 
înregistrarea a 81 de pacienți din județul Ialomița, cu 
nevoi medico-sociale și care sufereau de boli 
cronice, altele decât cele cu imobilizare la pat sau 
afecțiuni neuropsihiatrice. Nu a existat nici un refuz 
la internare pentru persoanele care au solicitat 
aceasta, în conformitate cu legea și care s-au încadrat 
în natura afecțiunilor pentru care CAMS Fierbinți 
Târg este abilitat să acorde îngrijire și asistență și nici 
liste de așteptare pentru pacienți.

Funcționarea CAMS Fierbinți-Târg a fost 
finanțată în anul 2017 prin buget comun, din 
următoarele surse: Consiliul Județean Ialomița 
1.387 mii lei, respectiv 67 %, Ministerul Sănătății 
472 mii lei, respectiv 23 % și din autofinanțări 197 
mii lei, respectiv 10 %. În structura cheltuielilor, 47 

% din buget, respectiv 975 mii lei s-au alocat plății 
salariilor,   230 mii lei pentru încălzirea spațiilor și 
150 mii lei pentru hrana pacienților.  În luna iulie 
2017 s-a început aplicarea Legii 153/2017 privind 
salarizarea unitară, prin reîncadrarea personalului 
conform noilor grile. 

În ceea ce privește cheltuielile pentru investiții, 
acestea au avut drept scop creșterea calității 
serviciilor oferite de CAMS Fierbinți-Târg, prin 
realizarea Cabinetului de recuperare medicală și prin 
completarea mobilierului specific și al utilajelor 
necesare în bucătărie și spălătorie. De asemenea, în 
luna octombrie 2017 a fost finalizat și depus la ADR 
Sud Muntenia proiectul „Creșterea eficienței 
energetice în clădirile CAMS Fierbinți-Târg”. 

Alocațiile bugetare de la Consiliul Județean 
Ialomița au fost ritmice și conforme cu prevederilor 
bugetare. Nu același lucru s-a petrecut cu cele 
provenind de la Ministerul Sănătății pentru plata 
personalului medical, al medicamentelor și materialelor 
sanitare. Bugetul CAMS Fierbinți-Târg primit de la 
Ministerul Sănătății a fost planificat doar pentru 
primele trei trimestre. Pentru trimestrul IV, sumele au 
fost alocate, aprobate și folosite lunar, ceea ce a produs 
întârzieri în plata medicamentelor și a salariilor.  
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La sfârşitul anului 2017, în centru erau găzduiţi 11 
tineri. În vederea facilitării accesului pe piața muncii 
a acestor tineri, a fost stabilit un Protocol de 
colaborare cu SC Radox SRL , iar în urma 
demersurilor realizate 6 tineri au fost selectați pentru 
înscrierea într-un program de ucenicie la locul de 
muncă, în prezent aceștia fiind angajați ai societății 
sus-menționate. 

Susţinerea persoanelor victime ale violenţei în 
familie s-a realizat prin serviciile oferite în cadrul 
Centrului de Primire în Regim de Urgenţă pentru 
Victimele Violenţei în Familie Slobozia, cu o 
capacitate de 9 locuri, dar care a asigurat găzduire la  
33 de persoane ( 17 adulți și 16 copii). 

Reinserţia socială a persoanelor fără adăpost, 
prin serviciile oferite de Centrul Social de Urgenţă 
pentru Persoane fără Adăpost Slobozia, cu o 
capacitate de 24 de locuri, s-a adresat  unui număr de 
84 de persoane adulte în anul 2017,  care 19 din 
mediul urban și 65 din mediul rural.

Oferirea de servicii persoanelor adulte cu 
handicap s-a materializat în anul 2017 prin:

- evaluarea persoanelor adulte cu dizabilităţi, în 
vederea încadrării  în grad de handicap, 
înregistrându-se 3.463 persoane în vederea 
încadrării în grad de handicap, din care 1.365 au fost 
cazuri noi, la sfârşitul anului figurând 8.677  
persoane adulte cu handicap în evidențe,  din care 
262 persoane instituționalizate. Să menționăm că 
din totalul  persoanelor adulte cu handicap, 3.185 
sunt înregistrate la handicap grav, iar 4.555 la 
handicap accentuat. Pe parcursul anului 2017, 
Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 
Handicap a realizat evaluarea unui număr de 
3.456 persoane;

- eliberarea acordului  pentru indemnizaţie/ 
asistent personal pentru persoanele adulte cu  
handicap grav a atins cifra de 688  acorduri pentru 
îndemnizaţie însoțitor  şi 260 acorduri pentru 
asistent personal. La sfârșitul anului raportat,  
persoanele adulte încadrate în gradul grav de 
handicap beneficiau de  indemnizație însoțitor – 
1.562, de asistenți personali - 643  și  de 
indemnizație pentru nevăzători -  599 adulți.

Asigurarea de servicii de recuperare în cadrul 
Centrului de Recuperare Neuromotorie de tip 
Ambulatoriu Slobozia a avut ca beneficiari  138 de 
persoane, din care 112  din comunitate şi 26 din 
sistemul rezidenţial (Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 
Slobozia.  

Găzduirea în regim rezidenţial a persoanelor 
adulte cu handicap prin Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă Slobozia s-a adresat  unui număr de 136  
persoane adulte cu handicap.

La Centrul de Recuperare şi Reabilitare 
Neuro-Psihică pentru Adulți Movila erau asistate, 
la începutul anului 2017,  41 de persoane adulte cu 
handicap, iar la sfârșitul anului – 40.

 Înființarea Centrului de Integrare prin 
Terapie Ocupaţională “Kalina și Maria” Slobozia 

este o noutate în serviciile sociale oferite tinerilor cu 
handicap, gazduiți în cadrul Complexului de Servicii 
Sociale pentru Copilul cu Handicap Neuropsihic 
Slobozia. Având în vedere că din cei 44 de beneficiari 
ai Complexului de servicii, 30 erau adulţi, iar dintre 
aceştia 28 erau beneficiari ai Căsuțelor de tip familial 
„Kalina”şi „Maria”, s-a propus transformarea acestor 
unităţi într-un  serviciu pentru persoane adulte cu 
handicap – Centru de Integrare prin Terapie 
Ocupațională. Aceasta dă posibilitatea asigurării 
continuităţii în protecţia beneficiarilor deveniți  între 
timp persoane adulte, evitându-se expunerea la 
trauma determinată nu doar de schimbarea mediului 
fizic, dar şi de schimbarea personalului, în momentul 
în care ar fi fost transferaţi într-un centru pentru adulţi. 
Prin Hotărârea nr. 174/26.10.2017 Consiliul Județean 
Ialomița a aprobat desființarea Complexului de 
Servicii Sociale pentru Copilul cu Handicap 
Neuropsihic Slobozia și înființarea Centrului  de 
Integrare prin Terapie Ocupaţională “Kalina și 
Maria” Slobozia, fără personalitate juridică, cu o 
capacitate de 36 de locuri (18 locuri/clădire). Prin 
adresa nr. 11954/SAA/ 04.10.2017 Autoritatea 
Națională pentru Persoanele cu Dizabilități a acordat 
Avizul de înființare și funcționare, conform legii, 
pentru Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională 
“Kalina și Maria” Slobozia. 

Furnizarea de servicii specializate pentru 
persoanele vârstnice aflate în situație de risc s-a 
realizat prin intermediul a două centre rezidențiale și 
a unui centru de zi:                                           

a) Căminul pentru Persoane Vârstnice „ing. 
Vadim Rusu” Balaciu unde au fost asistate  77  de 
persoane vârstnice;

b) Centrul pentru Persoane Vârstnice 
Fierbinți , care, la începutul anului 2017, găzduia 49 
de persoane vârstnice, iar la sfârșitul anului 47, cifră 
rezultată din mișcările înregistrate;              

c) Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice 
Slobozia a oferit servicii specifice la 437 de 
persoane vârstnice. 

Din punct de vedere financiar, Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomița a 
beneficiat de fonduri în sumă de 66.229.224 lei, din 
care 53.601.64- lei au fost alocații de la bugetul de 
stat, 11.086.745 lei, alocări de la bugetul județului 
Ialomița, 1.406.773 lei venturi proprii din 
contribuții, iar diferența, fonduri din sponsorizări și 
fonduri nerambursabile.

Investițiile promovate în anul 2017 de  Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Ialomița s-au regăsit în întocmire DALI pentru 
proiect tehnic și consultanță, în vederea accesării 
Programului POR 2014 – 2020 privind creșterea 
eficienței energetice a unor construcții din dotare, 
construcția unui depozit pentru deșeuri rezultate din 
activități medicale depozitate temporar în cadrul 
Centrului de Îngrijire și Asistență Slobozia, 
compartimentări interioare și montare lift exterior la 
Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinți și altele. 

a.2    Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi Tîrg

Centrul de Asistență Medico-Socială Fierbinți-
Târg este o unitate rezidențială cu paturi, asimilată 
spitalelor de cronici, destinată tratării pacienților, 
„persoane cu afecțiuni cronice care necesită, 
permanent sau temporar, supraveghere, asistare, 
îngrijire, tratament și care, datorită unor motive de 
natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au 
posibilitatea să își asigure nevoile sociale, să își 
dezvolte propriile capacități și competențe pentru 
integrare socială”.

În anul 2017, Centrul de Asistență Medico-
Socială Fierbinți-Târg a funcționat la întreaga 
capacitate, respectiv cu 35 de paturi, asigurând 
pacienților servicii medicale, de îngrijire și servicii 
sociale în conformitate cu statutul reglementat de 
lege. Internarea pacienților s-a  realizat exclusiv pe o 
perioadă determinată, în anul 2017 fiind cuprinsă 
între 3 zile și 5 luni, cu un grad de ocupare al paturilor 
de aproximativ 95%, într-o permanentă dinamică a 
internărilor și externărilor.  Aceasta a condus la 
înregistrarea a 81 de pacienți din județul Ialomița, cu 
nevoi medico-sociale și care sufereau de boli 
cronice, altele decât cele cu imobilizare la pat sau 
afecțiuni neuropsihiatrice. Nu a existat nici un refuz 
la internare pentru persoanele care au solicitat 
aceasta, în conformitate cu legea și care s-au încadrat 
în natura afecțiunilor pentru care CAMS Fierbinți 
Târg este abilitat să acorde îngrijire și asistență și nici 
liste de așteptare pentru pacienți.

Funcționarea CAMS Fierbinți-Târg a fost 
finanțată în anul 2017 prin buget comun, din 
următoarele surse: Consiliul Județean Ialomița 
1.387 mii lei, respectiv 67 %, Ministerul Sănătății 
472 mii lei, respectiv 23 % și din autofinanțări 197 
mii lei, respectiv 10 %. În structura cheltuielilor, 47 

% din buget, respectiv 975 mii lei s-au alocat plății 
salariilor,   230 mii lei pentru încălzirea spațiilor și 
150 mii lei pentru hrana pacienților.  În luna iulie 
2017 s-a început aplicarea Legii 153/2017 privind 
salarizarea unitară, prin reîncadrarea personalului 
conform noilor grile. 

În ceea ce privește cheltuielile pentru investiții, 
acestea au avut drept scop creșterea calității 
serviciilor oferite de CAMS Fierbinți-Târg, prin 
realizarea Cabinetului de recuperare medicală și prin 
completarea mobilierului specific și al utilajelor 
necesare în bucătărie și spălătorie. De asemenea, în 
luna octombrie 2017 a fost finalizat și depus la ADR 
Sud Muntenia proiectul „Creșterea eficienței 
energetice în clădirile CAMS Fierbinți-Târg”. 

Alocațiile bugetare de la Consiliul Județean 
Ialomița au fost ritmice și conforme cu prevederilor 
bugetare. Nu același lucru s-a petrecut cu cele 
provenind de la Ministerul Sănătății pentru plata 
personalului medical, al medicamentelor și materialelor 
sanitare. Bugetul CAMS Fierbinți-Târg primit de la 
Ministerul Sănătății a fost planificat doar pentru 
primele trei trimestre. Pentru trimestrul IV, sumele au 
fost alocate, aprobate și folosite lunar, ceea ce a produs 
întârzieri în plata medicamentelor și a salariilor.  
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Implementarea politicilor culturale al Consiliului 
Judeţean Ialomiţa se realizează prin cele cinci 
instituții publice de cultură aflate în subordinea sa, 
care au atins un nivel semnificativ de profesionalism, 
au adăugat procedurilor operaţionale standard, 
originalitate şi reprezentativitate. A crescut numărul, 
calitatea și impactul evenimentelor culturale 
desfăşurate, pe unele transformându-le în tradiție. 
Tematică propusă a manifestărilor a fost diversă, 
focusată pe preocupările, nevoile și modul de 
receptare al grupurilor-ţintă vizate. Au fost 
generalizate și perfecţionate parteneriatele inter şi 
multiinstituţionale în susţinerea programelor 
culturale relevante, care au înscris valorile 
patrimoniului cultural al judeţului Ialomiţa în 
circuitul valorilor culturale naţionale.

b) Instituţii publice din domeniul culturii 

Biblioteca Judeţeană „Ștefan Bănulescu” Ialomiţa 
este o instituție publică de tip enciclopedic, cu 
personalitate juridică, în subordinea Consiliului 
Județean Ialomița, care are ca misiune satisfacerea 
intereselor de studiu, lectură, informare, documentare, 
educare şi recreere din municipiul Slobozia şi judeţul 
Ialomița. Este cea mai mare structură info-
documentară din județul Ialomița și face parte 
integrantă din sistemul informațional național.      

Retrospectiva anului 2017, permite să apreciem 
că  Biblioteca Judeţeană „Ștefan Bănulescu” 
Ialomița și-a accentuat rolul educațional și cultural, 
și-a adaptat serviciile la nevoile comunităţilor pe 
care le deservește, a propus organizarea şi 
desfăşurarea de evenimente/manifestări socio-

Prin programul  multianual intitulat generic 
„Ialomiţa - dintotdeauna, pentru totdeauna”, 
înscris și ca marcă înregistrată la OSIM, se 
îndeplinește  priori tatea de valorif icare a 
patrimoniului cultural ialomiţean, a specificităţii, 
identității, diversității și unicității lui, în multe 
cazuri, prin raportare la valorile naţionale şi 
europene. Manifestările culturale care ne readuc în 
memorie, veridic și cu obiectivitate, momentele 
istorice şi personalităţile semnificative ale acestor 
meleaguri, au propus și în anul 2017 o abordare 
nouă, modernă, coerentă a  desfășurării lor, pe 
coordonate nu numai de  revelaţie spirituală 
autentică, dar și de formare la publicul receptor a 
unor atitudini civice şi morale constructive, menite 
să crească interesul acestuia  pentru cunoaşterea şi 
înţelegerea  realităţii culturale a judeţului ca pe o 
resursă potenţială şi alternativă de dezvoltare locală.  

culturale şi educaţional-ştiinţifice care să atragă un 
public larg, cu gusturi şi motivaţii diferite, a 
promovat 40 de colaborări locale şi judeţene și 13 
colaborări naționale și internaționale. Instituția a 
știut să folosească punctele tari de care beneficiază: 
situarea în centrul municipiului Slobozia, un spațiu 
modern, care prin reorganizări și modernizări a 
permis soluții noi și inedite de desfășurare a 
acțiunilor specifice și să contribuie la revenirea pe un 
trend ascendent a interesului publicului pentru 
bibliotecă. Existența de echipamente IT moderne și a 
serviciului de bibliotecă BIBLIONET (în 51 
biblioteci publice din județ), deținerea în colecții  a 
peste 238.000 u.b, constituirea catalogului electronic 
al tuturor documentelor de bibliotecă, accesibil de pe 
pagina web a bibliotecii (www.bji.ro), parteneriatele 
și proiectele derulate în colaborare cu alte instituții 
care se adresează aceleiași comunități, personal de 

specialitate bine pregătit, autonomie și sprijin din 
partea ordonatorului de credite sunt alte argumente  
ale unie activități eficiente..

Prin programele şi proiectele propuse în planul 
managerial și concretizate în cele anuale, Biblioteca 
Judeţeană "Ştefan Bănulescu" Ialomiţa a urmărit, în 
anul 2017, îndeplinirea obiectivelor în următoarele 
direcţii: realizarea programului de constituire, 
organizare, evidenţă și dezvoltarea colecțiilor de 
bibliotecă, realizarea programului de publicitare şi 
promovare a serviciilor și colecţiilor de bibliotecă, 
realizarea programului de coordonare a bibliotecilor 
publice din judeţ și realizarea programului de 
modernizare şi transformare a bibliotecii într-o 
instituţie cu rol incluziv în comunitate.

Datele statistice susțin afirmațiile anterioare.  
Biblioteca Judeţeană "Ştefan Bănulescu" Ialomiţa 
deținea 238.170 unităţi de bibliotecă la sfârşitul 
anului 2017, a achiziționat în anul raportat 4.378 
documente, din care 3.353 cărți,  catalogul online  
are înregistrate până în prezent 190.858 de 
u.b.(80%), manifestările interdisciplinare s-au 
concretizat în 81 de expoziţii, 87 de  diverse 
activităţi, 44 de lansări de carte, încheierea a 40 de 
parteneriate educaţionale și înregistrarea unui număr 
estimat de peste 5.300 de participanţi . 

Activităţile cu cel mai mare impact au fost, în 
anul raportat, cele cu caracter periodic, precum: 
Salonul Anual de Carte, Biblioteca vine la tine, 
Școala Altfel, Manifestări interdisciplinare etc, 
rezultate foarte bune obţinându-se din proiectele 
desfăşurate cu Inspectoratul Şcolar Ialomiţa, Centrul 
pentru Persoane Vârstnice Slobozia, Centrul 
Județean de Resurse și Asistență Educațională 
Ialomița, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 
Ialomiţa, Penitenciarul Slobozia.

SALONUL ANUAL DE CARTE, ajuns la ediţia 
nr. XXVI în 2017, s-a desfăşurat şi organizat după  
regulament, fiind expuse peste 600 de titluri noi de 
carte, aparţinând unor renumite edituri, cu autori 
prestigioși la nivel național, dar și cu prezentarea 
editurilor şi scriitorilor ialomiţeni. Să menționăm că, 
la ediţia din anul 2017, din cele 15 evenimente, 4   s-
au desfășurat în afara municipiului Slobozia și 
anume, în bibliotecile din Făcăeni, Amara, Munteni 
Buzău și la baza arheologică ”Orașul de Floci” din 
Giurgeni, pentru a aduce la cunoștința comunităților 
lectura, cărţile şi activităţile bibliotecii. Salonul 
Anual de Carte a fost descris mai pe larg într-un 
subcapitol anterior.

BIBLIOTECA VINE LA TINE - proiect cultural 
iniţiat în anul 2008, are ca principal scop 
promovarea colecţiilor şi serviciilor bibliotecii, cât 
şi atragerea spre lectură a unor noi utilizatori. 
Proiectul cultural a continuat, în anul 2017, la 
grădiniţele, şcolile şi liceele din municipiul 
Slobozia, noutatea fiind extinderea lui şi în unele 
localităţi din judeţul Ialomiţa.

,,ŞCOALA ALTFEL: SĂ  ŞTII MAI MULTE, 
SĂ FII MAI BUN!” a susținut educația alternativă 
prin activități informale pentru copii, dovedindu-se 
o alternativă de educație reușită.  

 MANIFESTĂRI INTERDISCIPLINARE au 
fost organizate şi în anul 2017 cu prilejul unor 
evenimente istorice şi literare, aniversări şi 
comemorări, materializate în expoziţii de carte, 
lansări, prezentări, întâlniri cu autori şi editori, clubul 
de vacanţă, ateliere de lucru, dezbateri, spectacole în 
cadrul programului.  

Având rol de coordonator al bibliotecilor publice 
din judeţ, Biblioteca Judeţeană ,,Ştefan Bănulescu” 
Ialomiţa s-a implicat în dezvoltarea, modernizarea şi 
eficientizarea activităţii reţelei bibliotecilor publice 
municipale, orăşeneşti şi comunale din judeţ prin 
organizarea de întâlniri profesionale la sediul 
bibliotecii, cu participarea bibliotecarilor din judeţ, 
participarea în comisiile de concurs pentru ocuparea 
postului de bibliotecar la bibliotecile publice din 
judeţ, donaţii de carte către aceste biblioteci din 
donaţiile oferite bibliotecii judeţene de persoane 
particulare, activităţi culturale comune și acțiuni 
specifice de îndrumare și de evaluare, prin proiecte, 
programe și activități culturale, precum și acțiuni de 
îndrumare profesională.

Realizarea programului de modernizare şi 
transformare a bibliotecii într-o instituţie cu rol 
incluziv în comunitate s-a concretizat în lucrări la 
Sala Biblionet,  transformând-o într-o sală 
multifuncţională, ce poate fi folosită  pentru 
cursurile de formare și sesiunile de instruire dedicate 
bibliotecarilor sau utilizatorilor bibliotecii, precum 
şi alte  activităţi organizate de bibliotecă, în timp ce 
la Secţia de împrumut carte pentru copii a fost creat 
un spaţiu destinat activităţilor celor mai mici 
utilizatori ai bibliotecii, dotat cu mobilier adecvat, 
modern şi atractiv, care să aducă o ambianţă plăcută 
şi să asigure servicii de calitate.  

Structura organizaţională a Bibliotecii Judeţene 
”Ştefan Bănulescu” Ialomiţa, în anul 2017, a cuprins  
27 de persoane, din care : 4 de conducere, 16 de 
specialitate și 7 administrativ, conducerea executivă 
fiind asigurată de Elena Balog. 

Bugetul definitiv de venituri și cheltuieli al 
instituţiei, a fost în anul 2017 de   852.000  lei ( 
850.000 lei – subvenţii din bugetul județului 
Ialomița și 2.000 lei - venituri proprii) și cheltuieli 
totale de 852.000 lei, din care 650.000 lei pentru 
cheltuieli de personal și 202.000 lei pentru cheltuieli 
cu bunuri și servicii.5ș

Pentru  Biblioteca Judeţeană ,,Ştefan Bănulescu” 
Ialomiţa rămân în continuare prioritare obiective 
precum: diversificarea și creșterea calității serviciilor 
de bibliotecă, identificarea de servicii pentru 
persoanele vârstnice, ateliere practice pentru 
utilizatori, înființarea de biblioteci publice în toate 
comunele din județ,  fidelizarea publicului existent al 
bibliotecii, concomitent  cu câştigarea unor segmente 
de public noi, mai ales din acele categorii de vârstă 
care sunt mai puţin prezente printre utilizatorii 
serviciilor de bibliotecă, însă se regăsesc într-o măsură 
perceptibilă în publicul acţiunilor şi programelor 
culturale ale bibliotecii.borarea și implemetarea de noi 
proiecte
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Implementarea politicilor culturale al Consiliului 
Judeţean Ialomiţa se realizează prin cele cinci 
instituții publice de cultură aflate în subordinea sa, 
care au atins un nivel semnificativ de profesionalism, 
au adăugat procedurilor operaţionale standard, 
originalitate şi reprezentativitate. A crescut numărul, 
calitatea și impactul evenimentelor culturale 
desfăşurate, pe unele transformându-le în tradiție. 
Tematică propusă a manifestărilor a fost diversă, 
focusată pe preocupările, nevoile și modul de 
receptare al grupurilor-ţintă vizate. Au fost 
generalizate și perfecţionate parteneriatele inter şi 
multiinstituţionale în susţinerea programelor 
culturale relevante, care au înscris valorile 
patrimoniului cultural al judeţului Ialomiţa în 
circuitul valorilor culturale naţionale.

b) Instituţii publice din domeniul culturii 

Biblioteca Judeţeană „Ștefan Bănulescu” Ialomiţa 
este o instituție publică de tip enciclopedic, cu 
personalitate juridică, în subordinea Consiliului 
Județean Ialomița, care are ca misiune satisfacerea 
intereselor de studiu, lectură, informare, documentare, 
educare şi recreere din municipiul Slobozia şi judeţul 
Ialomița. Este cea mai mare structură info-
documentară din județul Ialomița și face parte 
integrantă din sistemul informațional național.      

Retrospectiva anului 2017, permite să apreciem 
că  Biblioteca Judeţeană „Ștefan Bănulescu” 
Ialomița și-a accentuat rolul educațional și cultural, 
și-a adaptat serviciile la nevoile comunităţilor pe 
care le deservește, a propus organizarea şi 
desfăşurarea de evenimente/manifestări socio-

Prin programul  multianual intitulat generic 
„Ialomiţa - dintotdeauna, pentru totdeauna”, 
înscris și ca marcă înregistrată la OSIM, se 
îndeplinește  priori tatea de valorif icare a 
patrimoniului cultural ialomiţean, a specificităţii, 
identității, diversității și unicității lui, în multe 
cazuri, prin raportare la valorile naţionale şi 
europene. Manifestările culturale care ne readuc în 
memorie, veridic și cu obiectivitate, momentele 
istorice şi personalităţile semnificative ale acestor 
meleaguri, au propus și în anul 2017 o abordare 
nouă, modernă, coerentă a  desfășurării lor, pe 
coordonate nu numai de  revelaţie spirituală 
autentică, dar și de formare la publicul receptor a 
unor atitudini civice şi morale constructive, menite 
să crească interesul acestuia  pentru cunoaşterea şi 
înţelegerea  realităţii culturale a judeţului ca pe o 
resursă potenţială şi alternativă de dezvoltare locală.  

culturale şi educaţional-ştiinţifice care să atragă un 
public larg, cu gusturi şi motivaţii diferite, a 
promovat 40 de colaborări locale şi judeţene și 13 
colaborări naționale și internaționale. Instituția a 
știut să folosească punctele tari de care beneficiază: 
situarea în centrul municipiului Slobozia, un spațiu 
modern, care prin reorganizări și modernizări a 
permis soluții noi și inedite de desfășurare a 
acțiunilor specifice și să contribuie la revenirea pe un 
trend ascendent a interesului publicului pentru 
bibliotecă. Existența de echipamente IT moderne și a 
serviciului de bibliotecă BIBLIONET (în 51 
biblioteci publice din județ), deținerea în colecții  a 
peste 238.000 u.b, constituirea catalogului electronic 
al tuturor documentelor de bibliotecă, accesibil de pe 
pagina web a bibliotecii (www.bji.ro), parteneriatele 
și proiectele derulate în colaborare cu alte instituții 
care se adresează aceleiași comunități, personal de 

specialitate bine pregătit, autonomie și sprijin din 
partea ordonatorului de credite sunt alte argumente  
ale unie activități eficiente..

Prin programele şi proiectele propuse în planul 
managerial și concretizate în cele anuale, Biblioteca 
Judeţeană "Ştefan Bănulescu" Ialomiţa a urmărit, în 
anul 2017, îndeplinirea obiectivelor în următoarele 
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promovare a serviciilor și colecţiilor de bibliotecă, 
realizarea programului de coordonare a bibliotecilor 
publice din judeţ și realizarea programului de 
modernizare şi transformare a bibliotecii într-o 
instituţie cu rol incluziv în comunitate.
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Biblioteca Judeţeană "Ştefan Bănulescu" Ialomiţa 
deținea 238.170 unităţi de bibliotecă la sfârşitul 
anului 2017, a achiziționat în anul raportat 4.378 
documente, din care 3.353 cărți,  catalogul online  
are înregistrate până în prezent 190.858 de 
u.b.(80%), manifestările interdisciplinare s-au 
concretizat în 81 de expoziţii, 87 de  diverse 
activităţi, 44 de lansări de carte, încheierea a 40 de 
parteneriate educaţionale și înregistrarea unui număr 
estimat de peste 5.300 de participanţi . 

Activităţile cu cel mai mare impact au fost, în 
anul raportat, cele cu caracter periodic, precum: 
Salonul Anual de Carte, Biblioteca vine la tine, 
Școala Altfel, Manifestări interdisciplinare etc, 
rezultate foarte bune obţinându-se din proiectele 
desfăşurate cu Inspectoratul Şcolar Ialomiţa, Centrul 
pentru Persoane Vârstnice Slobozia, Centrul 
Județean de Resurse și Asistență Educațională 
Ialomița, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 
Ialomiţa, Penitenciarul Slobozia.

SALONUL ANUAL DE CARTE, ajuns la ediţia 
nr. XXVI în 2017, s-a desfăşurat şi organizat după  
regulament, fiind expuse peste 600 de titluri noi de 
carte, aparţinând unor renumite edituri, cu autori 
prestigioși la nivel național, dar și cu prezentarea 
editurilor şi scriitorilor ialomiţeni. Să menționăm că, 
la ediţia din anul 2017, din cele 15 evenimente, 4   s-
au desfășurat în afara municipiului Slobozia și 
anume, în bibliotecile din Făcăeni, Amara, Munteni 
Buzău și la baza arheologică ”Orașul de Floci” din 
Giurgeni, pentru a aduce la cunoștința comunităților 
lectura, cărţile şi activităţile bibliotecii. Salonul 
Anual de Carte a fost descris mai pe larg într-un 
subcapitol anterior.

BIBLIOTECA VINE LA TINE - proiect cultural 
iniţiat în anul 2008, are ca principal scop 
promovarea colecţiilor şi serviciilor bibliotecii, cât 
şi atragerea spre lectură a unor noi utilizatori. 
Proiectul cultural a continuat, în anul 2017, la 
grădiniţele, şcolile şi liceele din municipiul 
Slobozia, noutatea fiind extinderea lui şi în unele 
localităţi din judeţul Ialomiţa.

,,ŞCOALA ALTFEL: SĂ  ŞTII MAI MULTE, 
SĂ FII MAI BUN!” a susținut educația alternativă 
prin activități informale pentru copii, dovedindu-se 
o alternativă de educație reușită.  

 MANIFESTĂRI INTERDISCIPLINARE au 
fost organizate şi în anul 2017 cu prilejul unor 
evenimente istorice şi literare, aniversări şi 
comemorări, materializate în expoziţii de carte, 
lansări, prezentări, întâlniri cu autori şi editori, clubul 
de vacanţă, ateliere de lucru, dezbateri, spectacole în 
cadrul programului.  

Având rol de coordonator al bibliotecilor publice 
din judeţ, Biblioteca Judeţeană ,,Ştefan Bănulescu” 
Ialomiţa s-a implicat în dezvoltarea, modernizarea şi 
eficientizarea activităţii reţelei bibliotecilor publice 
municipale, orăşeneşti şi comunale din judeţ prin 
organizarea de întâlniri profesionale la sediul 
bibliotecii, cu participarea bibliotecarilor din judeţ, 
participarea în comisiile de concurs pentru ocuparea 
postului de bibliotecar la bibliotecile publice din 
judeţ, donaţii de carte către aceste biblioteci din 
donaţiile oferite bibliotecii judeţene de persoane 
particulare, activităţi culturale comune și acțiuni 
specifice de îndrumare și de evaluare, prin proiecte, 
programe și activități culturale, precum și acțiuni de 
îndrumare profesională.

Realizarea programului de modernizare şi 
transformare a bibliotecii într-o instituţie cu rol 
incluziv în comunitate s-a concretizat în lucrări la 
Sala Biblionet,  transformând-o într-o sală 
multifuncţională, ce poate fi folosită  pentru 
cursurile de formare și sesiunile de instruire dedicate 
bibliotecarilor sau utilizatorilor bibliotecii, precum 
şi alte  activităţi organizate de bibliotecă, în timp ce 
la Secţia de împrumut carte pentru copii a fost creat 
un spaţiu destinat activităţilor celor mai mici 
utilizatori ai bibliotecii, dotat cu mobilier adecvat, 
modern şi atractiv, care să aducă o ambianţă plăcută 
şi să asigure servicii de calitate.  

Structura organizaţională a Bibliotecii Judeţene 
”Ştefan Bănulescu” Ialomiţa, în anul 2017, a cuprins  
27 de persoane, din care : 4 de conducere, 16 de 
specialitate și 7 administrativ, conducerea executivă 
fiind asigurată de Elena Balog. 

Bugetul definitiv de venituri și cheltuieli al 
instituţiei, a fost în anul 2017 de   852.000  lei ( 
850.000 lei – subvenţii din bugetul județului 
Ialomița și 2.000 lei - venituri proprii) și cheltuieli 
totale de 852.000 lei, din care 650.000 lei pentru 
cheltuieli de personal și 202.000 lei pentru cheltuieli 
cu bunuri și servicii.5ș

Pentru  Biblioteca Judeţeană ,,Ştefan Bănulescu” 
Ialomiţa rămân în continuare prioritare obiective 
precum: diversificarea și creșterea calității serviciilor 
de bibliotecă, identificarea de servicii pentru 
persoanele vârstnice, ateliere practice pentru 
utilizatori, înființarea de biblioteci publice în toate 
comunele din județ,  fidelizarea publicului existent al 
bibliotecii, concomitent  cu câştigarea unor segmente 
de public noi, mai ales din acele categorii de vârstă 
care sunt mai puţin prezente printre utilizatorii 
serviciilor de bibliotecă, însă se regăsesc într-o măsură 
perceptibilă în publicul acţiunilor şi programelor 
culturale ale bibliotecii.borarea și implemetarea de noi 
proiecte
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Instituţie de specialitate din subordinea 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, Centrul Judeţean 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Ialomiţa şi-a desfăşurat activitatea, în 
anul 2017, pe baza Regulamentului de organizare şi 
funcţionare aprobat de Consiliul Judeţean Ialomiţa 
prin Hotărârea nr. 52/23.03.2017 și a Regulamentului 
intern al personalului contractual din cadrul 
aparatului propriu de specialitate al instituţiei. 

Structurarea activității a urmărit trei programe 
culturale consacrate, caracterizate de consecvenţă, 
ritmicitate, coerenţă şi profesionalism: programul 
„Cercetare, conservare, pregătire metodologică“,  
programul cultural  artistic  și   programul 
administrativ.  

 Prin cercetarea şi promovarea rezultatelor 
cercetării, s-a reuşit transmiterea din trecut spre viitor 
a mesajelor diferitelor forme de expresie ale culturii 
populare și identificarea unor vetre  etnofolclorice 
noi, integrând-le în circuitul cultural în toată 
diversitatea şi complexitatea lor. Din punct de vedere 

metodologic, principalele direcţii de activitate au 
fost: sprijinirea activităţii aşezămintelor culturale în 
domeniul formării formatorilor şi al perfecţionării 
personalului de specialitate, editarea şi difuzarea 
publicaţiilor în domeniul educaţiei permanente 
pentru reţeaua judeţeană a aşezămintelor culturale, 
iniţierea şi sprijinirea proiectelor şi programelor de 
promovare a obiceiurilor şi tradiţiilor populare și 
altele. 

Pentru valorificarea tradiţiilor populare 
ialomiţene şi naţionale prin mijlocirea artei 
spectacolului, pe parcursul anului 2017, s-au 
organizat diverse manifestări şi evenimente culturale, 
relevante prin natura lor, care au avut un caracter 
local, judeţean, naţional sau internaţional, au atras 
interesul constant al publicului, dar l-au și educat și au 
implicat  activ  artiştii amatori din judeţ. A existat o 
preocupare evidentă pentru creşterea calitativă a 
tuturor tipurilor de acţiuni, sporirea progresivă a 
exigenţelor, modernizarea mesajelor prin care 
specialiştii Centrului Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii  Tradiţionale Ialomiţa 
armonizează grija pentru conservarea şi valorificarea 
patrimoniului zonal. În derularea proiectelor şi 
programelor culturale, instituția a  colaborat cu 24 de 
așezăminte culturale din județ, 22 organizaţii 
culturale judeţene și 18 naţionale, precum şi 3 
proiecte internaţionale.

 Programul cultural din anul 2017 a cuprins: 
proiecte cu caracter local („Artă populară şi tradiţie 
folclorică“), proiecte cu caracter judeţean („Când 
eram pe Ialomiţa“, „Rapsozii la ei acasă“,  
Festivalul Judeţean de Folclor „Zărzărică, 
zărzărea“ și participarea la manifestările prilejuite 
de  1 Decembrie - Ziua Națională a României), 
proiecte cu caracter naţional (Festivalul-concurs 
naţional de interpretare a muzicii uşoare 
româneşti „Trofeul tinereţii“ – Amara,  Festivalul 
naţional de folclor „Doina Bărăganului“, 
Sărbătoarea colindului „Sub zare de soare“ și 
„Participări naţionale“), proiecte cu caracter 
internaţional (Festivalul Internaţional de Folclor 
„Floare  de  pe  Bărăgan“ ,  „Part ic ipăr i 
internaţionale“), proiectul editorial, proiectul 
„Tradiţie şi modernism – online“, proiecte și 
parteneriate cu diverse instituții județene. 

Concret, să consemnăm că acţiunea culturală 

„Artă populară şi tradiţie folclorică” s-a desfășurat 
la  Sălcioara“ (25 martie 2017), reunirea păstrătorilor 
şi purtătorilor valoroşi ai tradiţiilor muzicale 
ialomiţene în cadrul întâlnirii anuale „Rapsozii la ei 
acasă“ a avut loc la Sudiți, în data de 10 noiembrie 
2017, iar cea mai mare competiţie cu caracter 
folcloric care se organizează în Ialomiţa, Festivalul 
judeţean de folclor „Zărzărică, zărzărea“, ediţia a 
XXV-a,  a fost găzduită de localităţile Reviga, Luciu 
(Gura Ialomiței), Gheorghe Doja în zilele de 5 mai și 
9 iunie 2017. Ansamblurile folclorice din Săveni, 
Sudiți, Giurgeni, Jilavele, Luciu au participat la 
manifestările de gen din ţară şi străinătate, în timp ce 
Ansamblul folcloric „Doina Bărăganului“ a fost între  
17-22 mai 2017 la  Festivalul Internațional de Folclor 
de la Kozje - Slovenia, iar în perioada 21 - 26 august 
2017,  la Festivalul Internațional de Folclor de la 
Burgas - Bulgaria.

Întrucât despre Festivalul-concurs naţional de 
interpretare a muzicii uşoare româneşti „Trofeul 
tinereţii“ – Amara și Festivalul Internaţional de 
Folclor „Floare de pe Bărăgan“ am făcut referiri într-
un subcapitol anterior, vom prezenta și alte 
manifestări culturale importante și de tradiție 
desfășurate de  Centrul Judeţean pentru Conservarea 
şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa. Astfel, 
proiectul  cultural-artistic „Când eram pe Ialomiţa“ 
s-a concretizat printr-un ciclu de spectacole itinerante 
oferite locuitorilor comunelor ialomiţene de 
Ansamblul „Doina Bărăganului“, alături de care au 
fost promovați tinerii artişti premiaţi la Festivalul 
judeţean de folclor „Zărzărică, zărzărea“ și la 
manifestări naţionale şi internaţionale de gen 
(ansamblurile şi grupurile folclorice din Săveni, 
Sudiți, Giurgeni, Luciu, Jilavele). Festivalul Judeţean 
de Folclor „Zărzărică, zărzărea“ a urmărit  
par t ic iparea  a  numeroşi  sol iş t i  vocal i  ş i 
instrumentişti, grupuri vocale, tarafuri, ansambluri de 
dansuri populare, specialişti din domeniul muzical şi 
coregrafic, pe 5 secţiuni. Desfăşurarea manifestării 
sub forma unor spectacole-concurs în 3 localităţi ale 
judeţului (Reviga, Luciu şi Gheorghe Doja), 
înregistrarea a 24 localităţi participante şi interesul 
publicului sunt dovezi ale notorietății festivalului. 
Cea de-a III-a ediție a Festivalului naţional de folclor 
„Doina Bărăganului“ s-a desfășurat în perioada 10-
11 august 2017, la Amara (Grădina de Vară) și a dus în 
concurs  11 concurenţi din ţară,  reprezentând diferite  
zone  folclorice, care au oferit publicului creaţii 
folclorice autentice, adevărate comori ale cântecului 
popular  românesc.  Din motive obiective,  
Sărbătoarea colindului „Sub zare de soare“, nu a 
mai avut loc, deoarece, cu o săptămână înainte de 
desfășurare a fost decretat doliul național în zilele de 
14-16.12.2017, pentru Regele Mihai I, iar 
evenimentul a fost anulat.  De asemenea, să 
menționăm participarea Centrului Judeţean Pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale  
Ialomiţa la cele peste 30 de acțiuni culturale  
desfășurate cu prilejul unor manifestări, sărbători și 

b.2  Centrul Judeţean 

pentru Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale Ialomiţa 

tradiții populare, în municipiul Slobozia, dar și în 
multe localități din județ.

Trebuie remarcate și în anul 2017 activitățile din 
proiectul editorial, pentru fiecare acţiune culturală 
fiind editate materiale de prezentare și promovare,  
evenimentele cultural-artistice de anvergură au fost 
înregistrate şi transmise repetat de posturile de 
televiziune naţionale și cele 6 pagini web de prezentare 
a activităţii Centrului Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa.

Al treilea program de activitate asumat, cel de 
natură administrativă, a fost abordat cu maximă 
seriozitate, mai ales în direcția utilizării cu rezultate 
notabile a mijloacelor electronice din dotare.

Să consemnăm și faptul că, în anul 2017,  au 
intervenit modificări la nivelul organigramei 
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Ialomiţa. În luna mai 2017, după 
organizarea concursului pentru ocuparea postului de 
dirijor la compartimentul „Ansamblul folcloric“, 
postul a fost ocupat de domnul Obrejan Cristian.  
Întrucât  la data de 21.04.2017 a încetat contractul de 
manager interimar al conducătorului instituţiei, 
Cristian Obrejaniar în urma concursului organizat, Pr. 
Prof. Cătălin Stanciu a promovat în funcția de 
manager, acesta a fost numit manager al instituției 
prin contractul de management nr.72/08.05.2017 al 
Consiliului Județean Ialomița. 

Execuţia bugetară a perioadei raportate a 
înregistrat un buget definitiv de 1.945.000 lei și 
cheltuieli totale de 1.888.996 lei, din care: cheltuieli 
de personal în sumă de 600.308 lei, bunuri şi servicii,  
662.051 lei și cheltuieli de capital  de 626.637 lei. 
Încadrându-se în alocaţia bugetară a anului 2017, 
pentru atingerea obiectivelor propuse, instituţia a 
reuşit să realizeze acţiunile culturale planificate, 
respectând principiile general valabile de calitate şi 
eficienţă aplicate pentru fiecare activitate în parte.
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Instituţie de specialitate din subordinea 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, Centrul Judeţean 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Ialomiţa şi-a desfăşurat activitatea, în 
anul 2017, pe baza Regulamentului de organizare şi 
funcţionare aprobat de Consiliul Judeţean Ialomiţa 
prin Hotărârea nr. 52/23.03.2017 și a Regulamentului 
intern al personalului contractual din cadrul 
aparatului propriu de specialitate al instituţiei. 

Structurarea activității a urmărit trei programe 
culturale consacrate, caracterizate de consecvenţă, 
ritmicitate, coerenţă şi profesionalism: programul 
„Cercetare, conservare, pregătire metodologică“,  
programul cultural  artistic  și   programul 
administrativ.  

 Prin cercetarea şi promovarea rezultatelor 
cercetării, s-a reuşit transmiterea din trecut spre viitor 
a mesajelor diferitelor forme de expresie ale culturii 
populare și identificarea unor vetre  etnofolclorice 
noi, integrând-le în circuitul cultural în toată 
diversitatea şi complexitatea lor. Din punct de vedere 

metodologic, principalele direcţii de activitate au 
fost: sprijinirea activităţii aşezămintelor culturale în 
domeniul formării formatorilor şi al perfecţionării 
personalului de specialitate, editarea şi difuzarea 
publicaţiilor în domeniul educaţiei permanente 
pentru reţeaua judeţeană a aşezămintelor culturale, 
iniţierea şi sprijinirea proiectelor şi programelor de 
promovare a obiceiurilor şi tradiţiilor populare și 
altele. 

Pentru valorificarea tradiţiilor populare 
ialomiţene şi naţionale prin mijlocirea artei 
spectacolului, pe parcursul anului 2017, s-au 
organizat diverse manifestări şi evenimente culturale, 
relevante prin natura lor, care au avut un caracter 
local, judeţean, naţional sau internaţional, au atras 
interesul constant al publicului, dar l-au și educat și au 
implicat  activ  artiştii amatori din judeţ. A existat o 
preocupare evidentă pentru creşterea calitativă a 
tuturor tipurilor de acţiuni, sporirea progresivă a 
exigenţelor, modernizarea mesajelor prin care 
specialiştii Centrului Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii  Tradiţionale Ialomiţa 
armonizează grija pentru conservarea şi valorificarea 
patrimoniului zonal. În derularea proiectelor şi 
programelor culturale, instituția a  colaborat cu 24 de 
așezăminte culturale din județ, 22 organizaţii 
culturale judeţene și 18 naţionale, precum şi 3 
proiecte internaţionale.

 Programul cultural din anul 2017 a cuprins: 
proiecte cu caracter local („Artă populară şi tradiţie 
folclorică“), proiecte cu caracter judeţean („Când 
eram pe Ialomiţa“, „Rapsozii la ei acasă“,  
Festivalul Judeţean de Folclor „Zărzărică, 
zărzărea“ și participarea la manifestările prilejuite 
de  1 Decembrie - Ziua Națională a României), 
proiecte cu caracter naţional (Festivalul-concurs 
naţional de interpretare a muzicii uşoare 
româneşti „Trofeul tinereţii“ – Amara,  Festivalul 
naţional de folclor „Doina Bărăganului“, 
Sărbătoarea colindului „Sub zare de soare“ și 
„Participări naţionale“), proiecte cu caracter 
internaţional (Festivalul Internaţional de Folclor 
„Floare  de  pe  Bărăgan“ ,  „Part ic ipăr i 
internaţionale“), proiectul editorial, proiectul 
„Tradiţie şi modernism – online“, proiecte și 
parteneriate cu diverse instituții județene. 

Concret, să consemnăm că acţiunea culturală 

„Artă populară şi tradiţie folclorică” s-a desfășurat 
la  Sălcioara“ (25 martie 2017), reunirea păstrătorilor 
şi purtătorilor valoroşi ai tradiţiilor muzicale 
ialomiţene în cadrul întâlnirii anuale „Rapsozii la ei 
acasă“ a avut loc la Sudiți, în data de 10 noiembrie 
2017, iar cea mai mare competiţie cu caracter 
folcloric care se organizează în Ialomiţa, Festivalul 
judeţean de folclor „Zărzărică, zărzărea“, ediţia a 
XXV-a,  a fost găzduită de localităţile Reviga, Luciu 
(Gura Ialomiței), Gheorghe Doja în zilele de 5 mai și 
9 iunie 2017. Ansamblurile folclorice din Săveni, 
Sudiți, Giurgeni, Jilavele, Luciu au participat la 
manifestările de gen din ţară şi străinătate, în timp ce 
Ansamblul folcloric „Doina Bărăganului“ a fost între  
17-22 mai 2017 la  Festivalul Internațional de Folclor 
de la Kozje - Slovenia, iar în perioada 21 - 26 august 
2017,  la Festivalul Internațional de Folclor de la 
Burgas - Bulgaria.

Întrucât despre Festivalul-concurs naţional de 
interpretare a muzicii uşoare româneşti „Trofeul 
tinereţii“ – Amara și Festivalul Internaţional de 
Folclor „Floare de pe Bărăgan“ am făcut referiri într-
un subcapitol anterior, vom prezenta și alte 
manifestări culturale importante și de tradiție 
desfășurate de  Centrul Judeţean pentru Conservarea 
şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa. Astfel, 
proiectul  cultural-artistic „Când eram pe Ialomiţa“ 
s-a concretizat printr-un ciclu de spectacole itinerante 
oferite locuitorilor comunelor ialomiţene de 
Ansamblul „Doina Bărăganului“, alături de care au 
fost promovați tinerii artişti premiaţi la Festivalul 
judeţean de folclor „Zărzărică, zărzărea“ și la 
manifestări naţionale şi internaţionale de gen 
(ansamblurile şi grupurile folclorice din Săveni, 
Sudiți, Giurgeni, Luciu, Jilavele). Festivalul Judeţean 
de Folclor „Zărzărică, zărzărea“ a urmărit  
par t ic iparea  a  numeroşi  sol iş t i  vocal i  ş i 
instrumentişti, grupuri vocale, tarafuri, ansambluri de 
dansuri populare, specialişti din domeniul muzical şi 
coregrafic, pe 5 secţiuni. Desfăşurarea manifestării 
sub forma unor spectacole-concurs în 3 localităţi ale 
judeţului (Reviga, Luciu şi Gheorghe Doja), 
înregistrarea a 24 localităţi participante şi interesul 
publicului sunt dovezi ale notorietății festivalului. 
Cea de-a III-a ediție a Festivalului naţional de folclor 
„Doina Bărăganului“ s-a desfășurat în perioada 10-
11 august 2017, la Amara (Grădina de Vară) și a dus în 
concurs  11 concurenţi din ţară,  reprezentând diferite  
zone  folclorice, care au oferit publicului creaţii 
folclorice autentice, adevărate comori ale cântecului 
popular  românesc.  Din motive obiective,  
Sărbătoarea colindului „Sub zare de soare“, nu a 
mai avut loc, deoarece, cu o săptămână înainte de 
desfășurare a fost decretat doliul național în zilele de 
14-16.12.2017, pentru Regele Mihai I, iar 
evenimentul a fost anulat.  De asemenea, să 
menționăm participarea Centrului Judeţean Pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale  
Ialomiţa la cele peste 30 de acțiuni culturale  
desfășurate cu prilejul unor manifestări, sărbători și 
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pentru Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale Ialomiţa 

tradiții populare, în municipiul Slobozia, dar și în 
multe localități din județ.

Trebuie remarcate și în anul 2017 activitățile din 
proiectul editorial, pentru fiecare acţiune culturală 
fiind editate materiale de prezentare și promovare,  
evenimentele cultural-artistice de anvergură au fost 
înregistrate şi transmise repetat de posturile de 
televiziune naţionale și cele 6 pagini web de prezentare 
a activităţii Centrului Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa.

Al treilea program de activitate asumat, cel de 
natură administrativă, a fost abordat cu maximă 
seriozitate, mai ales în direcția utilizării cu rezultate 
notabile a mijloacelor electronice din dotare.

Să consemnăm și faptul că, în anul 2017,  au 
intervenit modificări la nivelul organigramei 
Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Ialomiţa. În luna mai 2017, după 
organizarea concursului pentru ocuparea postului de 
dirijor la compartimentul „Ansamblul folcloric“, 
postul a fost ocupat de domnul Obrejan Cristian.  
Întrucât  la data de 21.04.2017 a încetat contractul de 
manager interimar al conducătorului instituţiei, 
Cristian Obrejaniar în urma concursului organizat, Pr. 
Prof. Cătălin Stanciu a promovat în funcția de 
manager, acesta a fost numit manager al instituției 
prin contractul de management nr.72/08.05.2017 al 
Consiliului Județean Ialomița. 

Execuţia bugetară a perioadei raportate a 
înregistrat un buget definitiv de 1.945.000 lei și 
cheltuieli totale de 1.888.996 lei, din care: cheltuieli 
de personal în sumă de 600.308 lei, bunuri şi servicii,  
662.051 lei și cheltuieli de capital  de 626.637 lei. 
Încadrându-se în alocaţia bugetară a anului 2017, 
pentru atingerea obiectivelor propuse, instituţia a 
reuşit să realizeze acţiunile culturale planificate, 
respectând principiile general valabile de calitate şi 
eficienţă aplicate pentru fiecare activitate în parte.
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Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” 
Ialomiţa funcționează ca o instituţie publică de rang 
judeţean, sub autoritatea Consiliului Judeţean 
Ialomița, cu personalitate juridică, a cărui  misiune 
este implementarea strategiilor culturale ale 
judeţului Ialomiţa, fiind și singura instituţie din judeţ 
care funcţionează sub egida Organizaţiei Naţiunilor 
Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cercetare, calitate 
instituţională care obligă atât la atingerea unor 
obiective culturale de masă, cât şi la înalte standarde 
de calitate. 

Instituţia funcţionează în centrul civic al 
municipiului Slobozia, cu o foarte bună expunere 
publică, într-o clădire cu spaţii și dotări moderne, 
excelente pentru spectacole, conferinţe şi expoziţii 
etc. De asemenea, în administrarea instituției se află 
și sala festivități ”Europa” a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, spațiu generos și ingenios pentru arta 
spectacolelor. 

Activitatea culturală a instituţiei a fost 
structurată, în anul 2017,  pe trei programe: “Arte”, 
“Educaţie permanentă prin cultură” , cu 
subprogramele/proiectele aferente, care se 
adresează atât consumatorilor de cultură avizaţi, cât 
şi tinerilor aflaţi în formare şi un program 
administrativ, care vizează aspecte care ţin de 
administrarea imobilului.  

Programul  „Arte” este unul complex, structurat 
pe subprograme, care acoperă o arie largă din 
domeniul artistic: muzică, dans, arte vizuale, 
literatură şi propune permanent inovarea ofertei 
culturale, ţinând seama de eterogenitatea și nevoile 

culturale ale  publicului consumator. În anul 2017, 
programul a cuprins următoarele proiecte principale: 
Festivalul şi Concursul Naţional de Interpretare Lied  
şi Dirijat „Ionel Perlea”, concerte şi recitaluri 
(muzică de cameră, instrumentale, cor, muzică 
uşoara, folk, jazz), arte vizuale (expoziţii de artă 
plastică, fotografie, foto-documentare), spectacole 
de teatru, spectacole de divertisment, de operetă, 
participarea în calitate de co-organizator la  
Festivalul-concurs naţional de interpretare a muzicii 
uşoare româneşti „Trofeul tinereţii“ – Amara și ca 
partener la Festivalul - Concurs  de Tradiţie Culinară 
„La Casa Tudorii”.  Desigur, manifestarea 
emblematică a acestui program, Festivalul şi 
Concursul Naţional de Interpretare a liedului 
„Ionel Perlea” rămâne evenimentul cultural de elită 
al judeţului Ialomiţa, cu valoare naţională, iar 
prezentarea lui a fost făcută la un capitol anterior. 

 Programul “Educaţie permanentă prin 
cultură” propus și în anul 2017 a fost dens,  
proiectele principale derulate reținând: teatru la sate, 
mari evenimente, mari personalităţi (conferinţe, 
recitaluri, expoziţii), concursuri tematice pentru 
copii (judeţene, naţionale şi internaţionale), 
expoziţii de artă plastică ale copiilor şi amatorilor, 
concerte-şcoală, editorial, lansări de carte şi CD-uri, 
manifestări organizate la Casa Memorială “Ionel 
Perlea” de la Ograda. Din cele 15 acțiuni ale 
proiectului “Expoziţii de arte vizuale” , rămân  
reprezentative cele două Saloane anuale ale 
artiştilor plastici ialomiţeni, de primăvară şi de 
toamnă, desfăşurate în parteneriat cu Uniunea 
Artiştilor Plastici din România, filiala Slobozia, 
precum și Concursul interjudeţean cu tematică 
religioasă de creaţie plastică, ajuns la ediţia a VIII-
a şi organizat în parteneriat cu  Episcopia Sloboziei 
şi Călăraşilor pentru elevii din județele Ialomiţa şi 
Călăraşi.  De asemenea,  Centrul Cultural 
UNESCO” Ionel Perlea” Ialomița  a susținut 
excelența și educația prin cultură,  acordând premii 
la ediția a XVIII-a a Concursul judeţean de teatru în 
limba franceză „Le Francophile”, pentru elevi.  

Programul cu proiecte dedicate elevilor și 
tinerilor s-a concretizat în : 9 expoziţii  și ateliere de 
lucru, 12 concursuri tematice de muzică, pictură, 
literatură, de nivel național, interjudețean și 
județean, 10 concerte şi spectacole şcolare, 8 seri 
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       „Ionel Perlea”Ialomiţa  

literare, întâlniri cu personalităţi, lansări de carte, 4 
acțiuni sub genericul ”Centrul Cultural - loc de 
întâlnire al elevilor”.Semnalăm pentru anul 2017, 
impactul deosebit asupra publicului pe care l-au avut 
activităţile culturale în aer liber, organizate periodic 
pe esplanada Centrului Cultural UNESCO ”Ionel 
Perlea” Ialomița, cu patru concerte, dintre care trei 
de muzică clasică şi unul de muzică folk, prin care s-a 
creat o consecvenţă şi o creştere a numărului 
spectatorilor, precum și fidelizarea lor într-un 
asemenea gen de spectacol.

Au fost introduse proiecte noi, care să diversifice 
manifestările oferite şi să prezinte interes pentru 
publicul larg. Astfel, a luat ființă Clubul de 
fotografie „Costică Acsinte” şi amenajată o sală 
nouă de expoziţii pentru arta fotografică, în cadrul 
căreia s-au realizat două vernisaje cu mare succes la 
public, la unul dintre ele fiind prezent – și încântat!-  
ambasadorul Marii Britanii în România, Paul 
Brummell. Programul social „Teatru la sate” a 
oferit copiilor din comunităţile ialomiţene 25 de 
reprezentaţii artistice, adecvate vârstei lor, demers 
unic în Ialomiţa, cu impact major în percepţia 
publicului mic şi a atribuţiilor instituţiei. Din anul 
2017, Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” 
Ialomița a demarat,  la Ograda, concursul 
„Consăteanul meu, Ionel Perlea”, la care au 
participat elevii şcolii din localitatea natală a marelui 
dirijor, promovând în acest fel modelele din 
proximitatea teritorială.  Pentru prima dată, în 2017, 
instituția a participat la programul Noaptea 
Muzeelor, cu trei expoziţii ale artiştilor şi amatorilor 
din domeniul artei plastice. Nu în ultimul rând, 
trebuie menționat Concursul naţional „Mesajul meu 
antidrog”, găzduit şi premiat de Centrul Cultural 
UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomița,  în parteneriat cu 
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consilier Antidrog 
Ialomiţa.

De altfel, în decursul anului 2017, Centrul 
Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomiţa a 
colaborat cu 13 instituții naționale, 8 instituții 
județene, 17 primării și 11 unități de învățământ, în 
parteneriate educaționale deosebite și a fost prezent, 
prin reprezentanții săi, la 44 de  manifestări  
profesionale locale și naționale.

Prin programul Editorial, Centrul Cultural 
UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomiţa a contribuit 

financiar la publicarea a trei lucrări : „Album de 
miniaturi vocale româneşti din secolul al XIX- 
lea”, autori Florenţa Nicoleta Marinescu şi Radu 
Făgărăşan, lansat în cadrul Festivalului Perlea, 
albumul de fotografii „Florării din Bărăgan”, autor 
Florin Floreanu și lansat la Târgul Naţional de 
Turism al României și albumul „Costică Acsinte 
din casele noastre”, realizat în parteneriat cu 
Asociaţia Culturală Atelierele Albe și  lansat la 
vernisajul expoziţiei.

În ceea ce privește programul administrativ, el 
a urmărit întreţinerea corespunzătoare a spaţiilor 
avute spre administrare: imobilul Centrului Cultural 
UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomița şi Casa 
Memorială „Ionel Perlea” de la Ograda, prin 
prevederea unui buget anual de mentenanţă, 
realizarea lucrărilor de reparaţii curente şi a 
lucrărilor de reparaţii capitale. Administrarea Casei 
Memoriale ”Ionel Perlea” de la Ograda conferă 
instituţiei atribuţii muzeale şi extinde gama 
activităţilor desfăşurate.

Instituţia a avut prevăzute în anul raportat 20 de 
funcţii, dintre care 17 de execuţie şi 3 de conducere. 
Din totalul posturilor, 17 sunt în schema de personal 
a Centrului Cultural  UNESCO ”Ionel Perlea” 
Ialomița şi 3 la Casa Memorială Ionel Perlea de la 
Ograda, 15 sunt ocupate şi 5 vacante, printre care şi 
cel de şef serviciu activităţi cultural - artistice. 
Această încadrare asigură în principal schema 
administrativă a instituţiei şi mai puţin partea 
activităţilor culturale, situaţie care se echilibrează cu 
eforturi prin suprasarcini către persoanele cu 
disponibilitate creativă şi de timp mai mare. 
Conducerea Centrului Cultural  UNESCO ”Ionel 
Perlea” Ialomița este asigurată de Clementina 
Tudor.

În 2017, instituția a avut prevăzut un buget total 
de 1.611.100 lei, mai mare cu 389.100 lei faţă de 
2016, ceea ce a conferit stabilitate şi predictibilitate 
în organizarea evenimentelor culturale şi 
activităţilor curente. În totalul veniturilor, ponderea 
subvenţiilor bugetare a fost de 97%, iar din 
cheltuielile totale, cele de personal s-au cifrat la 
455.582 lei, la jumătatea celor cu bunuri şi servicii.
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Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” 
Ialomiţa funcționează ca o instituţie publică de rang 
judeţean, sub autoritatea Consiliului Judeţean 
Ialomița, cu personalitate juridică, a cărui  misiune 
este implementarea strategiilor culturale ale 
judeţului Ialomiţa, fiind și singura instituţie din judeţ 
care funcţionează sub egida Organizaţiei Naţiunilor 
Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cercetare, calitate 
instituţională care obligă atât la atingerea unor 
obiective culturale de masă, cât şi la înalte standarde 
de calitate. 

Instituţia funcţionează în centrul civic al 
municipiului Slobozia, cu o foarte bună expunere 
publică, într-o clădire cu spaţii și dotări moderne, 
excelente pentru spectacole, conferinţe şi expoziţii 
etc. De asemenea, în administrarea instituției se află 
și sala festivități ”Europa” a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, spațiu generos și ingenios pentru arta 
spectacolelor. 

Activitatea culturală a instituţiei a fost 
structurată, în anul 2017,  pe trei programe: “Arte”, 
“Educaţie permanentă prin cultură” , cu 
subprogramele/proiectele aferente, care se 
adresează atât consumatorilor de cultură avizaţi, cât 
şi tinerilor aflaţi în formare şi un program 
administrativ, care vizează aspecte care ţin de 
administrarea imobilului.  

Programul  „Arte” este unul complex, structurat 
pe subprograme, care acoperă o arie largă din 
domeniul artistic: muzică, dans, arte vizuale, 
literatură şi propune permanent inovarea ofertei 
culturale, ţinând seama de eterogenitatea și nevoile 

culturale ale  publicului consumator. În anul 2017, 
programul a cuprins următoarele proiecte principale: 
Festivalul şi Concursul Naţional de Interpretare Lied  
şi Dirijat „Ionel Perlea”, concerte şi recitaluri 
(muzică de cameră, instrumentale, cor, muzică 
uşoara, folk, jazz), arte vizuale (expoziţii de artă 
plastică, fotografie, foto-documentare), spectacole 
de teatru, spectacole de divertisment, de operetă, 
participarea în calitate de co-organizator la  
Festivalul-concurs naţional de interpretare a muzicii 
uşoare româneşti „Trofeul tinereţii“ – Amara și ca 
partener la Festivalul - Concurs  de Tradiţie Culinară 
„La Casa Tudorii”.  Desigur, manifestarea 
emblematică a acestui program, Festivalul şi 
Concursul Naţional de Interpretare a liedului 
„Ionel Perlea” rămâne evenimentul cultural de elită 
al judeţului Ialomiţa, cu valoare naţională, iar 
prezentarea lui a fost făcută la un capitol anterior. 

 Programul “Educaţie permanentă prin 
cultură” propus și în anul 2017 a fost dens,  
proiectele principale derulate reținând: teatru la sate, 
mari evenimente, mari personalităţi (conferinţe, 
recitaluri, expoziţii), concursuri tematice pentru 
copii (judeţene, naţionale şi internaţionale), 
expoziţii de artă plastică ale copiilor şi amatorilor, 
concerte-şcoală, editorial, lansări de carte şi CD-uri, 
manifestări organizate la Casa Memorială “Ionel 
Perlea” de la Ograda. Din cele 15 acțiuni ale 
proiectului “Expoziţii de arte vizuale” , rămân  
reprezentative cele două Saloane anuale ale 
artiştilor plastici ialomiţeni, de primăvară şi de 
toamnă, desfăşurate în parteneriat cu Uniunea 
Artiştilor Plastici din România, filiala Slobozia, 
precum și Concursul interjudeţean cu tematică 
religioasă de creaţie plastică, ajuns la ediţia a VIII-
a şi organizat în parteneriat cu  Episcopia Sloboziei 
şi Călăraşilor pentru elevii din județele Ialomiţa şi 
Călăraşi.  De asemenea,  Centrul Cultural 
UNESCO” Ionel Perlea” Ialomița  a susținut 
excelența și educația prin cultură,  acordând premii 
la ediția a XVIII-a a Concursul judeţean de teatru în 
limba franceză „Le Francophile”, pentru elevi.  

Programul cu proiecte dedicate elevilor și 
tinerilor s-a concretizat în : 9 expoziţii  și ateliere de 
lucru, 12 concursuri tematice de muzică, pictură, 
literatură, de nivel național, interjudețean și 
județean, 10 concerte şi spectacole şcolare, 8 seri 
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literare, întâlniri cu personalităţi, lansări de carte, 4 
acțiuni sub genericul ”Centrul Cultural - loc de 
întâlnire al elevilor”.Semnalăm pentru anul 2017, 
impactul deosebit asupra publicului pe care l-au avut 
activităţile culturale în aer liber, organizate periodic 
pe esplanada Centrului Cultural UNESCO ”Ionel 
Perlea” Ialomița, cu patru concerte, dintre care trei 
de muzică clasică şi unul de muzică folk, prin care s-a 
creat o consecvenţă şi o creştere a numărului 
spectatorilor, precum și fidelizarea lor într-un 
asemenea gen de spectacol.

Au fost introduse proiecte noi, care să diversifice 
manifestările oferite şi să prezinte interes pentru 
publicul larg. Astfel, a luat ființă Clubul de 
fotografie „Costică Acsinte” şi amenajată o sală 
nouă de expoziţii pentru arta fotografică, în cadrul 
căreia s-au realizat două vernisaje cu mare succes la 
public, la unul dintre ele fiind prezent – și încântat!-  
ambasadorul Marii Britanii în România, Paul 
Brummell. Programul social „Teatru la sate” a 
oferit copiilor din comunităţile ialomiţene 25 de 
reprezentaţii artistice, adecvate vârstei lor, demers 
unic în Ialomiţa, cu impact major în percepţia 
publicului mic şi a atribuţiilor instituţiei. Din anul 
2017, Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” 
Ialomița a demarat,  la Ograda, concursul 
„Consăteanul meu, Ionel Perlea”, la care au 
participat elevii şcolii din localitatea natală a marelui 
dirijor, promovând în acest fel modelele din 
proximitatea teritorială.  Pentru prima dată, în 2017, 
instituția a participat la programul Noaptea 
Muzeelor, cu trei expoziţii ale artiştilor şi amatorilor 
din domeniul artei plastice. Nu în ultimul rând, 
trebuie menționat Concursul naţional „Mesajul meu 
antidrog”, găzduit şi premiat de Centrul Cultural 
UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomița,  în parteneriat cu 
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consilier Antidrog 
Ialomiţa.

De altfel, în decursul anului 2017, Centrul 
Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomiţa a 
colaborat cu 13 instituții naționale, 8 instituții 
județene, 17 primării și 11 unități de învățământ, în 
parteneriate educaționale deosebite și a fost prezent, 
prin reprezentanții săi, la 44 de  manifestări  
profesionale locale și naționale.

Prin programul Editorial, Centrul Cultural 
UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomiţa a contribuit 

financiar la publicarea a trei lucrări : „Album de 
miniaturi vocale româneşti din secolul al XIX- 
lea”, autori Florenţa Nicoleta Marinescu şi Radu 
Făgărăşan, lansat în cadrul Festivalului Perlea, 
albumul de fotografii „Florării din Bărăgan”, autor 
Florin Floreanu și lansat la Târgul Naţional de 
Turism al României și albumul „Costică Acsinte 
din casele noastre”, realizat în parteneriat cu 
Asociaţia Culturală Atelierele Albe și  lansat la 
vernisajul expoziţiei.

În ceea ce privește programul administrativ, el 
a urmărit întreţinerea corespunzătoare a spaţiilor 
avute spre administrare: imobilul Centrului Cultural 
UNESCO ”Ionel Perlea” Ialomița şi Casa 
Memorială „Ionel Perlea” de la Ograda, prin 
prevederea unui buget anual de mentenanţă, 
realizarea lucrărilor de reparaţii curente şi a 
lucrărilor de reparaţii capitale. Administrarea Casei 
Memoriale ”Ionel Perlea” de la Ograda conferă 
instituţiei atribuţii muzeale şi extinde gama 
activităţilor desfăşurate.

Instituţia a avut prevăzute în anul raportat 20 de 
funcţii, dintre care 17 de execuţie şi 3 de conducere. 
Din totalul posturilor, 17 sunt în schema de personal 
a Centrului Cultural  UNESCO ”Ionel Perlea” 
Ialomița şi 3 la Casa Memorială Ionel Perlea de la 
Ograda, 15 sunt ocupate şi 5 vacante, printre care şi 
cel de şef serviciu activităţi cultural - artistice. 
Această încadrare asigură în principal schema 
administrativă a instituţiei şi mai puţin partea 
activităţilor culturale, situaţie care se echilibrează cu 
eforturi prin suprasarcini către persoanele cu 
disponibilitate creativă şi de timp mai mare. 
Conducerea Centrului Cultural  UNESCO ”Ionel 
Perlea” Ialomița este asigurată de Clementina 
Tudor.

În 2017, instituția a avut prevăzut un buget total 
de 1.611.100 lei, mai mare cu 389.100 lei faţă de 
2016, ceea ce a conferit stabilitate şi predictibilitate 
în organizarea evenimentelor culturale şi 
activităţilor curente. În totalul veniturilor, ponderea 
subvenţiilor bugetare a fost de 97%, iar din 
cheltuielile totale, cele de personal s-au cifrat la 
455.582 lei, la jumătatea celor cu bunuri şi servicii.
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Reper marcant și inconfundabil pe harta culturală 
şi turistică a judeţului Ialomiţa,   Muzeul Naţional al 
Agriculturii Slobozia și-a păstrat, şi în anul 2017, 
caracterul de unicitate şi originalitate în abordarea 
istoriei agriculturii, antropologiei agrare şi 
arheologiei industriale specifice, în prezentarea cât 
mai completă a activităţilor şi fenomenelor legate de 
practicarea agriculturii, sub aspect istoric, tradiţional 
şi funcţional, depăşind barierele convenţionale 
şi/sau conservatoare, pentru a deveni o instituție 
dinamică, deschisă unor soluţii noi, interactive de 
implicare în viaţa comunităţii. 

Prin diversitatea acţiunilor sale, a atras permanent 
interesul publicului, a realizat o conexiune strânsă 
între muzeu și acesta prin expoziţii tematice 
temporare, ateliere permanente de învăţare a unor 
meşteşuguri tradiţionale, târgurile în aer liber, 
demonstraţiile practice, între care coptul pâinii la țest 
surprinde plăcut orice vizitator,  parteneriate 
educaţionale ce vin în întâmpinarea şcolii, a menținut 
și dezvoltat colaborarea cu  autorităţile locale, cu 
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instituții din țară și din străinătate, cu mass-media 
locale și naționale, cu alte structuri publice și private.  

S-a acordat importanța cuvenită colaborării 
instituţionale, parteneriatele încheiate cu  7 instituții 
publice județene, 2 primării, 2 instituții naționale de 
profil. 3 muzee din țară,  29 de unități de învățământ 
și 5 agenți economici,  având ca scop general, 
implicarea instituţiei în viaţa comunitară, cu 
mijloacele sale specifice. 

Diversificarea ofertei expoziţionale, realizarea 
unei viziuni armonizate și unitare asupra culturii 
agrare tradiţionale sunt reflectate de programele/ 
proiectele desfășurate în  anul 2017.  

1. Participare în calitate de invitat la proiectele 
internaţionale: Noaptea Muzeelor, ediția a XIII-a 
(20.05.2017), proiect coordonat de Reţeaua 
Naţională a Muzeelor din România, Zilele Europene 
ale Patrimoniului, ediţia a XXV-a (15-16.09. 2017), 
Sesiunea Ştiinţifică Internaţională, cu tema: 
“Arheologia românească după 1990. Evoluţii şi 
rezultate”, organizată de Muzeul Judeţean Ialomiţa şi 
Muzeul Dunării de Jos, Călăraşi la Centrul Cultural 
UNESCO “Ionel Perlea” în data de  10.11. 2017.

2. Proiecte proprii realizate în cadrul 
programelor la sediul instituţiei: expoziții tematice 
de valorificarea a colecțiilor muzeului, ateliere 
tematice pentru copii și elevi (de modelat pâini 
rituale, confecţionat mărţişoare tradiţionale, împletit 
fire textile -“Brăţara prieteniei”, modelat măcinici 
tradiţionali, personalizat căni, încondeiat ouă, pictat 
linguri de lemn, ritualuri agrare pentru rodire şi 
vreme de secetă), lansarea cărții ” Elemente mitice 
precreștine și creștine în colinda românească”, 
studiu folcloric al  prof. Aura Văceanu, expoziţie de 
grup a unor artiști plastici ialomițeni și a elevilor 
participanți la Olimpiada Judeţeană de Arte Plastice, 
expoziţia absolvenţilor 2017 a clasei de arhitectură 
promoţia 2017, de la Liceul de Arte "Ionel Perlea" 
din Slobozia, expoziția “Bat clopotele de nuntă la 
muzeu”, expoziția ”Floră și faună din Câmpia 
Română”, activități în cadrul manifestărilor 
Săptămâna altfel – Să ştii mai multe, să fii mai bun! , 
vizitarea expoziție de bază ”La pas prin lumea 
satului”, târgurile în aer liber  “Pâinea şi vinul”, 
Târgul de Crăciun  și altele.

3. Programele de cercetare abordate de 
specialiştii Muzeului Agriculturii în 2017 au abordat 
domeniile: Maşini agricole de epocă, Metrologie, 

Sticlărie, Ceramică, Obiecte de uz gospodăresc, 
Instrumentar culinar și de panificație, - Textile, 
Instrumentar textil, Mijloace de depozitare şi 
păstrare a recoltei, Viticultură, Apicultură, 
Obiceiuri calendaristice din ciclul vieţii, Mobilier 
ţărănesc, Instrumentar școlar,  Unelte şi maşini de 
prelucrare a solului, Mijloace de transport, 
Orologie, Meserii -Meşteşuguri , Memorialistică, 
Fotografie veche, Artă plastică şi decorativă, 
Ecleziastică. Să menționăm că, pe parcursul anului 
2017, muzeografii au desfășurat un amplu program 
de cercetare de teren, în județele Ialomița (Ograda, 
Bucu, Perieți, Poiana, Grindu, Amara), Brăila 
(Roșiori) și Călărași (Călărași, Ulmu, Vărăști). 
realizând reportaje foto-documentare, procedând la 
depistarea obiectelor cu valoare muzeală și la 
achiziționarea, prin donație, a unor obiecte muzeale 
necesare completării colecțiilor muzeului. 

4. Programul de restaurare-conservare din 
anul 2017 însumează 228 de obiecte muzeale din 8 
colecţii,  tratament de conservare la Biserica de lemn 
“Sf. Nicolae” Slobozia și altele. 

5 .  P ro g r a m u l  E v i d e n ţ a  ş i  c l a s a re a 
patrimoniului dă imaginea zestrei deosebite a 
Muzeului Național al Agriculturii Slobozia, 
patrimoniul său mobil însumând 13.927 obiecte 
muzeale, structurate pe colecţii reprezentative, 
precum și unitățile în aer liber  Biserica ”Sf. Nicolae” 
din Slobozia -  monument istoric şi de arhitectură 
sec.al  XVIII-lea,  Ferma Model Perieţi –monument 
de istorie agrară cu o suprafaţă de 5,4 ha şi 8 clădiri 
(conac, magazii, grajduri, castel de apă , Casă de 
gospodar (1936 – 1938), strămutată din localitatea 
Gheorghe Doja, jud. Ialomiţa ş.a) și alte unităţi în aer 
liber (colac de puţ- 1853, colac de fântână -1937, 
însemne funerare (1889, 1887), hambar (1869). Este 
în derulare activitatea de evidenţă computerizată a 
patrimoniului muzeului, în timp ce fondul bibliotecii 
totalizează în 13.355 unităţi, iar arhiva ştiinţifică şi 
documentară 42.039 unităţi. 

6. Programul editorial din anul 2017 a fost 
divers, cuprinzând invitaţii, afișe, afișe whiteback, 
cataloage de prezentare, flayere, bannere, calendar 
de perete 2018, realizate în condiții grafice excelente 
și unitare, cu informații  relevante despre 
manifestarea organizată, partenerii implicați în 
susținerea evenimentelor, prezentarea tematicii și a 
unor imagini relevante ale obiectelor din 
patrimoniul muzeului și de la acțiunile organizate. 

7. Programul Dialog Internațional din anul 
2017 reține ca acțiuni semnificative următoarele: 
participarea reprezentantului Muzeului Naţional al 
Agriculturii, în perioada 9-17 mai 2017, la cel de-al 
XVIII-a Congres al  Asociației Internaţionale a 
Muzeelor de Agricultură, desfășurat la Eesti 
Pollumajandusmuuseum /Muzeul Estonian de 
Agricultură și în aula Universităţii de Ştiinţe Sociale 
din Estonia, alături de alte 60 de persoane oficiale din 
20 de ţări,     participarea la  seminarul internaţional 
Museums Meet Museums, desfăşurat la Muzeul 
Ţăranului Român, Bucureşti,  în perioada 15-16 
septembrie 2017, vizitele Excelenţelor Sale, Hans 
Klem, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în 
România și Paul Brummell, Ambasadorul Marii 
Britanii la Bucureşti. 

Analiza datelor financiare înregistrate în 
perioada raportată relevă că veniturile totale 
realizate au fost de 1.623.444 lei, iar din sumele 
cheltuite  de 1.623.444 lei, din care pentru 
funcționare 1.448.748 lei  și 174.696 lei cheltuieli de 
dezvoltare, ca s-au acoperit prioritățile stabilite 
pentru anul bugetar 2017.  Domnul Gheorghe Petre 
a asigurat managementul Muzeului Național al 
Agriculturii Slobozia. 
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Reper marcant și inconfundabil pe harta culturală 
şi turistică a judeţului Ialomiţa,   Muzeul Naţional al 
Agriculturii Slobozia și-a păstrat, şi în anul 2017, 
caracterul de unicitate şi originalitate în abordarea 
istoriei agriculturii, antropologiei agrare şi 
arheologiei industriale specifice, în prezentarea cât 
mai completă a activităţilor şi fenomenelor legate de 
practicarea agriculturii, sub aspect istoric, tradiţional 
şi funcţional, depăşind barierele convenţionale 
şi/sau conservatoare, pentru a deveni o instituție 
dinamică, deschisă unor soluţii noi, interactive de 
implicare în viaţa comunităţii. 

Prin diversitatea acţiunilor sale, a atras permanent 
interesul publicului, a realizat o conexiune strânsă 
între muzeu și acesta prin expoziţii tematice 
temporare, ateliere permanente de învăţare a unor 
meşteşuguri tradiţionale, târgurile în aer liber, 
demonstraţiile practice, între care coptul pâinii la țest 
surprinde plăcut orice vizitator,  parteneriate 
educaţionale ce vin în întâmpinarea şcolii, a menținut 
și dezvoltat colaborarea cu  autorităţile locale, cu 
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instituții din țară și din străinătate, cu mass-media 
locale și naționale, cu alte structuri publice și private.  

S-a acordat importanța cuvenită colaborării 
instituţionale, parteneriatele încheiate cu  7 instituții 
publice județene, 2 primării, 2 instituții naționale de 
profil. 3 muzee din țară,  29 de unități de învățământ 
și 5 agenți economici,  având ca scop general, 
implicarea instituţiei în viaţa comunitară, cu 
mijloacele sale specifice. 

Diversificarea ofertei expoziţionale, realizarea 
unei viziuni armonizate și unitare asupra culturii 
agrare tradiţionale sunt reflectate de programele/ 
proiectele desfășurate în  anul 2017.  

1. Participare în calitate de invitat la proiectele 
internaţionale: Noaptea Muzeelor, ediția a XIII-a 
(20.05.2017), proiect coordonat de Reţeaua 
Naţională a Muzeelor din România, Zilele Europene 
ale Patrimoniului, ediţia a XXV-a (15-16.09. 2017), 
Sesiunea Ştiinţifică Internaţională, cu tema: 
“Arheologia românească după 1990. Evoluţii şi 
rezultate”, organizată de Muzeul Judeţean Ialomiţa şi 
Muzeul Dunării de Jos, Călăraşi la Centrul Cultural 
UNESCO “Ionel Perlea” în data de  10.11. 2017.

2. Proiecte proprii realizate în cadrul 
programelor la sediul instituţiei: expoziții tematice 
de valorificarea a colecțiilor muzeului, ateliere 
tematice pentru copii și elevi (de modelat pâini 
rituale, confecţionat mărţişoare tradiţionale, împletit 
fire textile -“Brăţara prieteniei”, modelat măcinici 
tradiţionali, personalizat căni, încondeiat ouă, pictat 
linguri de lemn, ritualuri agrare pentru rodire şi 
vreme de secetă), lansarea cărții ” Elemente mitice 
precreștine și creștine în colinda românească”, 
studiu folcloric al  prof. Aura Văceanu, expoziţie de 
grup a unor artiști plastici ialomițeni și a elevilor 
participanți la Olimpiada Judeţeană de Arte Plastice, 
expoziţia absolvenţilor 2017 a clasei de arhitectură 
promoţia 2017, de la Liceul de Arte "Ionel Perlea" 
din Slobozia, expoziția “Bat clopotele de nuntă la 
muzeu”, expoziția ”Floră și faună din Câmpia 
Română”, activități în cadrul manifestărilor 
Săptămâna altfel – Să ştii mai multe, să fii mai bun! , 
vizitarea expoziție de bază ”La pas prin lumea 
satului”, târgurile în aer liber  “Pâinea şi vinul”, 
Târgul de Crăciun  și altele.

3. Programele de cercetare abordate de 
specialiştii Muzeului Agriculturii în 2017 au abordat 
domeniile: Maşini agricole de epocă, Metrologie, 

Sticlărie, Ceramică, Obiecte de uz gospodăresc, 
Instrumentar culinar și de panificație, - Textile, 
Instrumentar textil, Mijloace de depozitare şi 
păstrare a recoltei, Viticultură, Apicultură, 
Obiceiuri calendaristice din ciclul vieţii, Mobilier 
ţărănesc, Instrumentar școlar,  Unelte şi maşini de 
prelucrare a solului, Mijloace de transport, 
Orologie, Meserii -Meşteşuguri , Memorialistică, 
Fotografie veche, Artă plastică şi decorativă, 
Ecleziastică. Să menționăm că, pe parcursul anului 
2017, muzeografii au desfășurat un amplu program 
de cercetare de teren, în județele Ialomița (Ograda, 
Bucu, Perieți, Poiana, Grindu, Amara), Brăila 
(Roșiori) și Călărași (Călărași, Ulmu, Vărăști). 
realizând reportaje foto-documentare, procedând la 
depistarea obiectelor cu valoare muzeală și la 
achiziționarea, prin donație, a unor obiecte muzeale 
necesare completării colecțiilor muzeului. 

4. Programul de restaurare-conservare din 
anul 2017 însumează 228 de obiecte muzeale din 8 
colecţii,  tratament de conservare la Biserica de lemn 
“Sf. Nicolae” Slobozia și altele. 

5 .  P ro g r a m u l  E v i d e n ţ a  ş i  c l a s a re a 
patrimoniului dă imaginea zestrei deosebite a 
Muzeului Național al Agriculturii Slobozia, 
patrimoniul său mobil însumând 13.927 obiecte 
muzeale, structurate pe colecţii reprezentative, 
precum și unitățile în aer liber  Biserica ”Sf. Nicolae” 
din Slobozia -  monument istoric şi de arhitectură 
sec.al  XVIII-lea,  Ferma Model Perieţi –monument 
de istorie agrară cu o suprafaţă de 5,4 ha şi 8 clădiri 
(conac, magazii, grajduri, castel de apă , Casă de 
gospodar (1936 – 1938), strămutată din localitatea 
Gheorghe Doja, jud. Ialomiţa ş.a) și alte unităţi în aer 
liber (colac de puţ- 1853, colac de fântână -1937, 
însemne funerare (1889, 1887), hambar (1869). Este 
în derulare activitatea de evidenţă computerizată a 
patrimoniului muzeului, în timp ce fondul bibliotecii 
totalizează în 13.355 unităţi, iar arhiva ştiinţifică şi 
documentară 42.039 unităţi. 

6. Programul editorial din anul 2017 a fost 
divers, cuprinzând invitaţii, afișe, afișe whiteback, 
cataloage de prezentare, flayere, bannere, calendar 
de perete 2018, realizate în condiții grafice excelente 
și unitare, cu informații  relevante despre 
manifestarea organizată, partenerii implicați în 
susținerea evenimentelor, prezentarea tematicii și a 
unor imagini relevante ale obiectelor din 
patrimoniul muzeului și de la acțiunile organizate. 

7. Programul Dialog Internațional din anul 
2017 reține ca acțiuni semnificative următoarele: 
participarea reprezentantului Muzeului Naţional al 
Agriculturii, în perioada 9-17 mai 2017, la cel de-al 
XVIII-a Congres al  Asociației Internaţionale a 
Muzeelor de Agricultură, desfășurat la Eesti 
Pollumajandusmuuseum /Muzeul Estonian de 
Agricultură și în aula Universităţii de Ştiinţe Sociale 
din Estonia, alături de alte 60 de persoane oficiale din 
20 de ţări,     participarea la  seminarul internaţional 
Museums Meet Museums, desfăşurat la Muzeul 
Ţăranului Român, Bucureşti,  în perioada 15-16 
septembrie 2017, vizitele Excelenţelor Sale, Hans 
Klem, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în 
România și Paul Brummell, Ambasadorul Marii 
Britanii la Bucureşti. 

Analiza datelor financiare înregistrate în 
perioada raportată relevă că veniturile totale 
realizate au fost de 1.623.444 lei, iar din sumele 
cheltuite  de 1.623.444 lei, din care pentru 
funcționare 1.448.748 lei  și 174.696 lei cheltuieli de 
dezvoltare, ca s-au acoperit prioritățile stabilite 
pentru anul bugetar 2017.  Domnul Gheorghe Petre 
a asigurat managementul Muzeului Național al 
Agriculturii Slobozia. 
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b.5  Muzeul Judeţean Ialomiţa

Muzeul Judeţean Ialomiţa funcţionează ca  
instituția publică de cultură, de interes județean, cu 
personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului 
Judeţean Ialomiţa și are ca misiune prezervarea, 
dezvoltarea, restaurarea, studierea, expunerea şi 
promovarea unui valoros  patrimoniu muzeal, printr-
o ofertă consistentă şi variată de proiecte culturale de 
anvergură.

Programul managerial a fost construit pe trei linii 
directoare: punerea în valoare a elementelor de 
patrimoniu şi a disponibilităţilor ştiinţifice şi 
creative ale colectivului, implicarea societăţii civile 
în promovarea statutului de pol cultural al 
comunităţii municipale şi judeţene, atragerea unor 
colaborări cu instituţiile muzeale şi de cercetare cu 
prestigiu pe plan naţional şi internaţional.  

 Muzeul Judeţean Ialomiţa a menținut și în anul 
2017 cele trei mari programe: Cercetarea ştiinţifică 
şi evidenţa patrimoniului cultural, Conservarea 
şi restaurarea patrimoniului cultural și  
Valorificarea patrimoniului cultural, fiecare 
având subprograme/proiecte clar definite, axate pe 
istoria, tradiţia şi cultura judeţului Ialomiţa și 
cerințele grupurilor țintă.           �

Programul Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa 
patr imoniu lu i  cu l tura l  a  cupr ins  două 
subprograme: Cercetarea ştiinţifică şi Evidenţa 
patrimoniului cultural și a urmărit cercetarea 
ştiinţifică, evidenţa, documentarea, protejarea şi 
dezvoltarea patrimoniului muzeal deținut. � 
Cercetarea arheologică s-a desfășurat în anul 2017 la 
Piscul Crăsani, Stelnica- Grădiștea Mare, Orașul de 
Floci Vlădeni-Popina Blagodeasca și Bordușani-

Popină, unele dintre descoperiri fiind de o certă 
valoare istorică. Exemplificăm cu cercetările de la 
Orașul de Floci, care au adus la lumină ruinele unei 
construcții medievale de tip administrativ, cu o 
dimensiune însemnată și rară în zonă, 14,50 m x 7,50 
m, cu fundație de piatră, precum și descoperirea de 
ceramică smălțuită și nesmălțuită, obiecte din metal, 
oase de animal de talie mare, obiecte de podoabă 
(inele, cercei). De asemenea, s-a asigurat prelucrarea 
ştiinţifică a inventarelor arheologice rezultate în 
urma cercetărilor de teren menționate, analiza 
seturilor de plăcuțe fotografice din Colecția Istorie - 
fondul Costică  Acsinte, pentru includerea întregii 
colecții într-un program de valorificare, cercetarea 
documentelor de arhivă din colecţia care privește 
perioada modernă şi contemporană, supravegherea 
arheologică, evaluare de teren,  cercetarea 
sistematică arheologică la 30 de obiective din 
teritoriu și participarea specialiștilor Muzeului 
Judeţean Ialomiţa la  Cercetarea arheologică 
pluridisciplinară de la Bucșani, județul Giurgiu. �
Subprogramul de evidenţă a patrimoniului din anul 
2017 este ilustrat de 13 proiecte care au avut în 
vedere continuarea şi actualizarea inventarierii 
patrimoniului cultural mobil din colecţiile Muzeului 
Județean Ialomița, conform standardelor şi normelor 
în vigoare, în scopul cunoaşterii şi protejării 
patrimoniului deţinut. S-a realizat inventarierea 
zonelor cu potenţial arheologic din judeţul Ialomiţa 
pentru completarea Repertoriului arheologic al 
judeţului Ialomiţa, instrument deosebit de necesar în 
activitatea specialiştilor, a publicului larg şi de 
interes pentru administraţia judeţului.

Programul Conservarea şi restaurarea 
p a t r i m o n i u l u i  c u l t u r a l ,  s t r u c t u r a t  p e  
subprogramele Conservarea patrimoniului cultural 
şi Restaurarea patrimoniului cultural, a urmărit 
respectarea normelor de conservare, pentru a 
contracara proceselor de deteriorare sau de 
distrugere a bunurilor culturale mobile, efectuarea 
activităţi de conservare curativă - un ansamblu de 
măsuri menite să contracareze efectele degradărilor 
fizice, chimice şi biologice asupra bunurilor 
culturale mobile. Au fost  reorganizate depozitele 
etnografice de metal, textile și lemn, pe sistemul 
tipo-dimensional conform Normelor de Conservare.

 Restaurarea patrimoniului muzeal a vizat  
restaurarea de piese ceramice, metalice provenite 

din săpăturile arheologice desfășurate în jud. 
Ialomița și a unor piese textile și din lemn din 
colecția de etnografie.

Programul Valorificarea patrimoniului 
cultural s-a implementat prin patru subprograme: 
Expoziţii, Sesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese 
rotunde, conferinţe, seri muzeeale, lansări de carte, 
Prietenii Muzeului și  Editorial, asigurând o legătură 
nemijlocită cu principalul  beneficiar al serviciilor 
culturale, publicul, atrăgându-l și fidelizându-l prin 
introducerea unor proiecte novatoare și continuarea 
celor care  în perioada anterioară s-au dovedit a fi 
eficiente, fapt ce a condus la creșterea numărului de 
vizitatori în anul raportat cu 23,7%  față de anul 
2016. 

Într-o scurtă sinteză, manifestările de valorificare 
a patrimoniului cultural muzeal din anul 2017 au 
fost:  expoziţiile de artă, artă religioasă, istorie, 
arheologie, etnografie (Viața Urbană Interbelică în 
Câmpia Bărăganului. Oltenița, Călărași și 
Slobozia,  În Grădina Ghetsimani,  Întoarcerea 
Autor, Emil Ciocoiu,  Ia, Tezaur Național, 
Metamorphosis,  Războiul Nostru. Eroi, Fotografi, 
Cineaști, Patrimoniul Cultural, Natura-Armonii, 
Cultura Cucuteni - Apogeul Artei preistorice 
Europene, Eroii Marelui Război, Popina Copiilor  
ș.a.), sesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese 
rotunde, conferinţe, seri muzeale, lansări de carte 
(Sesiunea Științifică Internațională ,Arheologia 
Românească după 1990. Evoluții și rezultate,  
Noap tea  Muzee lor,  Z i l e l e  Europene  a le 
Patrimoniului, Festivalul-concurs de tradiţie 
culinară ialomiţeană „La Casa Tudorii”, ediția a 
VII-a, Deportații în Bărăgan-Lătești, Ședința 
Comisiei Zonale a Monumentelor, Târgul Național 
de Turism al României), Prietenii muzeului  
(Unirea, națiunea a făcut-o!, Semnificația zilei de 9 
Mai, Comoara de la muzeu, Micul muzeograf, 
Olimpiada micilor istorici, programul naţional 
educaţional Şcoala altfel-Să știi mai multe, să fii mai 
bun!) și subprogramul editorial, prin care au fost 
editate afişe, invitaţii, plachete, pliante, mape, 
flyere, bannere, roll-up-uri, cărți poștale, cele mai 
multe în regie proprie, dar și în colaborare cu locale 
de imprimare. 

Prin programele menționate, Muzeul Județean 
Ialomița a interacţionat cu publicul atât la sediul 
instituţiei,  cât şi în centre istorice importante 
ialomiţene (Fetești, Oraşul de  Floci, Bordușani, 
Maia, Slobozia, Ion Roată) sau din afara județului 
(Călărași, București, Oltenița, Giurgiu, Constanța), a 

contribuit la creşterea semnificativă a  numărului de 
vizitatori atât la sediul instituţiei, cât şi la secţiile 
muzeale.

Pentru ca oferta culturală să fie una unitară la 
nivel de judeţ şi să răspundă nevoilor reale ale 
comunităţii, pe parcursul anului 2017, Muzeul 
Judeţean Ialomiţa a menținut sau dezvoltat relaţii de 
parteneriat cu 6 instituţii culturale, 2 de cercetare, 6 
muzee, 12 unități de învățământ,  12 autorități și 
instituții  publice locale și 10 organizații non-
guvernamentale, încheind, când a fost cazul, 
protocoale sau acorduri de colaborare, fie punctual, 
pentru o anumită activitate, fie anual sau multianual, 
pentru organizarea unor activităţi unice sau proiecte 
de mai lungă durată. 
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Este important să spunem că în anul raportat,  
Muzeul Judeţean Ialomiţa a făcut din unele 
manifestări culturale, adevărate evenimente, cu 
impact în plan județean, național și internațional, atât 
ca ținută științifică și profesională, cât și ca vectori de 
creștere a imaginii, vizibilității și credibilității 
instituției și a Consiliului Județean Ialomița. Date 
despre Festivalul-concurs de tradiţie culinară 
ialomiţeană „La Casa Tudorii”, ediția a VII-a, au 
fost consemnate în alt subcapitol. Vom trece în 
revistă și următoarele evenimente:

-  Sesiunea Şt i inţ i f ică Internaţională 
,,Arheologia românească după 1990. Evoluţii şi 
rezultate” , desfășurată în perioada 9-11 noiembrie 
2017, în organizarea Muzeului Județean Ialomița în 
parteneriat cu Muzeul Dunării de Jos Călărași și sub 
egida Consiliului Judeţean Ialomița și a Consiliului 
Județean Călărași, a adus peste 100 de participanți 
din țară și străinătate, care, în cele trei secțiuni – 
Preistorie, Protoistorie și Istorie Antică și Epoca 
Medievală și Modernă, au adus informații de mare 
valoare științifică și istorică despre  procesul prin 
care arheologia românească a trecut din anul 1990 
până în prezent, care definesc și redefinesc 
conceptele și metodele de cercetare;

- Noaptea Muzeelor a căpătat deja anvergura 
celei mai populare manifestări din calendarul 
cultural al ialomițenilor, interesul publicului larg 
venind din bogăția și diversitatea patrimoniului 
cultural muzeal expus în expozițiile permanente și 
temporare, diversitatea manifestărilor organizate și, 
nu în ultimul rând, asigurarea accesului gratuit la 
colecțiile muzeale.�

-  Zilele Europene ale Patrimoniului, ediţia a 
XXV-a în România, este un eveniment organizat la 
inițiativa Consiliului Europei și a Uniunii Europene, 
care a propus tema ,,Patrimoniu cultural – Natura 
- armonii”. Muzeul Județean Ialomița a propus 
publicului un eveniment cultural deosebit desfășurat 
la Baza de Cercetare și Expunere Muzeală Orașul de 
Floci - Giurgeni, organizat cu sprijinul Consiliului 
Județean Ialomița, în parteneriat cu Institutul 
Național al Patrimoniului și Societatea Ornitologică 
Română, Sucursala „Cygnus” Ialomița. Cei prezenți 
la Baza de Cercetare și Expunere Muzeală Orașul de 
Floci au avut acces la punctul de informare și 

observare ornitologic coordonat de  prof. Teodor 
Petre, la expoziția arheologică temporară care 
prezintă rezultatele campaniei de cercetare 2017, 
vizitarea parcul arheologic și a expoziției 
permanentă de sit, discuții purtate pe tema ,, 
Patrimoniu cultural – Natura - armonii”. 

O preocupare constantă a Muzeului Județean 
Ialomița în perioada supusă raportării a fost 
promovarea programelor şi proiectelor desfăşurate 
de muzeu şi diseminarea rezultatelor acestora prin 
diverse moduri de publicitare: emisiuni la posturile 
de radio şi TV naționale și locale, comunicate de 
presă, invitații ,  difuzarea de materialelor 
documentare și publicitare, folosirea canalelor social 
media,  participarea la Târgul Național  de Turism al 
României organizat la Romexpo, noiembrie 2017, 
zile de vizitare gratuită,  tipărirea de bilete 
personalizate, vederi, pliante, 107 de inverviuri și 
apariţii în mass-media locală şi centrală.

Structura organizatorică a Muzeului Judeţean 
Ialomiţa a cuprins Secția Cercetarea,  Evidența și 
Valorificarea Patrimoniului,  Compartiment  
Conservare - Restaurare, Compartiment Relații cu 
Publicul,  Serviciul Financiar – Contabil  - 
Administrativ și Compartiment Secretariat și 
Registratură. Numărul total de personal prevăzut în 
statul de funcții și organigramă a fost de 31, din care 3 
funcții de conducere și 28 de funcții de execuție, 
înregistrându-se 12 posturi neocupate. Managementul 
instituției a fost asigurat de Florin Vlad.

Execuţia bugetară a perioadei  01.01.2017- 
31.12.2017 înregistrează la venituri totale suma de 
1.596.066 lei, din care 1.579.779 lei reprezintă 
subvenții din bugetul județului Ialomița,  iar la 
cheltuieli totale 1.596.066 lei, din care 842.180 lei 
pentru cheltuieli de personal, 697.794 lei pentru 
bunuri și servicii și 57.200 lei cheltuieli de capital. 
Finanţarea Muzeului Judeţean Ialomiţa s-a realizat 
din subvenţii acordate de la bugetul local şi venituri 
proprii (venituri din prestări servicii - supraveghere 
arheologică, cercetare arheologică de salvare, 
venituri din vânzare de materiale publicitare, 
venituri din donaţii şi sponsorizări). 

În domeniul educaţiei, prin instituţiile sale 
specializate, Consiliul Judeţean Ialomiţa urmăreşte 
îmbunătăţirea calităţii serviciilor de asistenţă 
educaţională, consilierea şi orientarea elevilor în 
vederea alegerii traseului educaţional, în funcţie de 
interesele şi capacităţile individuale, prevenirea 
abandonului şcolar, a absenteismului şi a 

Liceul Tehnologic Special “Ion Teodorescu” 
Slobozia este instituţie de stat, cu personalitate 
juridică, dublu subordonată,  Inspectoratului Şcolar 
al Judeţului Ialomița, sub aspect metodic și 
Consiliului Județean Ialomița, în ceea ce privește 
asigurare resurselor bugetare.

În anul 2017, țintele strategice ale Liceului 
Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia au 
fost: coordonarea implementării politicilor 
educaționale naționale pentru asigurarea unui 
învățământ de calitate, promovarea și dezvoltarea 
învățământului profesional și tehnic și corelarea 
ofertei educaționale cu cerințele pieței muncii, 
realizarea egalității șanselor în educație, a reducerii 
absenteismului, abandonului școlar, părăsirii 
timpurii a școlii și îmbunătățirea rezultatelor, 
precum și  centrarea managementului resurselor 
umane pe atragerea, motivarea și profesionalizarea 
cadrelor didactice 

Număr de elevi din anul școlar 2017-2018 a fost 
de 124, înscriși în 17 clase. Pe cicluri de învățământ 
structura a cuprins: la nivel primar: 35 elevi/ 5 clase 
(din care 1 clasă în orașul Fetești), la nivel 
gimnazial: 56 elevi/ 7 clase ( din care 1 clasă în 
orașul Fetești), la învățământ profesional: 17 elevi/ 
2 clase, la învățământ liceal (ciclul inferior): 12 
elevi/ 2 clase și la stagii de pregătire practică: 1 
clasă/ 5 elevi. 

Corpul cadrelor didactice înregistrat în anul  
școlar 2017-2018 a fost de 51, din care 31 sunt 
titulare, iar 10  suplinitori calificați, 47 au grade 
didactice, 45 au studii  superioare și 3 studii medii. 
Personalul este completat de 2 cadre didactice 
auxiliare, 8 nedidactice, un medic școlar  repartizat 
de Consiliul Local al Municipiului Slobozia și un 
asistent medical, cu contract de prestări servicii. 

În  confo rmi ta t e  cu  Ord inu l  M E N  nr. 
4543/07.08.2017 privind acordarea acreditării 
pentru nivelurile de învățământ, specializările și 
calificările profesionale ale unităților de învățământ 
preuniversitar de stat evaluate în perioada 23.03-
19.05. 2017, Liceul Tehnologic Special „Ion 
Teodorescu” Slobozia a fost acreditat pentru nivelul 
de învățământ - școală profesională- nivel 3 (conf. 

c) Instituţii publice 

din domeniul educaţiei

insuccesului şcolar, asigurarea serviciilor de 
asistenţă educaţională şi terapeutic-recuperatorie, de 
pregătire profesională pentru copii şi tineri cu 
deficienţe mintale de diferite grade, ameliorarea 
calitativă a proceselor de învaţare - predare - 
evaluare, cu soluţii creative. Sub autoritatea  
Consiliului Judeţean Ialomiţa se află două instituții 
din  domeniul educaţiei: Liceul Tehnologic Special 
„Ion Teodorescu” Slobozia și  Centrul Județean 
de Resurse și Asistență Educațională Ialomița. 

c.1  Liceul Tehnologic Special 

       „Ion Teodorescu“ Slobozia

H.G nr. 918/2013, cu modificările și completările 
ulterioare), profil/domeniul: Fabricarea produselor 
din lemn- calificarea profesională tâmplar 
universal și Industrie textilă și pielărie- calificarea 
profesională confecționer produse textile.

Reglementarea unor aspecte specifice activității 
Liceului Tehnologic Special „Ion Teodorescu” 
S l o b o z i a  ș i  c a r e  s u n t  î n  a t r i b u ț i i l e  ș i 
responsabilitățile Consiliului Județean Ialomița a 
fost făcută prin hotărâri ale autorității deliberative 
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Este important să spunem că în anul raportat,  
Muzeul Judeţean Ialomiţa a făcut din unele 
manifestări culturale, adevărate evenimente, cu 
impact în plan județean, național și internațional, atât 
ca ținută științifică și profesională, cât și ca vectori de 
creștere a imaginii, vizibilității și credibilității 
instituției și a Consiliului Județean Ialomița. Date 
despre Festivalul-concurs de tradiţie culinară 
ialomiţeană „La Casa Tudorii”, ediția a VII-a, au 
fost consemnate în alt subcapitol. Vom trece în 
revistă și următoarele evenimente:

-  Sesiunea Şt i inţ i f ică Internaţională 
,,Arheologia românească după 1990. Evoluţii şi 
rezultate” , desfășurată în perioada 9-11 noiembrie 
2017, în organizarea Muzeului Județean Ialomița în 
parteneriat cu Muzeul Dunării de Jos Călărași și sub 
egida Consiliului Judeţean Ialomița și a Consiliului 
Județean Călărași, a adus peste 100 de participanți 
din țară și străinătate, care, în cele trei secțiuni – 
Preistorie, Protoistorie și Istorie Antică și Epoca 
Medievală și Modernă, au adus informații de mare 
valoare științifică și istorică despre  procesul prin 
care arheologia românească a trecut din anul 1990 
până în prezent, care definesc și redefinesc 
conceptele și metodele de cercetare;

- Noaptea Muzeelor a căpătat deja anvergura 
celei mai populare manifestări din calendarul 
cultural al ialomițenilor, interesul publicului larg 
venind din bogăția și diversitatea patrimoniului 
cultural muzeal expus în expozițiile permanente și 
temporare, diversitatea manifestărilor organizate și, 
nu în ultimul rând, asigurarea accesului gratuit la 
colecțiile muzeale.�

-  Zilele Europene ale Patrimoniului, ediţia a 
XXV-a în România, este un eveniment organizat la 
inițiativa Consiliului Europei și a Uniunii Europene, 
care a propus tema ,,Patrimoniu cultural – Natura 
- armonii”. Muzeul Județean Ialomița a propus 
publicului un eveniment cultural deosebit desfășurat 
la Baza de Cercetare și Expunere Muzeală Orașul de 
Floci - Giurgeni, organizat cu sprijinul Consiliului 
Județean Ialomița, în parteneriat cu Institutul 
Național al Patrimoniului și Societatea Ornitologică 
Română, Sucursala „Cygnus” Ialomița. Cei prezenți 
la Baza de Cercetare și Expunere Muzeală Orașul de 
Floci au avut acces la punctul de informare și 

observare ornitologic coordonat de  prof. Teodor 
Petre, la expoziția arheologică temporară care 
prezintă rezultatele campaniei de cercetare 2017, 
vizitarea parcul arheologic și a expoziției 
permanentă de sit, discuții purtate pe tema ,, 
Patrimoniu cultural – Natura - armonii”. 

O preocupare constantă a Muzeului Județean 
Ialomița în perioada supusă raportării a fost 
promovarea programelor şi proiectelor desfăşurate 
de muzeu şi diseminarea rezultatelor acestora prin 
diverse moduri de publicitare: emisiuni la posturile 
de radio şi TV naționale și locale, comunicate de 
presă, invitații ,  difuzarea de materialelor 
documentare și publicitare, folosirea canalelor social 
media,  participarea la Târgul Național  de Turism al 
României organizat la Romexpo, noiembrie 2017, 
zile de vizitare gratuită,  tipărirea de bilete 
personalizate, vederi, pliante, 107 de inverviuri și 
apariţii în mass-media locală şi centrală.

Structura organizatorică a Muzeului Judeţean 
Ialomiţa a cuprins Secția Cercetarea,  Evidența și 
Valorificarea Patrimoniului,  Compartiment  
Conservare - Restaurare, Compartiment Relații cu 
Publicul,  Serviciul Financiar – Contabil  - 
Administrativ și Compartiment Secretariat și 
Registratură. Numărul total de personal prevăzut în 
statul de funcții și organigramă a fost de 31, din care 3 
funcții de conducere și 28 de funcții de execuție, 
înregistrându-se 12 posturi neocupate. Managementul 
instituției a fost asigurat de Florin Vlad.

Execuţia bugetară a perioadei  01.01.2017- 
31.12.2017 înregistrează la venituri totale suma de 
1.596.066 lei, din care 1.579.779 lei reprezintă 
subvenții din bugetul județului Ialomița,  iar la 
cheltuieli totale 1.596.066 lei, din care 842.180 lei 
pentru cheltuieli de personal, 697.794 lei pentru 
bunuri și servicii și 57.200 lei cheltuieli de capital. 
Finanţarea Muzeului Judeţean Ialomiţa s-a realizat 
din subvenţii acordate de la bugetul local şi venituri 
proprii (venituri din prestări servicii - supraveghere 
arheologică, cercetare arheologică de salvare, 
venituri din vânzare de materiale publicitare, 
venituri din donaţii şi sponsorizări). 

În domeniul educaţiei, prin instituţiile sale 
specializate, Consiliul Judeţean Ialomiţa urmăreşte 
îmbunătăţirea calităţii serviciilor de asistenţă 
educaţională, consilierea şi orientarea elevilor în 
vederea alegerii traseului educaţional, în funcţie de 
interesele şi capacităţile individuale, prevenirea 
abandonului şcolar, a absenteismului şi a 

Liceul Tehnologic Special “Ion Teodorescu” 
Slobozia este instituţie de stat, cu personalitate 
juridică, dublu subordonată,  Inspectoratului Şcolar 
al Judeţului Ialomița, sub aspect metodic și 
Consiliului Județean Ialomița, în ceea ce privește 
asigurare resurselor bugetare.

În anul 2017, țintele strategice ale Liceului 
Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia au 
fost: coordonarea implementării politicilor 
educaționale naționale pentru asigurarea unui 
învățământ de calitate, promovarea și dezvoltarea 
învățământului profesional și tehnic și corelarea 
ofertei educaționale cu cerințele pieței muncii, 
realizarea egalității șanselor în educație, a reducerii 
absenteismului, abandonului școlar, părăsirii 
timpurii a școlii și îmbunătățirea rezultatelor, 
precum și  centrarea managementului resurselor 
umane pe atragerea, motivarea și profesionalizarea 
cadrelor didactice 

Număr de elevi din anul școlar 2017-2018 a fost 
de 124, înscriși în 17 clase. Pe cicluri de învățământ 
structura a cuprins: la nivel primar: 35 elevi/ 5 clase 
(din care 1 clasă în orașul Fetești), la nivel 
gimnazial: 56 elevi/ 7 clase ( din care 1 clasă în 
orașul Fetești), la învățământ profesional: 17 elevi/ 
2 clase, la învățământ liceal (ciclul inferior): 12 
elevi/ 2 clase și la stagii de pregătire practică: 1 
clasă/ 5 elevi. 

Corpul cadrelor didactice înregistrat în anul  
școlar 2017-2018 a fost de 51, din care 31 sunt 
titulare, iar 10  suplinitori calificați, 47 au grade 
didactice, 45 au studii  superioare și 3 studii medii. 
Personalul este completat de 2 cadre didactice 
auxiliare, 8 nedidactice, un medic școlar  repartizat 
de Consiliul Local al Municipiului Slobozia și un 
asistent medical, cu contract de prestări servicii. 

În  confo rmi ta t e  cu  Ord inu l  M E N  nr. 
4543/07.08.2017 privind acordarea acreditării 
pentru nivelurile de învățământ, specializările și 
calificările profesionale ale unităților de învățământ 
preuniversitar de stat evaluate în perioada 23.03-
19.05. 2017, Liceul Tehnologic Special „Ion 
Teodorescu” Slobozia a fost acreditat pentru nivelul 
de învățământ - școală profesională- nivel 3 (conf. 

c) Instituţii publice 

din domeniul educaţiei

insuccesului şcolar, asigurarea serviciilor de 
asistenţă educaţională şi terapeutic-recuperatorie, de 
pregătire profesională pentru copii şi tineri cu 
deficienţe mintale de diferite grade, ameliorarea 
calitativă a proceselor de învaţare - predare - 
evaluare, cu soluţii creative. Sub autoritatea  
Consiliului Judeţean Ialomiţa se află două instituții 
din  domeniul educaţiei: Liceul Tehnologic Special 
„Ion Teodorescu” Slobozia și  Centrul Județean 
de Resurse și Asistență Educațională Ialomița. 

c.1  Liceul Tehnologic Special 

       „Ion Teodorescu“ Slobozia

H.G nr. 918/2013, cu modificările și completările 
ulterioare), profil/domeniul: Fabricarea produselor 
din lemn- calificarea profesională tâmplar 
universal și Industrie textilă și pielărie- calificarea 
profesională confecționer produse textile.

Reglementarea unor aspecte specifice activității 
Liceului Tehnologic Special „Ion Teodorescu” 
S l o b o z i a  ș i  c a r e  s u n t  î n  a t r i b u ț i i l e  ș i 
responsabilitățile Consiliului Județean Ialomița a 
fost făcută prin hotărâri ale autorității deliberative 
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privind organizarea reţelei şcolare de învăţământ 
special pentru anul şcolar 2017/2018, desemnarea 
reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în 
Consiliul de administraţie,  acordarea în fiecare 
semestru a burselor de ajutor social elevilor care 
frecventează cursurile liceului, stabilirea salariilor 
de bază ale personalului contractual pentru cele două 
etape din 01.07.2015 și 01.01.2018, includerea  
instituției în programul cu finanțare europeană 
privind creșterea eficienței energetice a clădirilor 
publice, asigurarea resurselor financiare necesare 
funcționării și îndeplinirii obiectivelor instituției.  
S ă  c o n s e m n ă m  c ă ,  p r i n  h o t ă r â r e a  n r . 
149/22.11.2017, Consiliul Local Fetești a aprobat 
darea în administrare către Liceul Tehnologic 
Special „Ion Teodorescu” Slobozia a spațiului situat 
la etajul 1 în incinta Creșei nr. 2, strada Vasile Lupu, 
nr.1, din Fetești, întregind spațiul atribuit inițial.

Importante pentru Liceul Tehnologic Special 
„Ion Teodorescu” Slobozia  au fost, și în anul 2017, 
activităţile desfăşurate pe comisii metodice: 
Comisia comunicare socializare diriginţi, Comisia 
Terapia educațională complexă, Comisia metodică 
a cadrelor didactice de sprijin, Comisia metodică de 
Terapii Specifice și de Compensare, Comisia 
disciplinelor tehnice și Comisia pentru prevenirea și 
combaterea violenței. Cu o planificare riguroasă a 
activității, comisiile și-au stabilit obiective concrete, 
modalitățile de realizare a lor, adecvate diverselor 
situaţii, termene și responsabilități de îndeplinit, 
încheierea de parteneriate educaționale diverse ca 
tematică, arie de cuprindere, grup-țintă și 
colaboratori.

Au fost realizate, la nivelul Liceului Tehnologic 
Special „Ion Teodorescu” Slobozia, o serie de 

activitãţi extraşcolare şi extracurriculare cuprinse 
în calendarul  activităţilor educative de la nivelul 
şcolii, incluse în cadrul unor proiecte de parteneriat 
educaţional, precum şi activitãţi extracurriculare 
desfãşurate la nivelul claselor.

S-a urmărit formarea continuă a personalului 
didactic şi didactic auxiliar, prin perfecţionarea 
curentă la nivelul unităţii de învăţământ sau pe grupe 
de unităţi, în catedre şi/sau comisii metodice şi în 
activităţi ale cercului pedagogic, participare la 
simpozioane, sesiuni de comunicări, stagii periodice 
de informare ştiinţifică de specialitate şi în domeniul 
ştiintelor educaţiei, programe de conversie 
profesională etc. Facem mențiunea că  Liceul 
Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia a fost 
și în anul raportat beneficiarul  programelor sociale 
iniţiate și susţinute de Guvernul României, 
precum:“Lapte şi corn”, Rechizite şcolare gratuite,  
Burse sociale, “Bani de liceu”, transport elevi. 

Bugetul  Liceului Tehnologic Special “Ion  
Teodorescu “ Slobozia   pe anul 2017 a fost elaborat 
în conformitate cu legislaţia în vigoare şi aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomița cu  nr. 
47/23.03.2017, la care s-au adăugat rectificările 
ulterioare.  Execuţia bugetară  reține la cheltuielile 
totale realizate  suma de  4.354.934,73  lei (89% față 
de bugetul prevăzut),  din care: la Secţiunea 
funcţionare 4.350.175,92  lei, adică 89,16%  
(Cheltuieli de personal – 3.784 761  lei, Bunuri şi 
servicii-517.539,52  lei, asistență socială 40.819,00 
lei,  Alte cheltuieli –Burse de 7.056,00  lei), iar la 
Secţiunea dezvoltare  suma de 4.758,81 lei. 
Managementul instituției a fost asigurat în anul 2017 
de  prof. Ioana Mădălina Neagu.

c.2  Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională Ialomiţa este instituţie conexă a 
învăţământului preuniversitar, cu personalitate 
juridică, subordonată Ministerului Educaţiei 
Naționale, coordonată de Inspectoratul Şcolar al 
judeţului Ialomiţa şi finanţată de Consiliul Judeţean 
Ialomiţa (!!). În anul 2017 a oferit servicii de 
asistență psihopedagogică prin cele 28 de Cabinete 
de Asistenţă Psihopedagogică Școlare și Interșcolare 
și servicii de terapii logopedice, furnizate prin cele 5 
Centre Logopedice Interşcolare, care funcţionează 
în unităţile de învăţământ din judeţul  Ialomiţa.

Obiectivele prioritare stabilite pentru anul 2017 
pot fi sintetizate astfel: îmbunătăţirea  serviciilor de 
asistenţă educaţională, logopedie şi orientare şcolară 
şi profesională,  formarea profesională continuă a 
specialiştilor în acord cu cerinţele de pregătire 
metodică şi ştiinţifică moderne, colaborarea cu 
factorii educaţionali implicaţi în dezvoltarea 
personalităţii elevilor/ tinerilor în scopul integrării 

optime a acestora în viaţa şcolară, socială şi 
profesională, consilierea elevilor și a părinților 
privind alegerea traseului adaptat intereselor și 
capacităților individuale, asigurarea asistenței 
specializate și furnizarea  unui  curriculum 
individualizat adaptat nevoilor de instruire ale unor 
elevi/grupuri de elevi (elevii cu performanțe școlare, 
elevii cu C.E.S.) la toate nivelurile de școlarizare.

Activitățile de consiliere s-au centrat pe:
- consilierea părinților, înregistrându-se 4.706 

beneficiari, din care 988 prin consiliere individuală 
și 3.718 prin informare / consiliere de grup, 
subiectele predilecte referindu-se la stabilirea 
regulilor în familie, stiluri educative parentale, 
dinamica relației părinte – adolescent, gestionarea 
emoțiilor negative, motivația copilului pentru 
școală, situația școlară a elevilor – preocupări 
extrașcolare și altele;

- consilierea cadrelor didactice, pentru 637 de 
persoane, pe teme precum: managementul clasei de 

elevi, comunicarea elevi - profesori - părinți, 
consultanță în gestionarea unor probleme de 
comportament, absenteism, abandon școlar, tulburări 
emoționale, dificultăți de învățare, grup defavorizat, 
conflictele interpersonale/intrapersonale, modalități 
de abordare în consilierea unui părinte, consultanță în 
completarea fișelor psihopedagogice etc.;

- consilierea elevilor, realizată prin consiliere 
individuală cu 1.344 de beneficiari, consiliere de 
grup 325 elevi și activități la orele de dirigenție 
pentru 9.749 elevi, cu care s-a discutat pe teme de 
orientare școlară și profesională, dezvoltare 
personală prin autocunoaștere și creșterea stimei de 
sine, comportamentul adecvat la școală și în 
societate, dezvoltarea abilităților sociale, prevenirea 
și combaterea violenței și a absenteismului și 
insuccesului școlar, managementul emoțiilor, 
timpului și stresului, asumarea responsabilităților și 
a consecințelor, adaptarea la mediul școlar.

Activităţile  desfăşurate de profesorii logopezi au 
fost direcționate astfel:

- activitatea de terapie logopedică, prin care s-au 
examinat 1. 537 de copii preșcolari și școlari, 529 au 
fost  depistați cu probleme, 366 luați în corectare, 
263 corectați, 10 retrași și 93 ameliorați. 

- consilierea părinților privind terapia 
logopedică a vizat 260 de beneficiari și a avut ca 
teme frecvente: metode și procedee în terapia 
logopedică și avantajele intervenției logopedice 
timpurii,  discutarea cazurilor individuale, 
consolidarea progreselor obţinute, metode, exerciții 
şi jocuri pentru educarea limbajului şi dezvoltarea 
auzului fonematic.

Evaluarea nivelului dezvoltării psihosomatice a 
copiilor în vederea înscrierii la şcoală s-a realizat 
conform  prevederilor OMEN nr. 3247/ 14.02.2017 
privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de 
înscriere  a copiilor în învăţământul primar pentru 
anul şcolar 2017-2018,  în 5 centre de evaluare, după 

cum urmează: Centrul Urziceni – Şcoala Gimnazială 
„Ion Heliade Rădulescu” Urziceni, Centrul 1 
Slobozia - Liceul Pedagogic „Matei Basarab” 
Slobozia, Centrul 2 Slobozia – Grădiniţa cu Program 
Prelungit „Dumbrava Minunată” Slobozia, Centrul 
Feteşti – Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară 
Feteşti (Str. Sirenei, nr. 48) și Centrul Ţăndărei– 
Liceul Teoretic „Paul Georgescu” Ţăndărei., statistic 
fiind evaluate 296 de cazuri cu cereri pentru clasă 
pregătitoare. 

Semnificative pentru activitatea din anul 2017 a  
Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională Ialomiţa sunt cele 10 programe de 
training/formare și dezvoltare profesională, 42 de 
programe şi proiecte educaționale, 20 de activităţi 
metodico-ştiinţifice,  încheierea a 15 parteneriate 
interne și externe în proiecte, programe, burse, stagii, 
întâlniri, seminarii. 

În activitatea  Centrului Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională Ialomiţa, Consiliul Județean 
Ialomița a intervenit prin hotărâri adoptate și care s-
au referit la: desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia de 
Orientare Școlară și Profesională organizată la 
nivelul instituției, și a celui  în Consiliul de 
administraţie al acesteia, stabilirea salariilor de bază 
pentru personalul  Centrului în cele două etape de 
acordare a majorărilor, 01.07.2017 și 01.01.2018. 

Execuția bugetară pe anul 2017  a înregistrat la 
venituri prevederi în sumă  de 2.268.000 lei și 
încasări de 2.194.748 lei, toate din subvenții pentru 
instituții publice, iar la cheltuieli totale 2.268.000 lei 
au însemnat credite definitive și  2.194.748 lei, plăți 
efectuate pentru cheltuieli de funcționare și de 
capital.

Doamna prof. Mariana – Camelia Bănescu a 
asigurat managementul Centrului Judeţean de 
Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa în anul 
2017.

Punerea în aplicare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 
162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii 
şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către 
autorităţile administraţiei publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, a însemnat 
trecerea managementului Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slobozia în atribuţiile Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, s-a creat, astfel, un cadru juridic coerent, 
fără echivocuri și a consolidat, cu argumente legale 
clare și neinterpretabile, posibilitatea implicării 
directe a autorităţii administraţiei publice judeţene în 
acţiunile de reformare a sistemului sanitar, de 
asigurarea unei largi accesibilități la servicii de 
urgență, ambulatorii  și spitalicești și creşterea 
calităţii actului medical oferit cetăţenilor din judeţ, 

d) Instituţii publice 

din domeniul sănătăţii

îndeplinindu-și responsabilitatea majoră de a 
respecta dreptul la ocrotirea sănătății pentru toate 
categoriile de populație. 
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privind organizarea reţelei şcolare de învăţământ 
special pentru anul şcolar 2017/2018, desemnarea 
reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în 
Consiliul de administraţie,  acordarea în fiecare 
semestru a burselor de ajutor social elevilor care 
frecventează cursurile liceului, stabilirea salariilor 
de bază ale personalului contractual pentru cele două 
etape din 01.07.2015 și 01.01.2018, includerea  
instituției în programul cu finanțare europeană 
privind creșterea eficienței energetice a clădirilor 
publice, asigurarea resurselor financiare necesare 
funcționării și îndeplinirii obiectivelor instituției.  
S ă  c o n s e m n ă m  c ă ,  p r i n  h o t ă r â r e a  n r . 
149/22.11.2017, Consiliul Local Fetești a aprobat 
darea în administrare către Liceul Tehnologic 
Special „Ion Teodorescu” Slobozia a spațiului situat 
la etajul 1 în incinta Creșei nr. 2, strada Vasile Lupu, 
nr.1, din Fetești, întregind spațiul atribuit inițial.

Importante pentru Liceul Tehnologic Special 
„Ion Teodorescu” Slobozia  au fost, și în anul 2017, 
activităţile desfăşurate pe comisii metodice: 
Comisia comunicare socializare diriginţi, Comisia 
Terapia educațională complexă, Comisia metodică 
a cadrelor didactice de sprijin, Comisia metodică de 
Terapii Specifice și de Compensare, Comisia 
disciplinelor tehnice și Comisia pentru prevenirea și 
combaterea violenței. Cu o planificare riguroasă a 
activității, comisiile și-au stabilit obiective concrete, 
modalitățile de realizare a lor, adecvate diverselor 
situaţii, termene și responsabilități de îndeplinit, 
încheierea de parteneriate educaționale diverse ca 
tematică, arie de cuprindere, grup-țintă și 
colaboratori.

Au fost realizate, la nivelul Liceului Tehnologic 
Special „Ion Teodorescu” Slobozia, o serie de 

activitãţi extraşcolare şi extracurriculare cuprinse 
în calendarul  activităţilor educative de la nivelul 
şcolii, incluse în cadrul unor proiecte de parteneriat 
educaţional, precum şi activitãţi extracurriculare 
desfãşurate la nivelul claselor.

S-a urmărit formarea continuă a personalului 
didactic şi didactic auxiliar, prin perfecţionarea 
curentă la nivelul unităţii de învăţământ sau pe grupe 
de unităţi, în catedre şi/sau comisii metodice şi în 
activităţi ale cercului pedagogic, participare la 
simpozioane, sesiuni de comunicări, stagii periodice 
de informare ştiinţifică de specialitate şi în domeniul 
ştiintelor educaţiei, programe de conversie 
profesională etc. Facem mențiunea că  Liceul 
Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia a fost 
și în anul raportat beneficiarul  programelor sociale 
iniţiate și susţinute de Guvernul României, 
precum:“Lapte şi corn”, Rechizite şcolare gratuite,  
Burse sociale, “Bani de liceu”, transport elevi. 

Bugetul  Liceului Tehnologic Special “Ion  
Teodorescu “ Slobozia   pe anul 2017 a fost elaborat 
în conformitate cu legislaţia în vigoare şi aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomița cu  nr. 
47/23.03.2017, la care s-au adăugat rectificările 
ulterioare.  Execuţia bugetară  reține la cheltuielile 
totale realizate  suma de  4.354.934,73  lei (89% față 
de bugetul prevăzut),  din care: la Secţiunea 
funcţionare 4.350.175,92  lei, adică 89,16%  
(Cheltuieli de personal – 3.784 761  lei, Bunuri şi 
servicii-517.539,52  lei, asistență socială 40.819,00 
lei,  Alte cheltuieli –Burse de 7.056,00  lei), iar la 
Secţiunea dezvoltare  suma de 4.758,81 lei. 
Managementul instituției a fost asigurat în anul 2017 
de  prof. Ioana Mădălina Neagu.

c.2  Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională Ialomiţa este instituţie conexă a 
învăţământului preuniversitar, cu personalitate 
juridică, subordonată Ministerului Educaţiei 
Naționale, coordonată de Inspectoratul Şcolar al 
judeţului Ialomiţa şi finanţată de Consiliul Judeţean 
Ialomiţa (!!). În anul 2017 a oferit servicii de 
asistență psihopedagogică prin cele 28 de Cabinete 
de Asistenţă Psihopedagogică Școlare și Interșcolare 
și servicii de terapii logopedice, furnizate prin cele 5 
Centre Logopedice Interşcolare, care funcţionează 
în unităţile de învăţământ din judeţul  Ialomiţa.

Obiectivele prioritare stabilite pentru anul 2017 
pot fi sintetizate astfel: îmbunătăţirea  serviciilor de 
asistenţă educaţională, logopedie şi orientare şcolară 
şi profesională,  formarea profesională continuă a 
specialiştilor în acord cu cerinţele de pregătire 
metodică şi ştiinţifică moderne, colaborarea cu 
factorii educaţionali implicaţi în dezvoltarea 
personalităţii elevilor/ tinerilor în scopul integrării 

optime a acestora în viaţa şcolară, socială şi 
profesională, consilierea elevilor și a părinților 
privind alegerea traseului adaptat intereselor și 
capacităților individuale, asigurarea asistenței 
specializate și furnizarea  unui  curriculum 
individualizat adaptat nevoilor de instruire ale unor 
elevi/grupuri de elevi (elevii cu performanțe școlare, 
elevii cu C.E.S.) la toate nivelurile de școlarizare.

Activitățile de consiliere s-au centrat pe:
- consilierea părinților, înregistrându-se 4.706 

beneficiari, din care 988 prin consiliere individuală 
și 3.718 prin informare / consiliere de grup, 
subiectele predilecte referindu-se la stabilirea 
regulilor în familie, stiluri educative parentale, 
dinamica relației părinte – adolescent, gestionarea 
emoțiilor negative, motivația copilului pentru 
școală, situația școlară a elevilor – preocupări 
extrașcolare și altele;

- consilierea cadrelor didactice, pentru 637 de 
persoane, pe teme precum: managementul clasei de 

elevi, comunicarea elevi - profesori - părinți, 
consultanță în gestionarea unor probleme de 
comportament, absenteism, abandon școlar, tulburări 
emoționale, dificultăți de învățare, grup defavorizat, 
conflictele interpersonale/intrapersonale, modalități 
de abordare în consilierea unui părinte, consultanță în 
completarea fișelor psihopedagogice etc.;

- consilierea elevilor, realizată prin consiliere 
individuală cu 1.344 de beneficiari, consiliere de 
grup 325 elevi și activități la orele de dirigenție 
pentru 9.749 elevi, cu care s-a discutat pe teme de 
orientare școlară și profesională, dezvoltare 
personală prin autocunoaștere și creșterea stimei de 
sine, comportamentul adecvat la școală și în 
societate, dezvoltarea abilităților sociale, prevenirea 
și combaterea violenței și a absenteismului și 
insuccesului școlar, managementul emoțiilor, 
timpului și stresului, asumarea responsabilităților și 
a consecințelor, adaptarea la mediul școlar.

Activităţile  desfăşurate de profesorii logopezi au 
fost direcționate astfel:

- activitatea de terapie logopedică, prin care s-au 
examinat 1. 537 de copii preșcolari și școlari, 529 au 
fost  depistați cu probleme, 366 luați în corectare, 
263 corectați, 10 retrași și 93 ameliorați. 

- consilierea părinților privind terapia 
logopedică a vizat 260 de beneficiari și a avut ca 
teme frecvente: metode și procedee în terapia 
logopedică și avantajele intervenției logopedice 
timpurii,  discutarea cazurilor individuale, 
consolidarea progreselor obţinute, metode, exerciții 
şi jocuri pentru educarea limbajului şi dezvoltarea 
auzului fonematic.

Evaluarea nivelului dezvoltării psihosomatice a 
copiilor în vederea înscrierii la şcoală s-a realizat 
conform  prevederilor OMEN nr. 3247/ 14.02.2017 
privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de 
înscriere  a copiilor în învăţământul primar pentru 
anul şcolar 2017-2018,  în 5 centre de evaluare, după 

cum urmează: Centrul Urziceni – Şcoala Gimnazială 
„Ion Heliade Rădulescu” Urziceni, Centrul 1 
Slobozia - Liceul Pedagogic „Matei Basarab” 
Slobozia, Centrul 2 Slobozia – Grădiniţa cu Program 
Prelungit „Dumbrava Minunată” Slobozia, Centrul 
Feteşti – Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară 
Feteşti (Str. Sirenei, nr. 48) și Centrul Ţăndărei– 
Liceul Teoretic „Paul Georgescu” Ţăndărei., statistic 
fiind evaluate 296 de cazuri cu cereri pentru clasă 
pregătitoare. 

Semnificative pentru activitatea din anul 2017 a  
Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională Ialomiţa sunt cele 10 programe de 
training/formare și dezvoltare profesională, 42 de 
programe şi proiecte educaționale, 20 de activităţi 
metodico-ştiinţifice,  încheierea a 15 parteneriate 
interne și externe în proiecte, programe, burse, stagii, 
întâlniri, seminarii. 

În activitatea  Centrului Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională Ialomiţa, Consiliul Județean 
Ialomița a intervenit prin hotărâri adoptate și care s-
au referit la: desemnarea reprezentantului 
Consiliului Judeţean Ialomiţa în Comisia de 
Orientare Școlară și Profesională organizată la 
nivelul instituției, și a celui  în Consiliul de 
administraţie al acesteia, stabilirea salariilor de bază 
pentru personalul  Centrului în cele două etape de 
acordare a majorărilor, 01.07.2017 și 01.01.2018. 

Execuția bugetară pe anul 2017  a înregistrat la 
venituri prevederi în sumă  de 2.268.000 lei și 
încasări de 2.194.748 lei, toate din subvenții pentru 
instituții publice, iar la cheltuieli totale 2.268.000 lei 
au însemnat credite definitive și  2.194.748 lei, plăți 
efectuate pentru cheltuieli de funcționare și de 
capital.

Doamna prof. Mariana – Camelia Bănescu a 
asigurat managementul Centrului Judeţean de 
Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa în anul 
2017.

Punerea în aplicare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 
162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii 
şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către 
autorităţile administraţiei publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, a însemnat 
trecerea managementului Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slobozia în atribuţiile Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, s-a creat, astfel, un cadru juridic coerent, 
fără echivocuri și a consolidat, cu argumente legale 
clare și neinterpretabile, posibilitatea implicării 
directe a autorităţii administraţiei publice judeţene în 
acţiunile de reformare a sistemului sanitar, de 
asigurarea unei largi accesibilități la servicii de 
urgență, ambulatorii  și spitalicești și creşterea 
calităţii actului medical oferit cetăţenilor din judeţ, 

d) Instituţii publice 

din domeniul sănătăţii

îndeplinindu-și responsabilitatea majoră de a 
respecta dreptul la ocrotirea sănătății pentru toate 
categoriile de populație. 
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Instituție reprezentativă pentru domeniul 
sănătății, cu  personalitate  juridică,  Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Slobozia este cea  mai mare 
unitate sanitară publică  din județul  Ialomița, cu cel 
mai important grad de competență medicală din 
județ și gama cea mai mai largă de  specialități 
medicale. Instituția asigură servicii de urgență, 
clinice și paraclinice, preventive, curative  și  de 
recuperare, cu misiunea de a presta un act medical  
de calitate, într-un mediu sigur și confortabil, astfel 
încât pacienții  să  beneficieze  de cele mai bune 
îngrijiri, la standarde apropiate de cele europene.

Rezultatele obținute în anul 2017 confirmă 
ascensiunea medicală, tehnică și economică a 
instituției, prestarea unor servicii medicale de 
calitate, într-o structură  complexă de specialități, 
unele dintre ele unice în județ,  care au permis 
menținerea certificării ISO 9001 pentru asigurarea 
calității din sistemul de sănătate.  De altfel, Serviciul 
de management al calității serviciilor medicale, care 
funcționează în subordinea directă a managerului  
unității, a contribuit la implementarea de proceduri  
și protocoale, conform Ordinului 871/2016  și 
Ordinului 446/2017 și la pregătirea instituției pentru 
vizita comisiei în vederea Acreditării în Ciclul II. 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia a 
funcționat în anul 2017  cu 510 paturi pentru 
spitalizare continuă  și 30 paturi pentru 
spitalizare de zi, distribuite  în 10  secții  și  17  
compartimente, în majoritatea  lor clinice. Pentru 
asigurarea serviciilor paraclinice  și conexe sunt 
organizate laboratoare și servicii de strictă 
specialitate, farmacii cu circuit închis, blocuri 
operatorii, săli de naștere și altele. 

Obiectivele Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slobozia au fost: diversificarea serviciilor medicale 
pe toate segmentele de activitate  medicală, 
îmbunătățirea  activității de codificare a activității 
desfășurate,  recrutarea de noi medici care să 
completeze specialitățile existente, precum și 
înființarea unor noi specialități, dotarea cu aparatură  
modernă care a permis dezvoltarea de competențe 
medicale și prestarea unor servicii noi, scăderea 
ponderii pacienților transferați în alte unități 
sanitare, a costului  mediu pe pacient și a timpului de 
așteptare al pacienților, îmbunătățirea percepției 

d.1  Spitalul Judeţean de Urgenţă 

       Slobozia

personalului asupra propriului spital, dar și a 
percepției publice față de instituție și de autoritatea 
care îi coordonează activitatea. 

Devenit cel mai mare angajator din județul 
Ialomița, Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia 
avea, la 31.12.2017,  conform  statului de funcții 
aprobat de Consiliul  Județean Ialomița prin hotărârea 
nr. 13/15.07.2017, următoarea situație a personalului:

S-a menținut și în anul 2017 deficitul mare  de 
medici și personal sanitar și auxiliar, deși  au fost 
organizate 16 concursuri pentru ocuparea a 26 de 
posturi vacante și temporar vacante. S-a reușit să fie 
angajați 6 medici în următoarele specializări: ATI, 
chirurgie, urologie, dermatologie și 2 posturi la 
Unitatea de Primire Urgențe. Chiar dacă s-au făcut 
25 de noi angajări, totuși, în anul 2017, a încetat 
contractul de muncă  pentru 34  persoane. �

Structura bugetului de venituri și cheltuieli al 
spitalului a fost elaborată  și aprobată, în funcție de 
sursele de venituri ce pot fi mobilizate și tipurile de 
cheltuieli, pe destinații de utilizare. Astfel, în anul 
2017, Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia a  realizat 
venituri în sumă de  81.669.633 lei, având ca surse 
venituri din contractele încheiate cu Casa de Asigurări 
de Sănătate Ialomița, venituri din bugetul Ministerului  
Sănătății  de la bugetul de stat pentru finanțarea 
programelor naționale de sănătate, acțiuni de sănătate 
și investiții, subventii din bugetul  Fondului  Național 
Unic de  Asigurări de Sănătate, transferuri și subvenții 
din bugetul local pentru finanțarea  cheltuielilor  din 
domeniul sănătății, venituri proprii  din diverse surse, 
donații și sponsorizări etc. Finanțarea  din fonduri  
ale  Consiliului  Județean Ialomița a atins cifra de 
5.649 mii lei, sumele primite completând  bugetul 
instituției și contribuind  substanțial  la buna 

funcționare  a activității. Tot în anul 2017, Consiliul  
Județean Ialomița  a acordat stimulente financiare, în 
limita a două salarii minime brute pe economie, unui  
număr de 8 medici și un farmacist, contribuind astfel 
la atragerea de noi medici care să își desfășoare 
activitatea în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slobozia. Cheltuielile totale  aferente  anului   2017,  
au fost de 83.600 mii lei, din care 57.267 mii lei 
cheltuieli  de personal (68, 50%), bunuri și servicii  în 
sumă de 21.742 mii lei (26 %), alte cheltuieli s-au 
cifrat la 2.948 mii lei ( 3,53%), iar activele 
nefinanciare la  1.643 mii lei (1,97% ). Au fost 
respectate prevederilor legale în ceea ce privește 
elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli, precum 
și faptul ca aceste cheltuieli să fie efectuate în condiții 
de maxima eficiență și în deplină concordanță cu 
necesitățile spitalului.                                                                                                                                     � � �   

În perioada raportată, Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Slobozia a beneficiat  de investiții în suma 
de 1.174.173 lei, având următoarele surse de 
finanțare: 373.267 lei, din venituri proprii, 72.483 lei,  
din  fonduri ale Ministerului  Sănătății, 572.214 lei, 
din fonduri de la  Consiliul  Județean  Ialomița și 
156.209 lei din donații și sponsorizări. Investițiile au 
completat  baza materială  cu aparatură și  
echipamente  medicale  moderne,  de  mare 
performanță, care contribuie la buna desfășurare a 
actului medical. Să notăm demararea procedurilor 
legale și a întocmirii documentației tehnico-
economice pentru investiții ce pot fi finanțate din 
fonduri europene  și naționale nerambursabile 
privind ”Construirea  blocului  operator din cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia” și 
”Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia”, prin Programul 
Național de Dezvoltare Rurală 2017 – 2020, precum 
și proiectele ”Reabilitarea, modernizarea  și dotarea 

Unității de Primire Urgențe  din cadrul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia” și ”Modernizarea, 
extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe  din 
cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia” prin 
Programul Operațional Regional 2014 – 2020. 

Având în vedere numărul și volumul achizițiilor 
publice pe care Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Slobozia trebuie să le facă pentru a asigura buna sa 
funcționare (1.039 contracte de achiziție publică!), 
consemnăm că, în anul 2017, s-au desfășurat 17 
proceduri de atribuire pentru achiziția de 
medicamente, materiale sanitare, reactivi, 
dezinfectanți, echipamente medicale, diverse 
servicii (7 proceduri licitație deschisă, 8 proceduri 
simplificate, 2 negocieri  fără  publicare anunț de 
licitație) și  62  acorduri cadru. Au fost achiziționate 
direct produse și servicii din sistemul electronic sau 
pe baza ofertelor de preț  transmise de operatorii 
economici, cu respectarea pragului maxim de 30.000 
euro fără TVA.  Aproximativ 75 % din procedurile 
de achiziții publice  având ca obiect achiziționarea 
de produse, au avut ca fază finală, licitația 
electronică, asigurându-se astfel transparența   
procesului  de achiziție publică.

Îmbunătățirea activității Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slobozia în anul 2017 este evidentă, există o 
coerență a demersului managerial, asigurat de 
doamna Mariana Iancu, care dă o mai mare 
operativitate și eficiență în abordarea multiplelor 
aspecte ale administrării instituției. Rămân de 
actualitate şi prioritare preocupările care vizează 
atragerea de noi medici din toate specialităţile, 
creşterea numărului și calității serviciilor medicale 
oferite, reducerea migraţiei pacienţilor către alte 
spitale, continuarea investiţiilor de modernizare a 
dotării spitalului. 
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Instituție reprezentativă pentru domeniul 
sănătății, cu  personalitate  juridică,  Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Slobozia este cea  mai mare 
unitate sanitară publică  din județul  Ialomița, cu cel 
mai important grad de competență medicală din 
județ și gama cea mai mai largă de  specialități 
medicale. Instituția asigură servicii de urgență, 
clinice și paraclinice, preventive, curative  și  de 
recuperare, cu misiunea de a presta un act medical  
de calitate, într-un mediu sigur și confortabil, astfel 
încât pacienții  să  beneficieze  de cele mai bune 
îngrijiri, la standarde apropiate de cele europene.

Rezultatele obținute în anul 2017 confirmă 
ascensiunea medicală, tehnică și economică a 
instituției, prestarea unor servicii medicale de 
calitate, într-o structură  complexă de specialități, 
unele dintre ele unice în județ,  care au permis 
menținerea certificării ISO 9001 pentru asigurarea 
calității din sistemul de sănătate.  De altfel, Serviciul 
de management al calității serviciilor medicale, care 
funcționează în subordinea directă a managerului  
unității, a contribuit la implementarea de proceduri  
și protocoale, conform Ordinului 871/2016  și 
Ordinului 446/2017 și la pregătirea instituției pentru 
vizita comisiei în vederea Acreditării în Ciclul II. 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia a 
funcționat în anul 2017  cu 510 paturi pentru 
spitalizare continuă  și 30 paturi pentru 
spitalizare de zi, distribuite  în 10  secții  și  17  
compartimente, în majoritatea  lor clinice. Pentru 
asigurarea serviciilor paraclinice  și conexe sunt 
organizate laboratoare și servicii de strictă 
specialitate, farmacii cu circuit închis, blocuri 
operatorii, săli de naștere și altele. 

Obiectivele Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slobozia au fost: diversificarea serviciilor medicale 
pe toate segmentele de activitate  medicală, 
îmbunătățirea  activității de codificare a activității 
desfășurate,  recrutarea de noi medici care să 
completeze specialitățile existente, precum și 
înființarea unor noi specialități, dotarea cu aparatură  
modernă care a permis dezvoltarea de competențe 
medicale și prestarea unor servicii noi, scăderea 
ponderii pacienților transferați în alte unități 
sanitare, a costului  mediu pe pacient și a timpului de 
așteptare al pacienților, îmbunătățirea percepției 
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personalului asupra propriului spital, dar și a 
percepției publice față de instituție și de autoritatea 
care îi coordonează activitatea. 

Devenit cel mai mare angajator din județul 
Ialomița, Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia 
avea, la 31.12.2017,  conform  statului de funcții 
aprobat de Consiliul  Județean Ialomița prin hotărârea 
nr. 13/15.07.2017, următoarea situație a personalului:

S-a menținut și în anul 2017 deficitul mare  de 
medici și personal sanitar și auxiliar, deși  au fost 
organizate 16 concursuri pentru ocuparea a 26 de 
posturi vacante și temporar vacante. S-a reușit să fie 
angajați 6 medici în următoarele specializări: ATI, 
chirurgie, urologie, dermatologie și 2 posturi la 
Unitatea de Primire Urgențe. Chiar dacă s-au făcut 
25 de noi angajări, totuși, în anul 2017, a încetat 
contractul de muncă  pentru 34  persoane. �

Structura bugetului de venituri și cheltuieli al 
spitalului a fost elaborată  și aprobată, în funcție de 
sursele de venituri ce pot fi mobilizate și tipurile de 
cheltuieli, pe destinații de utilizare. Astfel, în anul 
2017, Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia a  realizat 
venituri în sumă de  81.669.633 lei, având ca surse 
venituri din contractele încheiate cu Casa de Asigurări 
de Sănătate Ialomița, venituri din bugetul Ministerului  
Sănătății  de la bugetul de stat pentru finanțarea 
programelor naționale de sănătate, acțiuni de sănătate 
și investiții, subventii din bugetul  Fondului  Național 
Unic de  Asigurări de Sănătate, transferuri și subvenții 
din bugetul local pentru finanțarea  cheltuielilor  din 
domeniul sănătății, venituri proprii  din diverse surse, 
donații și sponsorizări etc. Finanțarea  din fonduri  
ale  Consiliului  Județean Ialomița a atins cifra de 
5.649 mii lei, sumele primite completând  bugetul 
instituției și contribuind  substanțial  la buna 

funcționare  a activității. Tot în anul 2017, Consiliul  
Județean Ialomița  a acordat stimulente financiare, în 
limita a două salarii minime brute pe economie, unui  
număr de 8 medici și un farmacist, contribuind astfel 
la atragerea de noi medici care să își desfășoare 
activitatea în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slobozia. Cheltuielile totale  aferente  anului   2017,  
au fost de 83.600 mii lei, din care 57.267 mii lei 
cheltuieli  de personal (68, 50%), bunuri și servicii  în 
sumă de 21.742 mii lei (26 %), alte cheltuieli s-au 
cifrat la 2.948 mii lei ( 3,53%), iar activele 
nefinanciare la  1.643 mii lei (1,97% ). Au fost 
respectate prevederilor legale în ceea ce privește 
elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli, precum 
și faptul ca aceste cheltuieli să fie efectuate în condiții 
de maxima eficiență și în deplină concordanță cu 
necesitățile spitalului.                                                                                                                                     � � �   

În perioada raportată, Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Slobozia a beneficiat  de investiții în suma 
de 1.174.173 lei, având următoarele surse de 
finanțare: 373.267 lei, din venituri proprii, 72.483 lei,  
din  fonduri ale Ministerului  Sănătății, 572.214 lei, 
din fonduri de la  Consiliul  Județean  Ialomița și 
156.209 lei din donații și sponsorizări. Investițiile au 
completat  baza materială  cu aparatură și  
echipamente  medicale  moderne,  de  mare 
performanță, care contribuie la buna desfășurare a 
actului medical. Să notăm demararea procedurilor 
legale și a întocmirii documentației tehnico-
economice pentru investiții ce pot fi finanțate din 
fonduri europene  și naționale nerambursabile 
privind ”Construirea  blocului  operator din cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia” și 
”Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia”, prin Programul 
Național de Dezvoltare Rurală 2017 – 2020, precum 
și proiectele ”Reabilitarea, modernizarea  și dotarea 

Unității de Primire Urgențe  din cadrul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia” și ”Modernizarea, 
extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe  din 
cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia” prin 
Programul Operațional Regional 2014 – 2020. 

Având în vedere numărul și volumul achizițiilor 
publice pe care Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Slobozia trebuie să le facă pentru a asigura buna sa 
funcționare (1.039 contracte de achiziție publică!), 
consemnăm că, în anul 2017, s-au desfășurat 17 
proceduri de atribuire pentru achiziția de 
medicamente, materiale sanitare, reactivi, 
dezinfectanți, echipamente medicale, diverse 
servicii (7 proceduri licitație deschisă, 8 proceduri 
simplificate, 2 negocieri  fără  publicare anunț de 
licitație) și  62  acorduri cadru. Au fost achiziționate 
direct produse și servicii din sistemul electronic sau 
pe baza ofertelor de preț  transmise de operatorii 
economici, cu respectarea pragului maxim de 30.000 
euro fără TVA.  Aproximativ 75 % din procedurile 
de achiziții publice  având ca obiect achiziționarea 
de produse, au avut ca fază finală, licitația 
electronică, asigurându-se astfel transparența   
procesului  de achiziție publică.

Îmbunătățirea activității Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slobozia în anul 2017 este evidentă, există o 
coerență a demersului managerial, asigurat de 
doamna Mariana Iancu, care dă o mai mare 
operativitate și eficiență în abordarea multiplelor 
aspecte ale administrării instituției. Rămân de 
actualitate şi prioritare preocupările care vizează 
atragerea de noi medici din toate specialităţile, 
creşterea numărului și calității serviciilor medicale 
oferite, reducerea migraţiei pacienţilor către alte 
spitale, continuarea investiţiilor de modernizare a 
dotării spitalului. 
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e) Instituţii publice 

din domeniul evidenta persoanelor

Atribuţiile Consiliului Judeţean Ialomiţa din 
domeniul evidenţei persoanelor sunt îndeplinite 
prin Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 
Ialomiţa. Această instituţie publică de interes 
judeţean are funcţii de coordonare şi control 

metodologic a activităţii serviciilor publice 
comunitare locale de evidenţă a persoanelor din 
judeţul Ialomiţa, de cooperare cu instituţiile abilitate 
în domeniul ordinii publice, siguranţei şi apărării 
naţionale, de colaborare cu autorităţile publice, 
persoane fizice, pe probleme de interes comun, de 
execuţie prin asigurarea mijloacelor umane, 
materiale şi financiare, necesare pentru îndeplinirea 
prerogativelor cu care este investită.

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 
Ialomiţa este  instituţie publică de interes judeţean, 
cu personalitate juridică, aflată sub autoritatea 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, care îndeplinește 
funcțiile menționate anterior, în interesul  legitim al 
persoanelor şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor 
şi autorităţilor statului, exclusiv pe baza şi în 
executarea actelor normative care îi reglementează 
domeniul specific de activitate.

Atribuţia de coordonare şi control metodologic a 
activităţii serviciilor publice comunitare locale de 
evidenţă a persoanelor s-a realizat în anul 2017 prin 
acţiuni de îndrumare, coordonare şi control, atât în 
domeniul stării civile, cât şi în domeniul evidenţei 

e.1  Direcţia Judeţeană de Evidenţă

       a Persoanelor Ialomiţa

persoanelor, pe baza graficului anual şi a tematicii 
prestabilite. 

Pe componenta metodologică de stare civilă s-au 
desfășurat 68 de acțiuni de coordonare și control la 
serviciile publice comunitare locale de evidență a 
persoanelor și unitățile administrativ teritoriale din 
județ, urmărindu-se modul în care se înregistrează 
actele de stare civilă, gestiunea certificatelor de stare 
civilă, înscrierea mențiunilor și efectuarea 
comunicărilor referitoare la modificările produse în 
statutul civil al persoanelor. În data de 14  decembrie 
2017, în municipiul Slobozia,  la Centrul Cultural 
UNESCO ,, Ionel Perlea" Ialomița a fost organizată 
instruirea metodologică anuală a funcționarilor cu 
atribuții de stare civilă. La solicitarea serviciilor 
publice comunitare locale de evidență a persoanelor 
și unităților administrativ-teritoriale din județ, s-a 
asigurat aprovizionarea și distribuirea la nivelul 
județului a imprimatelor de stare civilă. 

În domeniul evidenței persoanelor, prin 20 de 
activităţii de coordonare şi control metodologic la 
Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţă a 
Persoanelor din Slobozia, Urziceni, Feteşti, 
Ţăndărei și Căzănești au fost verificate 36.681 de 
cereri depuse în vederea  eliberării cărţilor de 
identitate,  cărţii de identitate provizorii şi cereri 
pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii 
privind stabilirea reşedinţei. 

Coordonatele principale ale  problematicii de 
stare civilă din anul 2017 sunt ilustrate de statisticile 
specifice domeniului:

- s-au înregistrat 962 de cereri pentru transcrierea 
în registrele de stare civilă române a certificatelor/ 
extraselor multilingve sau a extraselor de stare civilă 
ale cetăţenilor români procurate din străinătate și s-
au emis avize prealabile pentru 866 de cereri, din 
care 807 pentru certificate de naştere, 35 pentru 
certificate căsătorie şi 24 pentru certificate deces, în 

timp ce  96 de dosare au fost restituite pentru că nu 
îndeplineau condiţiile prevăzute de lege; 

- din cele 866 cereri avizate pentru transcrierea 
certificatelor/extraselor multilingve de stare civilă în 
registrele de stare civilă române,  cele mau multe 
certificate provin din Regatul Unit al Marii Britanii 
şi Irlandei de Nord (427), Franţa (111), Germania 
(93), Italia (70), Spania ( 63), Irlanda (44) și altele;

- au fost organizate, în colaborare cu Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Ialomiţa, 79 acțiuni 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 urma cărora au fost identificați 
12 copii neînregistrați în registrele de stare civilă 
române;  

- după analiza temeiniciei a 15 cereri de schimbare 
a numelui pe cale administrativă însoțite de 
documentele prevăzute de lege, s-au formulat 
propuneri motivate preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomița pentru a fi emise dispozițiile de 
admitere a schimbării numelui pe cale administrativă; 

- s-a derulat activitatea de primire, actualizare, 
păstrare şi gestionare a registrelor de stare civilă, 
exemplarul II, de la oficiile de stare civilă din 
primării şi servicii publice comunitare locale de 
evidenţă a persoanelor, asigurând conservarea şi 
securitatea acestora, încheindu-se în acest sens un 
număr de 19 procese - verbale de predare – primire;

- după efectuarea menţiunilor pe marginea 
actelor de stare civilă din exemplarul I al registrelor 
de stare civilă, funcționarii cu atribuții de stare civilă 
au transmis 15.392 menţiuni cu privire la modificări 
intervenite în statutul civil al unor persoane, acestea 
fiind  operate în registrele de stare civilă exemplarul 
II aflate în păstrarea instituției; 

- cu ocazia predării-preluării gestiunii de stare 
civilă, în cadrul a șapte unități administrativ - 
teritoriale din județ s-a procedat la încheierea 
proceselor-verbale de către funcționarii care au 
predat celor care au preluat gestiunea și activitatea 
de stare civilă, în prezența reprezentanților Direcției 
Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița, în 
conformitate cu prevederile legale în domeniu.

În anul 2017, în teritoriu, s-au eliberat 17.034 
certificate de stare civilă, din care 8.269 certificate 
de naştere, 2.946 certificate de căsătorie şi 5.819 
certificate de deces. 

La nivelul  Compartimentului  Evidența 
Persoanelor, s-au înregistrat și actualizat  în 
Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor 312 
comunicări referitoare la datele privind persoana 
fizică și s-au implementării în Sistemul Național 
Informatic de Evidență a Persoanelor, 550 
comunicări privind măsura interzicerii de a se afla în 
anumite localități, obligarea de a nu părăsi 
localitatea precum și interzicerea de a alege sau a fi 
ales, încheieri de ședință pronunțate de instanțele de 
judecată privind măsura controlului judiciar și a 

arestului la domiciliu.                                      
Pentru punerea în legalitate a cetăţenilor români 

care deţin acte de identitate expirate din perioada 
01.01.2014 – 31.12.2015, Direcţia Judeţeană de 
Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi Serviciile Publice 
Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor din 
judeţ în colaborare cu Inspectoratul Judeţean de 
Poliţie Ialomiţa - Serviciul Judeţean de Ordine 
Publică, au desfăşurat activităţi pentru verificarea 
cetăţenilor aflați în această situație. 

În colaborare cu Direcția de Evidență a 
Persoanelor Slobozia și Serviciul Public Comunitar 
Local de Evidență a Persoanelor Fetești s-au 
desfășurat două acțiuni cu camera mobilă în comuna 
Traian și la Centrul de recuperare și reabilitare 
neuropsihică pentru adulți-Movila, în vederea 
preluării imaginii cetăţenilor şi a documentelor 
necesare pentru eliberarea actelor de identitate, fiind 
puse în legalitate 19 persoane la Traian și 19 la 
Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihică 
pentru adulți – Movila. 

În anul 2017, la nivelul județului au fost eliberate  
un număr de   29.826 acte de identitate, din care 
28.836 cărţi de identitate şi 990 cărţi de identitate 
provizorii.  

Urmare cererilor formulate de instituţii publice, 
persoane juridice sau fizice, având ca obiect 
furnizarea de date cu caracter personal în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, s-au 
efectuat 2.651 verificări în Registrul Naţional de 
Evidenţă a Persoanelor din care: pentru unităţi din 
cadrul Ministerului Afacerilor Interne – 2.487,  
pentru alte ministere – 158 .                                                     

Din documentele Direcţiei Judeţene de Evidenţă 
a Persoanelor Ialomiţa populaţia activă a județului 
Ialomița, la data de 31.12.2017 era de 289.742  
persoane.                                              

În domeniul resurselor umane, instituţia a avut o 
structură organizatorică aprobată prin hotărâri ale 
Consiliului Judeţean Ialomiţa formată din: Serviciul 
Stare Civilă, Compartimentul Evidenţa Persoanelor, 
Compartimentul Juridic, Contencios și Relații 
Publice şi Compartimentul Financiar Contabil, 
Resurse Umane şi Administrativ. Numărul total de 
personal aprobat  a fost de 19 persoane, fiind ocupate 
17 posturi. Instituția a fost condusă în anul 2017 de 
Nicolae Chiriță, director executiv. 

Bugetul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Ialomiţa, pe anul 2017, a fost aprobat 
prin hotărȃri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa, suma 
finală rămasă la dispoziţia instituţiei fiind de 
923.000 lei.  Execuția bugetului la finele anului 2017 
a fost în valoare  de 884.063 lei, din care la venituri 
sursele au fost 877.400 lei din subvenții, iar 6.663 din 
venituri proprii, în timp ce destinația cheltuielilor a 
consemnat plăți pentru cheltuieli de personal 
643.955 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii  220.218 
lei și cheltuieli de capital 19.890 lei. 
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e) Instituţii publice 

din domeniul evidenta persoanelor

Atribuţiile Consiliului Judeţean Ialomiţa din 
domeniul evidenţei persoanelor sunt îndeplinite 
prin Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 
Ialomiţa. Această instituţie publică de interes 
judeţean are funcţii de coordonare şi control 

metodologic a activităţii serviciilor publice 
comunitare locale de evidenţă a persoanelor din 
judeţul Ialomiţa, de cooperare cu instituţiile abilitate 
în domeniul ordinii publice, siguranţei şi apărării 
naţionale, de colaborare cu autorităţile publice, 
persoane fizice, pe probleme de interes comun, de 
execuţie prin asigurarea mijloacelor umane, 
materiale şi financiare, necesare pentru îndeplinirea 
prerogativelor cu care este investită.

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 
Ialomiţa este  instituţie publică de interes judeţean, 
cu personalitate juridică, aflată sub autoritatea 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, care îndeplinește 
funcțiile menționate anterior, în interesul  legitim al 
persoanelor şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor 
şi autorităţilor statului, exclusiv pe baza şi în 
executarea actelor normative care îi reglementează 
domeniul specific de activitate.

Atribuţia de coordonare şi control metodologic a 
activităţii serviciilor publice comunitare locale de 
evidenţă a persoanelor s-a realizat în anul 2017 prin 
acţiuni de îndrumare, coordonare şi control, atât în 
domeniul stării civile, cât şi în domeniul evidenţei 

e.1  Direcţia Judeţeană de Evidenţă

       a Persoanelor Ialomiţa

persoanelor, pe baza graficului anual şi a tematicii 
prestabilite. 

Pe componenta metodologică de stare civilă s-au 
desfășurat 68 de acțiuni de coordonare și control la 
serviciile publice comunitare locale de evidență a 
persoanelor și unitățile administrativ teritoriale din 
județ, urmărindu-se modul în care se înregistrează 
actele de stare civilă, gestiunea certificatelor de stare 
civilă, înscrierea mențiunilor și efectuarea 
comunicărilor referitoare la modificările produse în 
statutul civil al persoanelor. În data de 14  decembrie 
2017, în municipiul Slobozia,  la Centrul Cultural 
UNESCO ,, Ionel Perlea" Ialomița a fost organizată 
instruirea metodologică anuală a funcționarilor cu 
atribuții de stare civilă. La solicitarea serviciilor 
publice comunitare locale de evidență a persoanelor 
și unităților administrativ-teritoriale din județ, s-a 
asigurat aprovizionarea și distribuirea la nivelul 
județului a imprimatelor de stare civilă. 

În domeniul evidenței persoanelor, prin 20 de 
activităţii de coordonare şi control metodologic la 
Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţă a 
Persoanelor din Slobozia, Urziceni, Feteşti, 
Ţăndărei și Căzănești au fost verificate 36.681 de 
cereri depuse în vederea  eliberării cărţilor de 
identitate,  cărţii de identitate provizorii şi cereri 
pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii 
privind stabilirea reşedinţei. 

Coordonatele principale ale  problematicii de 
stare civilă din anul 2017 sunt ilustrate de statisticile 
specifice domeniului:

- s-au înregistrat 962 de cereri pentru transcrierea 
în registrele de stare civilă române a certificatelor/ 
extraselor multilingve sau a extraselor de stare civilă 
ale cetăţenilor români procurate din străinătate și s-
au emis avize prealabile pentru 866 de cereri, din 
care 807 pentru certificate de naştere, 35 pentru 
certificate căsătorie şi 24 pentru certificate deces, în 

timp ce  96 de dosare au fost restituite pentru că nu 
îndeplineau condiţiile prevăzute de lege; 

- din cele 866 cereri avizate pentru transcrierea 
certificatelor/extraselor multilingve de stare civilă în 
registrele de stare civilă române,  cele mau multe 
certificate provin din Regatul Unit al Marii Britanii 
şi Irlandei de Nord (427), Franţa (111), Germania 
(93), Italia (70), Spania ( 63), Irlanda (44) și altele;

- au fost organizate, în colaborare cu Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Ialomiţa, 79 acțiuni 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 urma cărora au fost identificați 
12 copii neînregistrați în registrele de stare civilă 
române;  

- după analiza temeiniciei a 15 cereri de schimbare 
a numelui pe cale administrativă însoțite de 
documentele prevăzute de lege, s-au formulat 
propuneri motivate preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomița pentru a fi emise dispozițiile de 
admitere a schimbării numelui pe cale administrativă; 

- s-a derulat activitatea de primire, actualizare, 
păstrare şi gestionare a registrelor de stare civilă, 
exemplarul II, de la oficiile de stare civilă din 
primării şi servicii publice comunitare locale de 
evidenţă a persoanelor, asigurând conservarea şi 
securitatea acestora, încheindu-se în acest sens un 
număr de 19 procese - verbale de predare – primire;

- după efectuarea menţiunilor pe marginea 
actelor de stare civilă din exemplarul I al registrelor 
de stare civilă, funcționarii cu atribuții de stare civilă 
au transmis 15.392 menţiuni cu privire la modificări 
intervenite în statutul civil al unor persoane, acestea 
fiind  operate în registrele de stare civilă exemplarul 
II aflate în păstrarea instituției; 

- cu ocazia predării-preluării gestiunii de stare 
civilă, în cadrul a șapte unități administrativ - 
teritoriale din județ s-a procedat la încheierea 
proceselor-verbale de către funcționarii care au 
predat celor care au preluat gestiunea și activitatea 
de stare civilă, în prezența reprezentanților Direcției 
Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița, în 
conformitate cu prevederile legale în domeniu.

În anul 2017, în teritoriu, s-au eliberat 17.034 
certificate de stare civilă, din care 8.269 certificate 
de naştere, 2.946 certificate de căsătorie şi 5.819 
certificate de deces. 

La nivelul  Compartimentului  Evidența 
Persoanelor, s-au înregistrat și actualizat  în 
Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor 312 
comunicări referitoare la datele privind persoana 
fizică și s-au implementării în Sistemul Național 
Informatic de Evidență a Persoanelor, 550 
comunicări privind măsura interzicerii de a se afla în 
anumite localități, obligarea de a nu părăsi 
localitatea precum și interzicerea de a alege sau a fi 
ales, încheieri de ședință pronunțate de instanțele de 
judecată privind măsura controlului judiciar și a 

arestului la domiciliu.                                      
Pentru punerea în legalitate a cetăţenilor români 

care deţin acte de identitate expirate din perioada 
01.01.2014 – 31.12.2015, Direcţia Judeţeană de 
Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi Serviciile Publice 
Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor din 
judeţ în colaborare cu Inspectoratul Judeţean de 
Poliţie Ialomiţa - Serviciul Judeţean de Ordine 
Publică, au desfăşurat activităţi pentru verificarea 
cetăţenilor aflați în această situație. 

În colaborare cu Direcția de Evidență a 
Persoanelor Slobozia și Serviciul Public Comunitar 
Local de Evidență a Persoanelor Fetești s-au 
desfășurat două acțiuni cu camera mobilă în comuna 
Traian și la Centrul de recuperare și reabilitare 
neuropsihică pentru adulți-Movila, în vederea 
preluării imaginii cetăţenilor şi a documentelor 
necesare pentru eliberarea actelor de identitate, fiind 
puse în legalitate 19 persoane la Traian și 19 la 
Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihică 
pentru adulți – Movila. 

În anul 2017, la nivelul județului au fost eliberate  
un număr de   29.826 acte de identitate, din care 
28.836 cărţi de identitate şi 990 cărţi de identitate 
provizorii.  

Urmare cererilor formulate de instituţii publice, 
persoane juridice sau fizice, având ca obiect 
furnizarea de date cu caracter personal în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, s-au 
efectuat 2.651 verificări în Registrul Naţional de 
Evidenţă a Persoanelor din care: pentru unităţi din 
cadrul Ministerului Afacerilor Interne – 2.487,  
pentru alte ministere – 158 .                                                     

Din documentele Direcţiei Judeţene de Evidenţă 
a Persoanelor Ialomiţa populaţia activă a județului 
Ialomița, la data de 31.12.2017 era de 289.742  
persoane.                                              

În domeniul resurselor umane, instituţia a avut o 
structură organizatorică aprobată prin hotărâri ale 
Consiliului Judeţean Ialomiţa formată din: Serviciul 
Stare Civilă, Compartimentul Evidenţa Persoanelor, 
Compartimentul Juridic, Contencios și Relații 
Publice şi Compartimentul Financiar Contabil, 
Resurse Umane şi Administrativ. Numărul total de 
personal aprobat  a fost de 19 persoane, fiind ocupate 
17 posturi. Instituția a fost condusă în anul 2017 de 
Nicolae Chiriță, director executiv. 

Bugetul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Ialomiţa, pe anul 2017, a fost aprobat 
prin hotărȃri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa, suma 
finală rămasă la dispoziţia instituţiei fiind de 
923.000 lei.  Execuția bugetului la finele anului 2017 
a fost în valoare  de 884.063 lei, din care la venituri 
sursele au fost 877.400 lei din subvenții, iar 6.663 din 
venituri proprii, în timp ce destinația cheltuielilor a 
consemnat plăți pentru cheltuieli de personal 
643.955 lei, cheltuieli cu bunuri şi servicii  220.218 
lei și cheltuieli de capital 19.890 lei. 
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În domeniul ordine publică funcţionează, pe 
lângă Consiliului Judeţean Ialomiţa, Autoritatea de 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este 
un organism cu rol  consultativ, fără personalitate  
juridică, care se constituie și funcționează pe lângă  
fiecare consiliu județean. desfășurându-și activitatea 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 
privind organizarea După scrutinul electoral din 
2016 și alegerea Consiliului Județean Ialomița 
pentru mandatul 2016 – 2020, s-au parcurs etapele de 
nominalizare a membrilor autorităţii teritoriale de 
ordine publică,  prin hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Ialomiţa fiind desemnaţi 6 consilieri 
judeţeni care să facă parte din A.T.O.P. Ialomiţa 
(Crunţeanu Daniel-Eugeniu, Bănescu Viorel Vivari, 
Ianc Ion Octavian, Nunu Ion, Rădulescu Ciprian 
Viorel și Chidu Tudorița) şi s-a validat componenţa 
nominală a celor 15 membri ai acestei structuri, 
mandatul lor fiind egal cu durata unui mandat al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa.  Având în vedere 
modificările intervenite în structura nominală a 
ATOP Ialomița, au fost adoptate hotărârile nr. 
4/19.01.2017 și nr. 199/23.11.2017, prin care  
Consiliul Județean Ialomița a validat noua 
componență a acestui organism consultativ. 

Pentru mandatul 2016 – 2020, funcția de 
preşedinte al  A.T.O.P. Ialomiţa este îndeplinită de 
consilierul judeţean Crunţeanu Daniel-Eugeniu.

S-au păstrat, și în anul 2017, aceleași Comisiile 
de lucru ale A.T.O.P. Ialomiţa: Comisia de 
coordonare, situaţii de urgenţă şi pentru petiţii, 
Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a 
indicatorilor de performanţă minimali şi Comisia 
pentru probleme sociale, standarde profesionale, 
consultanţă şi drepturile omului, fiecare având în 
componenţă câte 5 membri . De asemenea, a fost 
păstrat Regulamentul propriu de organizare şi 
funcţionare, s-a elaborat planul strategic anual, cu 
obiective şi indicatori de performanţă minimali, 
având ca scop protejarea intereselor comunităţii şi 
asigurarea climatului de siguranţă publică. 

Direcţiile principale în care a acţionat A.T.O.P 
Ialomiţa în anul 2017 au fost: probleme legate de 
siguranţa circulaţiei, prevenirea şi combaterea 
consumului de droguri în judeţul Ialomiţa, 
asigurarea securităţii în şcoli, întâlniri cu 
reprezentanți ai societății civile (consilieri, 
reprezentanţi ai etniei romilor, poliţie locală) pentru 
prevenirea unor evenimente deosebite, acţiuni şi 
măsuri de prevenire a infracţionalităţii, analiza 

f) Instituţii publice 

din domeniul ordine publică

Ordine Publică Ialomiţa (A.T.O.P.), structură 
partenerială  al cărui scop este protejarea intereselor 
comunităţii şi asigurarea climatului de siguranţă 
publică, precum şi măsurile care se impun a fi 
adoptate în sistem integrat pentru realizarea acestor 
obiective strategice. 

f.1  Autoritatea Teritorială

      de Ordine Publică

Poliţiei din municipii şi 
oraşe, analiza şi găsirea unor 
soluţii pentru probleme 
ridicate de  cetăţenii din 
judeţul Ialomiţa. 

Autoritatea Teritorială de 
Ordine Publică Ialomița, în 
exercitarea atribuțiilor care i-
au revenit, s-a întrunit în anul 
2017  în trei ședințe ordinare, 

la Urziceni și Slobozia (2), alături de membrii ATOP 
fiind invitați primari, șefii de post ai localităților din 
zonă, directori de scoli și alte persoane interesate.  
Şedinţele de analiză au fost stabilite în funcţie de 
situaţia de pe teren, de solicitările reprezentanţilor 
comunităţii și  de problemele care ar putea degenera 
sau reprezenta pericole publice deosebite, căutându-
se totodată modalităţi  de îmbunătăţirea a 
performanțelor, prin conlucrarea mai strânsă cu 
autori tăț i le  administraţ iei  publice locale. 
Principalele teme înscrise pe ordinea de zi a 
ședințelor ATOP Ialomița și a propunerilor rezultate 
se pot rezuma astfel: propuneri/măsuri/activități 
privind îmbunătățirea situației în zona discutată,  
optimizarea modului de executare a misiunilor 
specifice pentru asigurarea transparenței actului 
polițienesc, îmbunătățirea climatului de ordine și 
siguranță publică,  transmiterea către parlamentarii 
de Ialomița a propunerii legislative de adoptare a 
statutului polițistului local, măsurile de ordine 
publică necesare în zona instituțiilor de învățământ și 
altele. În urma analizelor comparative şi a 
evaluărilor făcute în cadrul ATOP s-a constatat că 
fenomenul infracţional înregistrat pe raza judeţului 
Ialomiţa s-a înscris în general în parametrii 
perioadelor anterioare neridicând probleme 
deosebite.

Prin activitatea sa, Autoritatea Teritorială de 
Ordine Publică Ialomiţa a urmărit să ajute la 
creşterea gradului de siguranţă şi securitate publică, 
să dezvolte încrederea comunităţii în instituţiile din 
domeniul ordinii şi siguranţei publice.

 

Atribuțiile Consiliului Județean și ale președintelui 
acestuia privind domeniul realizării infrastructurii 
rutiere dau consiliilor judeţene posibilitatea de a hotărî 
asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele 
şi în interesul colectivităţilor locale pe care le 
reprezintă, la înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea 
unor societăți comerciale prestatoare de servicii 
publice de interes local sau judeţean. 

Calitatea de societate comercială incumbă 
obligația respectării Legii nr. 31/1990  privind 

S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa este 
singura  societate comercială pe acțiuni  la care 
judeţul Ialomiţa are calitatea de acţionar unic şi 
îndeplineşte atribuţiile adunării generale a 
acţionarilor. În anul 2017, societatea și-a păstrat 
obiectul principal de activitate - lucrări de construcţii 
drumuri judeţene şi comunale,  repararea şi 
întreţinerea drumurilor,  la care a adăugat fabricarea 
și comercializarea produselor specifice (mixturi 
asfaltice și betoane), ultima contribuind cu 10% la 
realizarea cifrei de afaceri. Activitatea societăţii s-a 
desfăşurat prin subunitățile sale, secţia de producţie 
şi atelierul de reparaţii utilaje  din  Slobozia , cu un 
număr mediu de 60 de angajați. Veniturile totale  de 
12.419 mii lei au fost obținute din lucrări executate 
în valoare de 9.987mii lei, venituri din vânzări 
produse proprii ( mixturi asfaltice) 1.297 mii lei și 
alte venituri 1.135 mii lei.

Principalele lucrări executate în anul raportat au 
fost:

- lucrări de întreținere și reparații drumuri  
judeţene în valoare de 5.328.809,62 lei, cu TVA 
inclus (contractul nr. 2329/2/13.09.2016 și 
contractul nr. 232932/11.09.2017);

- lucrări de  modernizare, reparaţii şi întreţinere 
drumuri comunale din județul Ialomița (Stelnica, 
Balaciu, Reviga, Valea Măcrișului, Cosâmbești) în 
valoare de 2.003.968 lei , cu TVA inclus;

- lucrări de  modernizare, reparaţii şi întreţinere 

g) Societăţi comerciale 

cu capital integral al judeţului Ialomiţa

societăţile comerciale,  cu modificările și 
completările ulterioare și a OUG nr.109/2011 
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 
publice,cu modificările și completările ulterioare, 
precum și a actului constitutiv al agentului economic.

Din aplicarea acestor norme, Judeţul Ialomiţa 
îndeplineşte, ca acţionar unic, atribuţiile adunării 
generale a acţionarilor la S.C. Drumuri şi Poduri 
S.A. Ialomiţa, ale cărei principale  activităţi sunt 
legate de realizarea de lucrări de construcţii a 
drumurilor judeţene şi comunale, modernizarea, 
repararea şi întreţinerea de drumuri, executarea şi 
comercializarea produselor specifice societăţii etc. 

g.1  S.C. Drumuri şi Poduri S.A. 

       Ialomiţa

drumuri comunale din afara județului Ialomița 
(comuna Victoria – Brăila, și comuna Pantelimon - 
Constanța) în valoare de  4.311.997,57 lei,  cu TVA 
inclus, ceea ce reprezintă 37,5% din cifra de afaceri;

- servicii de deszăpezire pentru SC ITARO SRL 
Slobozia, în valoare de 240.004,33 lei, cu TVA inclus;

- comerţul cu produse specifice (beton şi mixturi 
asfaltice), 6.156 tone în valoare de 1.297 mii lei . 

Principalii indicatori economico-financiari 
realizați în anul 2017 sunt:

Prin redarea acestor indicatori se demonstrează că 
structurile de management  ale S.C. Drumuri şi 
Poduri S.A. Ialomiţa s-au  debarasat de abordarea 
prudenţială exagerată în legătură cu intrarea pe o 
piaţă concurenţială acerbă din domeniu, de lamentări 
și motivații sterile pentru o activitate menținută la 
limita incertitudinii și solvabilității, găsind soluții 
reale de reechilibrare economico-financiară, în 
deplin acord cu sprijinul constant pe care societatea  
l-a primit de la acționarul unic prin majorarea 
capitalului societăţii, care să asigure condițiile 
materiale necesare îndeplinirii indicatorilor tehnico-
economici. Se dovedește încă odată că folosirea 
intensă a capacității de producție, gospodărirea  
judicioasă a resurselor materiale, umane și financiare, 
reducerea părții  neproductive a cheltuielilor de 
exploatare, folosirea eficientă a forţei de muncă și 
creșterea productivității muncii presupun nu eforturi 
financiare deosebite, ci efort de voință și acțiune! 
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În domeniul ordine publică funcţionează, pe 
lângă Consiliului Judeţean Ialomiţa, Autoritatea de 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este 
un organism cu rol  consultativ, fără personalitate  
juridică, care se constituie și funcționează pe lângă  
fiecare consiliu județean. desfășurându-și activitatea 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 
privind organizarea După scrutinul electoral din 
2016 și alegerea Consiliului Județean Ialomița 
pentru mandatul 2016 – 2020, s-au parcurs etapele de 
nominalizare a membrilor autorităţii teritoriale de 
ordine publică,  prin hotărâri ale Consiliului 
Judeţean Ialomiţa fiind desemnaţi 6 consilieri 
judeţeni care să facă parte din A.T.O.P. Ialomiţa 
(Crunţeanu Daniel-Eugeniu, Bănescu Viorel Vivari, 
Ianc Ion Octavian, Nunu Ion, Rădulescu Ciprian 
Viorel și Chidu Tudorița) şi s-a validat componenţa 
nominală a celor 15 membri ai acestei structuri, 
mandatul lor fiind egal cu durata unui mandat al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa.  Având în vedere 
modificările intervenite în structura nominală a 
ATOP Ialomița, au fost adoptate hotărârile nr. 
4/19.01.2017 și nr. 199/23.11.2017, prin care  
Consiliul Județean Ialomița a validat noua 
componență a acestui organism consultativ. 

Pentru mandatul 2016 – 2020, funcția de 
preşedinte al  A.T.O.P. Ialomiţa este îndeplinită de 
consilierul judeţean Crunţeanu Daniel-Eugeniu.

S-au păstrat, și în anul 2017, aceleași Comisiile 
de lucru ale A.T.O.P. Ialomiţa: Comisia de 
coordonare, situaţii de urgenţă şi pentru petiţii, 
Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a 
indicatorilor de performanţă minimali şi Comisia 
pentru probleme sociale, standarde profesionale, 
consultanţă şi drepturile omului, fiecare având în 
componenţă câte 5 membri . De asemenea, a fost 
păstrat Regulamentul propriu de organizare şi 
funcţionare, s-a elaborat planul strategic anual, cu 
obiective şi indicatori de performanţă minimali, 
având ca scop protejarea intereselor comunităţii şi 
asigurarea climatului de siguranţă publică. 

Direcţiile principale în care a acţionat A.T.O.P 
Ialomiţa în anul 2017 au fost: probleme legate de 
siguranţa circulaţiei, prevenirea şi combaterea 
consumului de droguri în judeţul Ialomiţa, 
asigurarea securităţii în şcoli, întâlniri cu 
reprezentanți ai societății civile (consilieri, 
reprezentanţi ai etniei romilor, poliţie locală) pentru 
prevenirea unor evenimente deosebite, acţiuni şi 
măsuri de prevenire a infracţionalităţii, analiza 

f) Instituţii publice 

din domeniul ordine publică

Ordine Publică Ialomiţa (A.T.O.P.), structură 
partenerială  al cărui scop este protejarea intereselor 
comunităţii şi asigurarea climatului de siguranţă 
publică, precum şi măsurile care se impun a fi 
adoptate în sistem integrat pentru realizarea acestor 
obiective strategice. 

f.1  Autoritatea Teritorială

      de Ordine Publică

Poliţiei din municipii şi 
oraşe, analiza şi găsirea unor 
soluţii pentru probleme 
ridicate de  cetăţenii din 
judeţul Ialomiţa. 

Autoritatea Teritorială de 
Ordine Publică Ialomița, în 
exercitarea atribuțiilor care i-
au revenit, s-a întrunit în anul 
2017  în trei ședințe ordinare, 

la Urziceni și Slobozia (2), alături de membrii ATOP 
fiind invitați primari, șefii de post ai localităților din 
zonă, directori de scoli și alte persoane interesate.  
Şedinţele de analiză au fost stabilite în funcţie de 
situaţia de pe teren, de solicitările reprezentanţilor 
comunităţii și  de problemele care ar putea degenera 
sau reprezenta pericole publice deosebite, căutându-
se totodată modalităţi  de îmbunătăţirea a 
performanțelor, prin conlucrarea mai strânsă cu 
autori tăț i le  administraţ iei  publice locale. 
Principalele teme înscrise pe ordinea de zi a 
ședințelor ATOP Ialomița și a propunerilor rezultate 
se pot rezuma astfel: propuneri/măsuri/activități 
privind îmbunătățirea situației în zona discutată,  
optimizarea modului de executare a misiunilor 
specifice pentru asigurarea transparenței actului 
polițienesc, îmbunătățirea climatului de ordine și 
siguranță publică,  transmiterea către parlamentarii 
de Ialomița a propunerii legislative de adoptare a 
statutului polițistului local, măsurile de ordine 
publică necesare în zona instituțiilor de învățământ și 
altele. În urma analizelor comparative şi a 
evaluărilor făcute în cadrul ATOP s-a constatat că 
fenomenul infracţional înregistrat pe raza judeţului 
Ialomiţa s-a înscris în general în parametrii 
perioadelor anterioare neridicând probleme 
deosebite.

Prin activitatea sa, Autoritatea Teritorială de 
Ordine Publică Ialomiţa a urmărit să ajute la 
creşterea gradului de siguranţă şi securitate publică, 
să dezvolte încrederea comunităţii în instituţiile din 
domeniul ordinii şi siguranţei publice.

 

Atribuțiile Consiliului Județean și ale președintelui 
acestuia privind domeniul realizării infrastructurii 
rutiere dau consiliilor judeţene posibilitatea de a hotărî 
asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele 
şi în interesul colectivităţilor locale pe care le 
reprezintă, la înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea 
unor societăți comerciale prestatoare de servicii 
publice de interes local sau judeţean. 

Calitatea de societate comercială incumbă 
obligația respectării Legii nr. 31/1990  privind 

S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa este 
singura  societate comercială pe acțiuni  la care 
judeţul Ialomiţa are calitatea de acţionar unic şi 
îndeplineşte atribuţiile adunării generale a 
acţionarilor. În anul 2017, societatea și-a păstrat 
obiectul principal de activitate - lucrări de construcţii 
drumuri judeţene şi comunale,  repararea şi 
întreţinerea drumurilor,  la care a adăugat fabricarea 
și comercializarea produselor specifice (mixturi 
asfaltice și betoane), ultima contribuind cu 10% la 
realizarea cifrei de afaceri. Activitatea societăţii s-a 
desfăşurat prin subunitățile sale, secţia de producţie 
şi atelierul de reparaţii utilaje  din  Slobozia , cu un 
număr mediu de 60 de angajați. Veniturile totale  de 
12.419 mii lei au fost obținute din lucrări executate 
în valoare de 9.987mii lei, venituri din vânzări 
produse proprii ( mixturi asfaltice) 1.297 mii lei și 
alte venituri 1.135 mii lei.

Principalele lucrări executate în anul raportat au 
fost:

- lucrări de întreținere și reparații drumuri  
judeţene în valoare de 5.328.809,62 lei, cu TVA 
inclus (contractul nr. 2329/2/13.09.2016 și 
contractul nr. 232932/11.09.2017);

- lucrări de  modernizare, reparaţii şi întreţinere 
drumuri comunale din județul Ialomița (Stelnica, 
Balaciu, Reviga, Valea Măcrișului, Cosâmbești) în 
valoare de 2.003.968 lei , cu TVA inclus;

- lucrări de  modernizare, reparaţii şi întreţinere 

g) Societăţi comerciale 

cu capital integral al judeţului Ialomiţa

societăţile comerciale,  cu modificările și 
completările ulterioare și a OUG nr.109/2011 
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor 
publice,cu modificările și completările ulterioare, 
precum și a actului constitutiv al agentului economic.

Din aplicarea acestor norme, Judeţul Ialomiţa 
îndeplineşte, ca acţionar unic, atribuţiile adunării 
generale a acţionarilor la S.C. Drumuri şi Poduri 
S.A. Ialomiţa, ale cărei principale  activităţi sunt 
legate de realizarea de lucrări de construcţii a 
drumurilor judeţene şi comunale, modernizarea, 
repararea şi întreţinerea de drumuri, executarea şi 
comercializarea produselor specifice societăţii etc. 

g.1  S.C. Drumuri şi Poduri S.A. 

       Ialomiţa

drumuri comunale din afara județului Ialomița 
(comuna Victoria – Brăila, și comuna Pantelimon - 
Constanța) în valoare de  4.311.997,57 lei,  cu TVA 
inclus, ceea ce reprezintă 37,5% din cifra de afaceri;

- servicii de deszăpezire pentru SC ITARO SRL 
Slobozia, în valoare de 240.004,33 lei, cu TVA inclus;

- comerţul cu produse specifice (beton şi mixturi 
asfaltice), 6.156 tone în valoare de 1.297 mii lei . 

Principalii indicatori economico-financiari 
realizați în anul 2017 sunt:

Prin redarea acestor indicatori se demonstrează că 
structurile de management  ale S.C. Drumuri şi 
Poduri S.A. Ialomiţa s-au  debarasat de abordarea 
prudenţială exagerată în legătură cu intrarea pe o 
piaţă concurenţială acerbă din domeniu, de lamentări 
și motivații sterile pentru o activitate menținută la 
limita incertitudinii și solvabilității, găsind soluții 
reale de reechilibrare economico-financiară, în 
deplin acord cu sprijinul constant pe care societatea  
l-a primit de la acționarul unic prin majorarea 
capitalului societăţii, care să asigure condițiile 
materiale necesare îndeplinirii indicatorilor tehnico-
economici. Se dovedește încă odată că folosirea 
intensă a capacității de producție, gospodărirea  
judicioasă a resurselor materiale, umane și financiare, 
reducerea părții  neproductive a cheltuielilor de 
exploatare, folosirea eficientă a forţei de muncă și 
creșterea productivității muncii presupun nu eforturi 
financiare deosebite, ci efort de voință și acțiune! 
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h) Societăţi comerciale 

cu participarea la capital 

a judeţului Ialomiţa

h.1  Infrastructură Drumuri şi Poduri

     Anul 2017 a adus noutatea punerii în dezbaterea 
Consiliului Judeţean Ialomiţa a oportunității, 
necesității și legalității înființării unor societăți 
comerciale, ca persoane juridice române, care să 
funcționeze ca societăți comerciale pe acțiuni, în 
care capitalul social subscris se divizează în acțiuni 
cu o valoare nominală de 100 lei. Prin actul 
constitutiv al societății comerciale sunt prevăzute 

� Prin hotărârea nr. 177/26.10.2017, Consiliul 
Judeţean Ialomiţa a aprobat asocierea Judeţului 
Ialomiţa cu Municipiul Slobozia în vederea 
înfiinţării societăţii comerciale S.C. Infrastructură 
Drumuri și Poduri S.A., organizată ca societate pe 
acţiuni, persoană juridică română, cu sediul în 
România, judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia, șos. 
Slobozia-Călărași, Km.3, având un capitalul social 
inițial de 1.500.000 lei, integral vărsat  și ca obiect 
principal de activitate lucrări de construcţii a 
drumurilor și autostrăzilor. Denumirea societății 
comerciale a fost rezervată la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița sub nr. 
24.069/28.08.2017. Structura acționariatului este: 
judeţul Ialomiţa, 13.500 de acțiuni, în valoare totală 
de 1.350.000 lei, reprezentând 90 % din capitalul 

Asocierea Judeţului Ialomiţa cu Municipiul Slobozia 
și Comuna Cosâmbești în vederea participării la capitalul 
social al societăţii comerciale S.C. Pază și Servicii 
Comunitare S.R.L. Slobozia a făcut obiectul hotărârii 
Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.223/19.12.2017.  
Organizată ca societate comercială cu răspundere limitată, 
persoană juridică română, cu sediul în municipiul 
Slobozia, b-dul Cosminului, nr.2, bl. I7, et.1, cam.7, 
județul Ialomița, S.C. Pază și Servicii Comunitare 
S.R.L. Slobozia are ca obiect principal de activitate 
servicii de protecție și gardă, un capital social în valoare de 
2.170 lei, integral vărsat ca aport în numerar și împărțit în 
217 părți sociale cu o valoare nominală de 100 lei/parte 
socială. Municipiul Slobozia deține 200 de părți sociale, în 

condițiile concrete și legale în care aceasta 
funcționează: acționarii, denumirea, forma juridică, 
sediul social, capitalul social, durata, obiectul de 
activitate (activitatea principală, activități 
secundare), acțiunile, drepturile și obligațiile 
acționarilor, transferul acțiunilor, majorarea și 
reducerea capitalului social, adunarea generală a 
acționarilor (atribuții, convocare, organizarea 
ședințe lor,  cvorum, exerci tarea  votului) , 
administrarea societății, consiliul de administrație 
(atribuții, exercitarea votului), directorul, controlul 
societății, activitatea economică, dispoziții finale.  

social și Municipiul Slobozia, 1.500 de acțiuni, în 
valoare totală de 150.000 lei, reprezentând 10 % din 
capitalul social. În aceleași procente este prevăzută 
și participarea la profit/pierderi. Tot prin aceeași 
hotărâre s-au acordat următoarele împuterniciri: 
pentru domnul Victor Moraru,  președintele 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, să semneze, în 
numele şi pe seama judeţului Ialomiţa, Actul 
Constitutiv al societății, inclusiv documentele  
necesare înfiinţării acesteia, pentru doamna Condruţ 
Ileana și  domnul Ianc Ion – Octavian, atestarea  
calității de primii membri ai Adunării Generale a 
Acţionarilor, ca reprezentanţi ai judeţului Ialomiţa, 
pentru o perioadă egală cu cea de exercitare a funcţiei 
de consilier judeţean, pentru domnul Pirpiliu Marius 
– Romeo și domnul Stoian Daniel – Remus, atestarea 
calității de primii membri ai Consiliului de 
administraţie al societății, ca reprezentanţi ai 
judeţului Ialomiţa, pentru un mandat ce nu poate 
depăși 2 (doi) ani și domnul Dogaru Iulian-Grigorin, 
pentru a îndeplini procedurile prevăzute de lege 
pentru înmatricularea societății la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Ialomiţa. A fost desemnat  în calitate de director al 
S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A., cu un 
mandat până la 31.10.2020, domnul Stoian Daniel - 
Remus, în timp ce domnul Preda Silviu, va fi auditor 
statutar, pe o perioadă de 3 ani.

h.2  S.C. Pază şi Servicii 

       Comunitare S.R.L. Slobozia

valoare de 2.000 lei (92%), Comuna Cosâmbești are 2 
părți sociale, în valoare de 20 lei (1%), iar județul Ialomița 
15 părți sociale, în valoare de 150 lei ( 7%), în aceleași 
procente fiind și participarea la profit/pierderi. S-a aprobat 
actul constitutiv actualizat și s-au acordat următoarele 
împuterniciri: pentru domnul Victor Moraru, președintele 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, să semneze, în numele şi pe 
seama judeţului Ialomiţa, Actul Constitutiv actualizat al 
societății, inclusiv documentele  necesare înfiinţării 
acesteia, pentru doamna Oancea Stela și  domnul Popa 
Marin, atestarea calității de primii membri ai Adunării 
Generale a Acţionarilor, ca reprezentanţi ai judeţului 
Ialomiţa, pentru o perioadă egală cu cea de exercitare a 
funcţiei de consilier judeţean. Administratorul S.C. Pază și 
Servicii  Comunitare S.R.L. Slobozia a primit 
responsabilitatea îndeplinirii procedurilor legale 
referitoare la înregistrarea menţiunii la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa.

V.

Îndeplinirea atribuţiilor privind 

relaţia cu alte autorităţi ale 

administraţiei publice locale şi 

centrale şi a altor atribuţii date în 

competenţa consiliului judeţean 

sau preşedintelui

Conceperea și implementarea politicilor 
publice sunt legate direct de promovarea 

colaborării în plan local, regional, naţional și 
internațional, deoarece abordarea acesteia cu 
realism, responsabili tate,  încredere şi 
creativitate, prin consultări, asocieri, cooperări, 

acorduri, parteneriate, negocieri în probleme de 
interes comun major, poate dezvolta acţiuni 
durabile, în beneficiul tuturor părţilor, iar 
performanţa ansamblului este întotdeauna  mai 
mare decât suma eforturilor individuale ale 
entităţilor partenere.

În legile organice și actele normative subsecvente 
domeniului administrației publice locale sunt 
prevăzute condițiile și atribuțiile fără echivoc în care 
are loc cooperarea interinstituţională.  Ales în 
condițiile legii, Consiliul Județean Ialomița, ca  
autoritate a administrației publice locale pentru 
coordonarea activității consiliilor comunale, 
orășenești și municipale din județul Ialomița, a 
respectat, și în anul 2017, principiile care guvernează 
raporturile dintre el și autorităţile administraţiei 
publice locale: autonomia, legalitatea, responsabi-
litatea, cooperarea şi solidaritatea în rezolvarea 
problemelor întregului judeţ, precum și prevederea 
expresă potrivit căreia în relaţiile dintre Consiliul 
Judeţean Ialomiţa şi autorităţile administraţiei 
publice locale din comunele, oraşele şi municipiile 
judeţului Ialomiţa nu există raporturi de subordonare. 

V 1.1.  Promovarea colaborării cu autorități, 
servicii și instituții publice locale

V 1.  Promovarea colaborării 

în plan local

Colaborarea în plan local s-a realizat prin 
modalităţi concrete, sintetizate astfel:

- asigurarea complementarității dintre Strategia 
de dezvoltare economico-socială a județului Ialomița 
în perioada 2009 – 2020 și strategiile locale, 
confirmate prin adeverințele solicitate și emise la 
depunerea cererilor de finanțare pentru accesarea 
fondurilor europene și naționale nerambursabile;

- stabilirea, pe baza avizului consiliilor locale 
municipale, orăşeneşti şi comunale din judeţul 
Ialomiţa implicate, a proiectelor de organizare şi 
amenajare a teritoriului judeţului, precum şi de 
dezvoltare urbanistică generală a acestuia şi a 
unităţilor administrativ-teritoriale componente, 
realizarea lor fiind urmărită în cooperare cu 
autorităţile administraţiei publice locale comunale, 
orăşeneşti sau municipale implicate; 

- asocierea și colaborarea Județului Ialomița, 
reprezentat de Consiliul Județean Ialomița și 
Unitățile Administrativ- Teritoriale de pe traseul 
drumurilor județene pentru care s-au propus lucrări 
de modernizare : Drăgoești, Roșiori, Movilița, Dridu, 
Fierbinți Târg, Jilavele, Sinești, Albești,  Andrășești , 
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h) Societăţi comerciale 

cu participarea la capital 

a judeţului Ialomiţa

h.1  Infrastructură Drumuri şi Poduri

     Anul 2017 a adus noutatea punerii în dezbaterea 
Consiliului Judeţean Ialomiţa a oportunității, 
necesității și legalității înființării unor societăți 
comerciale, ca persoane juridice române, care să 
funcționeze ca societăți comerciale pe acțiuni, în 
care capitalul social subscris se divizează în acțiuni 
cu o valoare nominală de 100 lei. Prin actul 
constitutiv al societății comerciale sunt prevăzute 

� Prin hotărârea nr. 177/26.10.2017, Consiliul 
Judeţean Ialomiţa a aprobat asocierea Judeţului 
Ialomiţa cu Municipiul Slobozia în vederea 
înfiinţării societăţii comerciale S.C. Infrastructură 
Drumuri și Poduri S.A., organizată ca societate pe 
acţiuni, persoană juridică română, cu sediul în 
România, judeţul Ialomiţa, municipiul Slobozia, șos. 
Slobozia-Călărași, Km.3, având un capitalul social 
inițial de 1.500.000 lei, integral vărsat  și ca obiect 
principal de activitate lucrări de construcţii a 
drumurilor și autostrăzilor. Denumirea societății 
comerciale a fost rezervată la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița sub nr. 
24.069/28.08.2017. Structura acționariatului este: 
judeţul Ialomiţa, 13.500 de acțiuni, în valoare totală 
de 1.350.000 lei, reprezentând 90 % din capitalul 

Asocierea Judeţului Ialomiţa cu Municipiul Slobozia 
și Comuna Cosâmbești în vederea participării la capitalul 
social al societăţii comerciale S.C. Pază și Servicii 
Comunitare S.R.L. Slobozia a făcut obiectul hotărârii 
Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.223/19.12.2017.  
Organizată ca societate comercială cu răspundere limitată, 
persoană juridică română, cu sediul în municipiul 
Slobozia, b-dul Cosminului, nr.2, bl. I7, et.1, cam.7, 
județul Ialomița, S.C. Pază și Servicii Comunitare 
S.R.L. Slobozia are ca obiect principal de activitate 
servicii de protecție și gardă, un capital social în valoare de 
2.170 lei, integral vărsat ca aport în numerar și împărțit în 
217 părți sociale cu o valoare nominală de 100 lei/parte 
socială. Municipiul Slobozia deține 200 de părți sociale, în 

condițiile concrete și legale în care aceasta 
funcționează: acționarii, denumirea, forma juridică, 
sediul social, capitalul social, durata, obiectul de 
activitate (activitatea principală, activități 
secundare), acțiunile, drepturile și obligațiile 
acționarilor, transferul acțiunilor, majorarea și 
reducerea capitalului social, adunarea generală a 
acționarilor (atribuții, convocare, organizarea 
ședințe lor,  cvorum, exerci tarea  votului) , 
administrarea societății, consiliul de administrație 
(atribuții, exercitarea votului), directorul, controlul 
societății, activitatea economică, dispoziții finale.  

social și Municipiul Slobozia, 1.500 de acțiuni, în 
valoare totală de 150.000 lei, reprezentând 10 % din 
capitalul social. În aceleași procente este prevăzută 
și participarea la profit/pierderi. Tot prin aceeași 
hotărâre s-au acordat următoarele împuterniciri: 
pentru domnul Victor Moraru,  președintele 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, să semneze, în 
numele şi pe seama judeţului Ialomiţa, Actul 
Constitutiv al societății, inclusiv documentele  
necesare înfiinţării acesteia, pentru doamna Condruţ 
Ileana și  domnul Ianc Ion – Octavian, atestarea  
calității de primii membri ai Adunării Generale a 
Acţionarilor, ca reprezentanţi ai judeţului Ialomiţa, 
pentru o perioadă egală cu cea de exercitare a funcţiei 
de consilier judeţean, pentru domnul Pirpiliu Marius 
– Romeo și domnul Stoian Daniel – Remus, atestarea 
calității de primii membri ai Consiliului de 
administraţie al societății, ca reprezentanţi ai 
judeţului Ialomiţa, pentru un mandat ce nu poate 
depăși 2 (doi) ani și domnul Dogaru Iulian-Grigorin, 
pentru a îndeplini procedurile prevăzute de lege 
pentru înmatricularea societății la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
Ialomiţa. A fost desemnat  în calitate de director al 
S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A., cu un 
mandat până la 31.10.2020, domnul Stoian Daniel - 
Remus, în timp ce domnul Preda Silviu, va fi auditor 
statutar, pe o perioadă de 3 ani.

h.2  S.C. Pază şi Servicii 

       Comunitare S.R.L. Slobozia

valoare de 2.000 lei (92%), Comuna Cosâmbești are 2 
părți sociale, în valoare de 20 lei (1%), iar județul Ialomița 
15 părți sociale, în valoare de 150 lei ( 7%), în aceleași 
procente fiind și participarea la profit/pierderi. S-a aprobat 
actul constitutiv actualizat și s-au acordat următoarele 
împuterniciri: pentru domnul Victor Moraru, președintele 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, să semneze, în numele şi pe 
seama judeţului Ialomiţa, Actul Constitutiv actualizat al 
societății, inclusiv documentele  necesare înfiinţării 
acesteia, pentru doamna Oancea Stela și  domnul Popa 
Marin, atestarea calității de primii membri ai Adunării 
Generale a Acţionarilor, ca reprezentanţi ai judeţului 
Ialomiţa, pentru o perioadă egală cu cea de exercitare a 
funcţiei de consilier judeţean. Administratorul S.C. Pază și 
Servicii  Comunitare S.R.L. Slobozia a primit 
responsabilitatea îndeplinirii procedurilor legale 
referitoare la înregistrarea menţiunii la Oficiul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa.

V.

Îndeplinirea atribuţiilor privind 

relaţia cu alte autorităţi ale 

administraţiei publice locale şi 

centrale şi a altor atribuţii date în 

competenţa consiliului judeţean 

sau preşedintelui

Conceperea și implementarea politicilor 
publice sunt legate direct de promovarea 

colaborării în plan local, regional, naţional și 
internațional, deoarece abordarea acesteia cu 
realism, responsabili tate,  încredere şi 
creativitate, prin consultări, asocieri, cooperări, 

acorduri, parteneriate, negocieri în probleme de 
interes comun major, poate dezvolta acţiuni 
durabile, în beneficiul tuturor părţilor, iar 
performanţa ansamblului este întotdeauna  mai 
mare decât suma eforturilor individuale ale 
entităţilor partenere.

În legile organice și actele normative subsecvente 
domeniului administrației publice locale sunt 
prevăzute condițiile și atribuțiile fără echivoc în care 
are loc cooperarea interinstituţională.  Ales în 
condițiile legii, Consiliul Județean Ialomița, ca  
autoritate a administrației publice locale pentru 
coordonarea activității consiliilor comunale, 
orășenești și municipale din județul Ialomița, a 
respectat, și în anul 2017, principiile care guvernează 
raporturile dintre el și autorităţile administraţiei 
publice locale: autonomia, legalitatea, responsabi-
litatea, cooperarea şi solidaritatea în rezolvarea 
problemelor întregului judeţ, precum și prevederea 
expresă potrivit căreia în relaţiile dintre Consiliul 
Judeţean Ialomiţa şi autorităţile administraţiei 
publice locale din comunele, oraşele şi municipiile 
judeţului Ialomiţa nu există raporturi de subordonare. 

V 1.1.  Promovarea colaborării cu autorități, 
servicii și instituții publice locale

V 1.  Promovarea colaborării 

în plan local

Colaborarea în plan local s-a realizat prin 
modalităţi concrete, sintetizate astfel:

- asigurarea complementarității dintre Strategia 
de dezvoltare economico-socială a județului Ialomița 
în perioada 2009 – 2020 și strategiile locale, 
confirmate prin adeverințele solicitate și emise la 
depunerea cererilor de finanțare pentru accesarea 
fondurilor europene și naționale nerambursabile;

- stabilirea, pe baza avizului consiliilor locale 
municipale, orăşeneşti şi comunale din judeţul 
Ialomiţa implicate, a proiectelor de organizare şi 
amenajare a teritoriului judeţului, precum şi de 
dezvoltare urbanistică generală a acestuia şi a 
unităţilor administrativ-teritoriale componente, 
realizarea lor fiind urmărită în cooperare cu 
autorităţile administraţiei publice locale comunale, 
orăşeneşti sau municipale implicate; 

- asocierea și colaborarea Județului Ialomița, 
reprezentat de Consiliul Județean Ialomița și 
Unitățile Administrativ- Teritoriale de pe traseul 
drumurilor județene pentru care s-au propus lucrări 
de modernizare : Drăgoești, Roșiori, Movilița, Dridu, 
Fierbinți Târg, Jilavele, Sinești, Albești,  Andrășești , 
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Gheorghe Doja, Reviga, Cocora,  Buești, Ciulnița , 
Cosâmbești,  Mărculești, Coșereni, Axintele, 
Ciochina,  Grivița,  Scânteia, Valea Ciorii, Dridu, 
urmărind  luarea măsurilor necesare, inclusiv cele de 
ordin financiar, pentru realizarea acestora;

- organizarea de întâlniri-dezbateri cu primarii 
localităţilor, pentru fundamentarea alocărilor 
bugetare şi a priorităţilor investiţionale din  2017, 
prevăzute în strategia de dezvoltare judeţeană şi în 
strategiile fiecărei unităţi administrativ-teritoriale 
din judeţ, precum și pe alte tematici de interes comun.  
Astfel, în ziua de  27.02.2017, Consiliului Judeţean 
Ialomiţa a organizat o întâlnire de lucru cu primarii 
ş i  responsabi l i i  f inanciari  a i  uni tă ţ i lor 
administrativ- teritoriale din judeţul Ialomiţa, axată 
pe tema realizării procedurii de repartizare a sumei de 
11.742 mii lei, defalcată din unele venituri ale 
bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2017 şi estimări pe anii 2018-2020,  
propuneri de criterii în repartizarea bugetului, 
priorităţile de investiţii ale Consiliului Judeţean 
Ialomiţa din anul 2017. În data de 16.03.2017, s-a 
organizat dezbaterea publică privind Proiectul 
bugetului propriu al judeţului Ialomiţa pentru anul 
2017, care a reunit consilieri judeţeni, reprezentanţi 
ai unităţilor administrativ teritoriale, instituţiilor 
subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, ONG-
urilor şi mass-mediei locale, cărora li s-a prezentat  
structura bugetului, obiectivele de investiţii pentru 
anul 2017, noile categorii de finanţare pentru 
organizaţiile non-guvernamentale şi instituţii de cult. 
Organizarea unei întalniri-dezbatere pe tema 
achizițiilor publice, în ziua de 23.03.2017, împreuna 
cu Agenția Națională pentru Achiziții Publice 
(ANAP), reprezentată de președintele său, Bogdan 
Pușcaș, a fost un prilej în care reprezentanții 
unităţilor administrativ -  teritoriale din județ și cei ai 

instituțiilor publice subordonate Consiliului 
Judeţean Ialomiţa au clarificat aspecte punctuale ce 
țin de aplicarea corectă a  legislației achizițiilor 
publice. În ziua de 4 mai 2017, Consiliul Județean 
Ialomița a organizat împreună cu Instituția 
Prefectului - Județul Ialomița o întâlnire de lucru la 
care au fost invitați toți primarii din județul Ialomița, 
pe ordinea de zi regăsindu-se teme precum: 
legalitatea actelor administrative, fondul funciar, 
înregistrarea imobilelor în sistemul integrat de 
cadastru și carte funciară, constituirea Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Ialomița.

- prezentarea programului Start-up Nation – 
România, organizată de Consiliul Judeţean Ialomiţa 
în colaborare cu Ministerul pentru Mediul de 
Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Agenţia 
Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Ialomița şi 
cu sprijinul Oficiului Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Ialomița, în ziua de 29 martie 
2017, s-a adresat persoanelor aflate în căutarea unui 
loc de muncă, şomerilor activi, persoanelor înscrise 
în baza de date AJOFM Ialomiţa, precum şi tinerilor 
absolvenţi. La întâlnire au participat secretarii de 
stat,  Ilan Laufer, din cadrul Ministerului pentru 
Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat si  
Adrian Mlădinoiu, din partea Secretariatului 
General al Guvernului, precum și Andrei Pop, 
deputat al județului Ialomița. Participanţii au avut 
ocazia să cunoască mai multe informaţii despre 
programul Guvernului României pentru stimularea 
înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii, criteriile 
de eligibilitate, schemele pentru ajutoarele de 
minimis, precum şi paşii care trebuie urmaţi pentru 
înfiinţarea unei întreprinderi. Preşedintele 
Consiliului Judeţean Ialomiţa i-a încurajat pe 
participanți și pe alți posibili beneficiari, mai ales 
tineri care nu se mai află prinși în sistemul 

educațional și nici nu sunt activi pe piața muncii, să 
aplice  acest program, deoarece antreprenoriatul şi 
susţinerea creării de noi locuri de muncă pot  
contribui semnificativ la dezvoltarea judeţului 
Ialomița; 

- organizarea, în parteneriat - Consiliul 
Județean Ialomița cu Oficiul Județean pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale din Ialomița, în 
ziua de 16.03.2017, a dezbaterii publice pe tema 
accesării fondurilor nerambursabile prin PNDR 
2014-2020, la care au participat primari, alți 
reprezentanți ai unităţilor administrativ- teritoriale, 
consultanți, prilej cu care s-au identificat o serie de 
probleme cu privire la accesarea fondurilor 
nerambursabile prin PNDR 2014-2020, dar și 
necesitatea imperioasă de a folosi orice oportunitate 
de finanțare pentru investițiile din plan local, care să 
aducă dezvoltarea durabilă a județului Ialomița și 
reducerea decalajelor față de alte județe. La 
eveniment au participat reprezentanții naționali și 
regionali ai Agenției pentru Finanțarea Investițiilor 
Rurale, respectiv Daniel-Eugeniu CRUNTEANU, 
Director general adjunct active fizice și plăți directe, 
Cristian SLINCU, Director general adjunct al CR-8 
București-Ilfov și Nicolae Drogeanu, Director 
OJFIR Ialomița.   

Colaborarea în plan judeţean s-a concretizat 
prin colaborări interinstituționale cu mai multe 
autorități, servicii  și instituții publice de rang 
județean. Astfel, a existat și în anul 2017 o bună 
colaborare, bazată pe dialog onest și constructiv, cu 
Instituția Prefectului – Județul Ialomița, 
reprezentată de domnul prefect Gigi Petre, atât în 
ceea ce privește participarea la ședințele și acțiunile 
publice Consiliului Județean Ialomița, exercitarea 
controlului de legalitate, organizarea de acțiuni 
comune, participarea la videoconferințe și la diverse 
întruniri. Să punctăm un eveniment public inedit, 
desfășurat în ziua de 19.12.2017, la Centrul Cultural 
UNESCO ”Ionel Perlea ” Ialomița și care a însemnat 
lansarea volumului ”Administrația, de la ispravnic 
la prefect. Prefecții Județului Ialomița, 1865 – 
1949, 1992 – 2016”, prilej cu care domnul Victor 
Moraru,  președintele Consiliului Județean 
Ialomița, a declarat: ”Îi felicit pe autorii acestui 
volum, domnul Prefect, Gigi Petre și doamna 
consilier Viorica Soare, pentru minunata 
incursiune în paginile știute mai mult sau mai 
puțin ale istoriei județului nostru”.

Colaborarea în plan judeţean s-a realizat și prin 
participarea reprezentanților Consiliului Județean 
Ialomița la activitățile unor structuri judeţene 
organizate prin efectul  legii: Comisia de dialog 
social, Grupul de Lucru pentru Creşterea Siguranţei 
în Unităţile Şcolare, Comisia judeţeană pentru 
acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru 
elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi 
privat, Grupul de lucru pentru monitorizarea 
Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate, Comisia de acreditare a furnizorilor de 

servicii sociale, Comisia judeţeană de analiză a 
propunerilor pentru proiecte de steme, Comisia 
judeţeană de atribuire de denumiri, Comitetul 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Comitetul Local 
de Dezvoltare a Parteneriatului Social Ialomiţa 
pentru dezvoltarea învăţământului profesional şi 
tehnic.  De asemenea,  t rebuie  menționată  
colaborarea cu serviciile publice deconcentrate în 
teritoriu ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale 
administraţiei publice centrale,  pe probleme de: 
finanţe publice, agricultură, plăţi şi intervenţie pentru 
agricultură, dezvoltare rurală, asistenţa sanitară 
veterinară, cadastru şi publicitate imobiliară, 
silvicultură, ocuparea forţei de muncă, asigurări de 
sănătate, pensii şi prestaţii sociale, protecţia 
mediului, gospodărirea apelor, disciplina în 
construcţii, statistică, liniştea şi ordinea publică, 
educaţie, cultură şi patrimoniu naţional, protecţia 
consumatorilor, protecţia muncii, sport şi altele, prin 
transmiterea de rapoarte şi informări, participarea la 
acţiuni şi evenimente publice comune, soluţionarea 
diverselor probleme din județ. 

Facem o mențiune deosebită pentru colaborarea 
pe multiple planuri cu Episcopia Sloboziei și 
Călărașilor, sub binecuvântarea Preasfințitului 
Părinte Episcop Vincențiu ,  precum și cu 
protopopiatele și parohii din Ialomița, atât la nivelul 
Consiliului Județean Ialomița, cât și al instituțiilor 
publice aflate sub autoritatea sa. 
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Gheorghe Doja, Reviga, Cocora,  Buești, Ciulnița , 
Cosâmbești,  Mărculești, Coșereni, Axintele, 
Ciochina,  Grivița,  Scânteia, Valea Ciorii, Dridu, 
urmărind  luarea măsurilor necesare, inclusiv cele de 
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din judeţ, precum și pe alte tematici de interes comun.  
Astfel, în ziua de  27.02.2017, Consiliului Judeţean 
Ialomiţa a organizat o întâlnire de lucru cu primarii 
ş i  responsabi l i i  f inanciari  a i  uni tă ţ i lor 
administrativ- teritoriale din judeţul Ialomiţa, axată 
pe tema realizării procedurii de repartizare a sumei de 
11.742 mii lei, defalcată din unele venituri ale 
bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2017 şi estimări pe anii 2018-2020,  
propuneri de criterii în repartizarea bugetului, 
priorităţile de investiţii ale Consiliului Judeţean 
Ialomiţa din anul 2017. În data de 16.03.2017, s-a 
organizat dezbaterea publică privind Proiectul 
bugetului propriu al judeţului Ialomiţa pentru anul 
2017, care a reunit consilieri judeţeni, reprezentanţi 
ai unităţilor administrativ teritoriale, instituţiilor 
subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, ONG-
urilor şi mass-mediei locale, cărora li s-a prezentat  
structura bugetului, obiectivele de investiţii pentru 
anul 2017, noile categorii de finanţare pentru 
organizaţiile non-guvernamentale şi instituţii de cult. 
Organizarea unei întalniri-dezbatere pe tema 
achizițiilor publice, în ziua de 23.03.2017, împreuna 
cu Agenția Națională pentru Achiziții Publice 
(ANAP), reprezentată de președintele său, Bogdan 
Pușcaș, a fost un prilej în care reprezentanții 
unităţilor administrativ -  teritoriale din județ și cei ai 

instituțiilor publice subordonate Consiliului 
Judeţean Ialomiţa au clarificat aspecte punctuale ce 
țin de aplicarea corectă a  legislației achizițiilor 
publice. În ziua de 4 mai 2017, Consiliul Județean 
Ialomița a organizat împreună cu Instituția 
Prefectului - Județul Ialomița o întâlnire de lucru la 
care au fost invitați toți primarii din județul Ialomița, 
pe ordinea de zi regăsindu-se teme precum: 
legalitatea actelor administrative, fondul funciar, 
înregistrarea imobilelor în sistemul integrat de 
cadastru și carte funciară, constituirea Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Ialomița.

- prezentarea programului Start-up Nation – 
România, organizată de Consiliul Judeţean Ialomiţa 
în colaborare cu Ministerul pentru Mediul de 
Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Agenţia 
Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Ialomița şi 
cu sprijinul Oficiului Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Ialomița, în ziua de 29 martie 
2017, s-a adresat persoanelor aflate în căutarea unui 
loc de muncă, şomerilor activi, persoanelor înscrise 
în baza de date AJOFM Ialomiţa, precum şi tinerilor 
absolvenţi. La întâlnire au participat secretarii de 
stat,  Ilan Laufer, din cadrul Ministerului pentru 
Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat si  
Adrian Mlădinoiu, din partea Secretariatului 
General al Guvernului, precum și Andrei Pop, 
deputat al județului Ialomița. Participanţii au avut 
ocazia să cunoască mai multe informaţii despre 
programul Guvernului României pentru stimularea 
înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii, criteriile 
de eligibilitate, schemele pentru ajutoarele de 
minimis, precum şi paşii care trebuie urmaţi pentru 
înfiinţarea unei întreprinderi. Preşedintele 
Consiliului Judeţean Ialomiţa i-a încurajat pe 
participanți și pe alți posibili beneficiari, mai ales 
tineri care nu se mai află prinși în sistemul 

educațional și nici nu sunt activi pe piața muncii, să 
aplice  acest program, deoarece antreprenoriatul şi 
susţinerea creării de noi locuri de muncă pot  
contribui semnificativ la dezvoltarea judeţului 
Ialomița; 

- organizarea, în parteneriat - Consiliul 
Județean Ialomița cu Oficiul Județean pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale din Ialomița, în 
ziua de 16.03.2017, a dezbaterii publice pe tema 
accesării fondurilor nerambursabile prin PNDR 
2014-2020, la care au participat primari, alți 
reprezentanți ai unităţilor administrativ- teritoriale, 
consultanți, prilej cu care s-au identificat o serie de 
probleme cu privire la accesarea fondurilor 
nerambursabile prin PNDR 2014-2020, dar și 
necesitatea imperioasă de a folosi orice oportunitate 
de finanțare pentru investițiile din plan local, care să 
aducă dezvoltarea durabilă a județului Ialomița și 
reducerea decalajelor față de alte județe. La 
eveniment au participat reprezentanții naționali și 
regionali ai Agenției pentru Finanțarea Investițiilor 
Rurale, respectiv Daniel-Eugeniu CRUNTEANU, 
Director general adjunct active fizice și plăți directe, 
Cristian SLINCU, Director general adjunct al CR-8 
București-Ilfov și Nicolae Drogeanu, Director 
OJFIR Ialomița.   

Colaborarea în plan judeţean s-a concretizat 
prin colaborări interinstituționale cu mai multe 
autorități, servicii  și instituții publice de rang 
județean. Astfel, a existat și în anul 2017 o bună 
colaborare, bazată pe dialog onest și constructiv, cu 
Instituția Prefectului – Județul Ialomița, 
reprezentată de domnul prefect Gigi Petre, atât în 
ceea ce privește participarea la ședințele și acțiunile 
publice Consiliului Județean Ialomița, exercitarea 
controlului de legalitate, organizarea de acțiuni 
comune, participarea la videoconferințe și la diverse 
întruniri. Să punctăm un eveniment public inedit, 
desfășurat în ziua de 19.12.2017, la Centrul Cultural 
UNESCO ”Ionel Perlea ” Ialomița și care a însemnat 
lansarea volumului ”Administrația, de la ispravnic 
la prefect. Prefecții Județului Ialomița, 1865 – 
1949, 1992 – 2016”, prilej cu care domnul Victor 
Moraru,  președintele Consiliului Județean 
Ialomița, a declarat: ”Îi felicit pe autorii acestui 
volum, domnul Prefect, Gigi Petre și doamna 
consilier Viorica Soare, pentru minunata 
incursiune în paginile știute mai mult sau mai 
puțin ale istoriei județului nostru”.

Colaborarea în plan judeţean s-a realizat și prin 
participarea reprezentanților Consiliului Județean 
Ialomița la activitățile unor structuri judeţene 
organizate prin efectul  legii: Comisia de dialog 
social, Grupul de Lucru pentru Creşterea Siguranţei 
în Unităţile Şcolare, Comisia judeţeană pentru 
acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru 
elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi 
privat, Grupul de lucru pentru monitorizarea 
Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor 
Defavorizate, Comisia de acreditare a furnizorilor de 

servicii sociale, Comisia judeţeană de analiză a 
propunerilor pentru proiecte de steme, Comisia 
judeţeană de atribuire de denumiri, Comitetul 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, Comitetul Local 
de Dezvoltare a Parteneriatului Social Ialomiţa 
pentru dezvoltarea învăţământului profesional şi 
tehnic.  De asemenea,  t rebuie  menționată  
colaborarea cu serviciile publice deconcentrate în 
teritoriu ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale 
administraţiei publice centrale,  pe probleme de: 
finanţe publice, agricultură, plăţi şi intervenţie pentru 
agricultură, dezvoltare rurală, asistenţa sanitară 
veterinară, cadastru şi publicitate imobiliară, 
silvicultură, ocuparea forţei de muncă, asigurări de 
sănătate, pensii şi prestaţii sociale, protecţia 
mediului, gospodărirea apelor, disciplina în 
construcţii, statistică, liniştea şi ordinea publică, 
educaţie, cultură şi patrimoniu naţional, protecţia 
consumatorilor, protecţia muncii, sport şi altele, prin 
transmiterea de rapoarte şi informări, participarea la 
acţiuni şi evenimente publice comune, soluţionarea 
diverselor probleme din județ. 

Facem o mențiune deosebită pentru colaborarea 
pe multiple planuri cu Episcopia Sloboziei și 
Călărașilor, sub binecuvântarea Preasfințitului 
Părinte Episcop Vincențiu ,  precum și cu 
protopopiatele și parohii din Ialomița, atât la nivelul 
Consiliului Județean Ialomița, cât și al instituțiilor 
publice aflate sub autoritatea sa. 
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Astfel, prin hotărârea nr. 114/2017, Consiliul 
Județean Ialomița a alocat suma de 65.000 lei pentru 
realizarea instalației de climatizare la Mănăstirea 
”Sfinții Voievozi” Slobozia, care să asigure protejarea 
patrimoniului cultural din acest monument istoric.

Prin Programul finanțărilor nerambursabile 
alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități 
nonprofit de interes general, pentru anul 2017, 
conform hotǎrȃrii Consiliului Județean Ialomița nr. 
50/23.03.2017, a fost creată secțiunea ”Religie-culte”. 
Din alocarea financiară, 3 proiecte au îndeplinit 
condițiile de eligibilitate (Societatea Femeilor 
Ortodoxe  - proiectul Clubul de Vacanţă – ed. a IX-a), 
Protopopiatul Urziceni – proiectul „Cercul de pictură 
”Sf. Apostol Luca” –continuitate în comunitate, ediţia 
a VI-a”, Parohia Sfinţii Împăraţi Constantin  şi Elena 
din Urziceni – Catedrala cu proiectul “Grupul de 
cateheză „Vlăstare Ortodoxe – Citim, Cunoaștem, 
scriem, povestim”, ediția a III-a) și au primit finanțări 
nerambursabile în valoare totală de aproximativ 
76.000 lei. Instituțiile publice de cultură din 
subordinea Consiliului Județean Ialomița au încheiat 
parteneriate cu unități de cult și au desfășurat activități 
semnificative prin impact, tematică, grupuri țintă 
beneficiare. Să exemplificăm acțiunea Centrului 
Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomița de a 
organiza, în parteneriat cu Episcopia Sloboziei şi 

V 1.2. Asociația pentru Dezvoltarea 
Infrastructurii Locale a județului Ialomița

Colaborarea din anul 2017 a Consiliului Județean 
Ialomița cu Asociaţia pentru Dezvoltarea 
Infrastructurii Locale a judeţului Ialomiţa a făcut 
obiectul hotărârii nr. 134/24.08.2017, prin care s-a 
aprobat Acordul de cooperare pentru asigurarea 
funcţiei de audit public intern.  Prin acordul de 
cooperare dintre Consiliul Județean Ialomița și 
Asociația pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a 
județului Ialomița s-a prevăzut facilitarea asigurării 
temporare a serviciilor de audit public intern, în 
sistem de cooperare,  pentru Consiliul Județean 
Ialomița, pe baza unui set de reguli stabilite de 

comun acord, cu menținerea independenței juridice, 
decizionale și financiare a acestuia și respectarea 
cadrului legal, metodologic și procedural specific 
activității de audit. Componenta financiară s-a 
stabilit la 6.000 lei/misiune pentru realizarea 
auditului public intern la Consiliul Judeţean Ialomiţa 
și instituţiile publice aflate în subordine. De altfel, 
activitatea principală pe care s-a concentrat  
Asociația pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a 
județului Ialomița în anul 2017 a fost cea de asigurare 
a auditului public intern, în sistem de cooperare, pe 
baza unui plan anual,  pentru entități publice din 
județ, care au considerat oportună derularea 
misiunilor de audit în sistem asociativ, prin structura 
de audit public intern a ADIL Ialomița, în funcție de 

Călărașilor, Concursul interjudețean cu tematică 
religioasă de creație plastică. Ajuns în anul 2017,  la 
ediția a VIII-a, proiectul a reunit lucrări ale elevilor 
din Ialomița și Călărași, care au fost premiate, 
încurajându-se astfel educația culturală prin arta 
plastică. Nu se poate omite colaborarea excelentă cu 
Cora la  „Sfântu l  Mare  Mucenic  Mina“  a 
Protopopiatului Slobozia care, sub binecuvântarea 
Preasfințitului Părinte Episcop Vincențiu, a 
susținut recitaluri de excepție, de înalt nivel artistic, la 
numeroase evenimente publice.  Să menționăm că 
președintele Consiliului Județean Ialomița este 
membru în Adunarea Eparhială a Episcopiei Sloboziei 
şi Călărașilor, important for bisericesc de conducere a 
Protopopiatelor și Parohiilor din cele două județe.

propriile estimări ale riscurilor interne.  În planul de 
audit pentru anul 2017 au fost prevăzute 41 de 
misiuni și realizate 32 de misiuni de asigurare, pe 
următoarele domenii: bugetar, financiar-contabil, 
achiziţii publice, resurse umane, funcţiile specifice 
entităţii publice. Pe parcursul anului 2017 au fost 
solicitate și realizate 2 misiuni de audit ad-hoc.

Const i tu i rea  Asocia ț ie i  de  Dezvol ta re 
Intercomunitară Ialomița s-a făcut în data de 
04.05.2017, necesitatea și oportunitatea fiind 

V 1.3.  Asociația de Dezvoltare  
      Intercomunitară Ialomița 

Create în anul 1998 prin acordul liber al 
consiliilor județene și locale vecine,  cele opt 
Regiuni  de dezvol tare  din România sunt 
subdiviziuni regionale, fără personalitate juridică  și 

V 2.  Promovarea colaborării 

în plan regional

V2.1. Consiliul pentru Dezvoltare  
     Regională SUD Muntenia

Pentru coordonarea activităţilor de elaborare şi 
monitorizare a politicilor de dezvoltare  regională, la 
nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia este 
constituit Consiliul pentru Dezvoltare Regională 

fără a avea statut de unităţi administrativ-teritoriale, 
prin care se asigură cadrul de implementare şi de 
evaluare a politicii de dezvoltare regională.  La 
nivelul fiecărei regiuni funcționează Consiliul 
pentru Dezvoltare Regională (CpDR), ca organism 
regional deliberativ, fără personalitate juridică  și o 
agenţie pentru dezvoltarea regională, ca organism 
neguvernamental, nonprofit, de utilitate publică, cu 
personalitate juridică. Județul Ialomița face parte din 
Regiunea Sud-Muntenia, fiind unul din cele șapte 
județe componente ale regiunii: Argeş, Călăraşi, 
Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi 
Teleorman. Regiunile de dezvoltare coordonează, în 
general, proiecte de infrastructură regională și sunt 
membre ale Comitetului Regiunilor Europene, după 
aderarea, în anul 2007, a României la Uniunea 
Europeană. 

fundamentate din perspectiva atragerii de fonduri 
europene, sprijinirea unităților administrativ-
teritoriale din județ cu specialiști în domeniile 
deficitare, dar extrem de importante pentru 
activitatea curentă a autorităților locale:  achiziții 
publice, arhitectură și urbanism, servicii publice și 
altele. Membrii fondatori sunt 49 de unități 
administrativ-teritoriale din județ. Au fost adoptate 
Actul constitutiv și Statutul ADI Ialomița, s-au 
stabilit cuantumul cotizațiilor anuale ale membrilor 
și serviciile autofinanțate pe care le oferă, au fost 
aleși pe funcții membrii Consiliului de Administrație 
și  aprobate organigrama, statul de funcții și salariile 
nominale ale personalului din aparatul tehnic.

(CpDR) Sud-Muntenia,  organism regional 
deliberativ, care funcţionează pe principii parteneriale, 
fără personalitate juridică. CpDR Sud-Muntenia este 
alcătuit din 28 de membri, câte patru de la nivelul 
fiecărui judeţ din regiune, după cum urmează: 
preşedintele consiliului judeţean, reprezentantul 
consiliilor locale municipale, reprezentantul 
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Astfel, prin hotărârea nr. 114/2017, Consiliul 
Județean Ialomița a alocat suma de 65.000 lei pentru 
realizarea instalației de climatizare la Mănăstirea 
”Sfinții Voievozi” Slobozia, care să asigure protejarea 
patrimoniului cultural din acest monument istoric.

Prin Programul finanțărilor nerambursabile 
alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități 
nonprofit de interes general, pentru anul 2017, 
conform hotǎrȃrii Consiliului Județean Ialomița nr. 
50/23.03.2017, a fost creată secțiunea ”Religie-culte”. 
Din alocarea financiară, 3 proiecte au îndeplinit 
condițiile de eligibilitate (Societatea Femeilor 
Ortodoxe  - proiectul Clubul de Vacanţă – ed. a IX-a), 
Protopopiatul Urziceni – proiectul „Cercul de pictură 
”Sf. Apostol Luca” –continuitate în comunitate, ediţia 
a VI-a”, Parohia Sfinţii Împăraţi Constantin  şi Elena 
din Urziceni – Catedrala cu proiectul “Grupul de 
cateheză „Vlăstare Ortodoxe – Citim, Cunoaștem, 
scriem, povestim”, ediția a III-a) și au primit finanțări 
nerambursabile în valoare totală de aproximativ 
76.000 lei. Instituțiile publice de cultură din 
subordinea Consiliului Județean Ialomița au încheiat 
parteneriate cu unități de cult și au desfășurat activități 
semnificative prin impact, tematică, grupuri țintă 
beneficiare. Să exemplificăm acțiunea Centrului 
Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomița de a 
organiza, în parteneriat cu Episcopia Sloboziei şi 
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religioasă de creație plastică. Ajuns în anul 2017,  la 
ediția a VIII-a, proiectul a reunit lucrări ale elevilor 
din Ialomița și Călărași, care au fost premiate, 
încurajându-se astfel educația culturală prin arta 
plastică. Nu se poate omite colaborarea excelentă cu 
Cora la  „Sfântu l  Mare  Mucenic  Mina“  a 
Protopopiatului Slobozia care, sub binecuvântarea 
Preasfințitului Părinte Episcop Vincențiu, a 
susținut recitaluri de excepție, de înalt nivel artistic, la 
numeroase evenimente publice.  Să menționăm că 
președintele Consiliului Județean Ialomița este 
membru în Adunarea Eparhială a Episcopiei Sloboziei 
şi Călărașilor, important for bisericesc de conducere a 
Protopopiatelor și Parohiilor din cele două județe.

propriile estimări ale riscurilor interne.  În planul de 
audit pentru anul 2017 au fost prevăzute 41 de 
misiuni și realizate 32 de misiuni de asigurare, pe 
următoarele domenii: bugetar, financiar-contabil, 
achiziţii publice, resurse umane, funcţiile specifice 
entităţii publice. Pe parcursul anului 2017 au fost 
solicitate și realizate 2 misiuni de audit ad-hoc.

Const i tu i rea  Asocia ț ie i  de  Dezvol ta re 
Intercomunitară Ialomița s-a făcut în data de 
04.05.2017, necesitatea și oportunitatea fiind 
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subdiviziuni regionale, fără personalitate juridică  și 
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Pentru coordonarea activităţilor de elaborare şi 
monitorizare a politicilor de dezvoltare  regională, la 
nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia este 
constituit Consiliul pentru Dezvoltare Regională 

fără a avea statut de unităţi administrativ-teritoriale, 
prin care se asigură cadrul de implementare şi de 
evaluare a politicii de dezvoltare regională.  La 
nivelul fiecărei regiuni funcționează Consiliul 
pentru Dezvoltare Regională (CpDR), ca organism 
regional deliberativ, fără personalitate juridică  și o 
agenţie pentru dezvoltarea regională, ca organism 
neguvernamental, nonprofit, de utilitate publică, cu 
personalitate juridică. Județul Ialomița face parte din 
Regiunea Sud-Muntenia, fiind unul din cele șapte 
județe componente ale regiunii: Argeş, Călăraşi, 
Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi 
Teleorman. Regiunile de dezvoltare coordonează, în 
general, proiecte de infrastructură regională și sunt 
membre ale Comitetului Regiunilor Europene, după 
aderarea, în anul 2007, a României la Uniunea 
Europeană. 

fundamentate din perspectiva atragerii de fonduri 
europene, sprijinirea unităților administrativ-
teritoriale din județ cu specialiști în domeniile 
deficitare, dar extrem de importante pentru 
activitatea curentă a autorităților locale:  achiziții 
publice, arhitectură și urbanism, servicii publice și 
altele. Membrii fondatori sunt 49 de unități 
administrativ-teritoriale din județ. Au fost adoptate 
Actul constitutiv și Statutul ADI Ialomița, s-au 
stabilit cuantumul cotizațiilor anuale ale membrilor 
și serviciile autofinanțate pe care le oferă, au fost 
aleși pe funcții membrii Consiliului de Administrație 
și  aprobate organigrama, statul de funcții și salariile 
nominale ale personalului din aparatul tehnic.

(CpDR) Sud-Muntenia,  organism regional 
deliberativ, care funcţionează pe principii parteneriale, 
fără personalitate juridică. CpDR Sud-Muntenia este 
alcătuit din 28 de membri, câte patru de la nivelul 
fiecărui judeţ din regiune, după cum urmează: 
preşedintele consiliului judeţean, reprezentantul 
consiliilor locale municipale, reprezentantul 



V2.2.  Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară „Situații de Urgență 
SUD Muntenia”

Constituirea prin asocierea celor 7 judeţe din 
regiune, a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia” a avut drept scop 
accesarea programelor cu finanţare europeană 
nerambursabile și  implementarea unor proiecte 
regionale care să sprijine îmbunătăţirea capacităţii şi 
calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de 
urgenţă, acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a 
primului ajutor calificat, prin achiziţionarea unor 
echipamente moderne pentru situaţii de urgenţă, de 
mare capacitate şi fiabilitate. Anul 2017 a fost unul de 
monitorizare a modului în care sunt folosite dotările 

V 2.3. Sprijinirea organizării unor 
evenimente regionale

În perioada 25-28 mai 2017, s-a desfășurat la 
Amara, Conferința Regională “Zilele medicale 
ialomițene”, ediția aVI-a, organizată de Colegiul 
Medicilor Ialomița, care a reunit aproximativ 300 de 
medici din județele Ialomița și Călărași, precum și 
profesori doctori din Centrele Universitare – 
București și Constanța, pentru a dezbate teme 
importante și de actualitate ce țin de domeniul 
sănătății, dar și pentru a face un util schimb de 
experiență între medicii de familie și specialiști. În 
deschiderea lucrărilor, președintele Consiliului 
Județean Ialomița, domnul Victor Moraru a susținut 
importanța actului medical desfășurat în condiții 
optime, preocuparea autorității pentru finanțarea 

consiliilor locale orăşeneşti, reprezentantul consiliilor 
locale comunale. Consiliul alege un preşedinte şi un 
vicepreşedinte, care nu pot fi reprezentanţi ai aceluiaşi 
judeţ în aceeași perioadă, funcţiile fiind îndeplinite, 
prin rotaţie, pentru câte un mandat de un an, de 
preşedinţii consiliilor judeţene.   

Atribuțiile principale ale CpDR Sud-Muntenia se 
exercită în domeniile corelării politicilor sectoriale 
şi planificării regionale, coordonării activităţii 
Agenţiei pentru Dezvoltarea Regională Sud- 
Muntenia, cooperării şi promovării regionale. 
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud- 
Muntenia se întruneşte în şedinţe ordinare şi 
extraordinare, în prezenţa a cel puţin 51% din 
membri, cu condiţia reprezentării tuturor judeţelor 
din cadrul Regiunii. 

În anul 2017, Consiliul pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Muntenia s-a întrunit în 4 ședințe 
ordinare și 2 extraordinare și a luat 28 de hotărâri, care 
au vizat, în principal: aprobarea componenței CpDR 
Sud-Muntenia și desemnarea reprezentanților 
Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia în Comitetul 
de Monitorizare a POR 2014-2020,  actualizarea 

listei de proiecte prioritare pentru care vor fi întocmite 
cereri de finanțare îin cadrul POR 2014-2020, Axa 6, 
organizarea și funcționarea Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, aprobarea 
Documentului Cadru pentru Strategia de Cercetare și 
Inovare Regională pentru Specializare Inteligentă și 
altele. De asemenea, în ședințele CpDR Sud- 
Muntenia au fost prezentate informări privind stadiul 
implementării proiectelor din Programul Operaţional 
Regional 2014 - 2020, stadiul proiectelor 
implementate prin programele PHARE Coeziune 
Economică şi Socială în Regiunea Sud-Muntenia, 
aplicaţiile depuse de ADR Sud-Muntenia pentru 
obţinerea unor finanţări comunitare, priorităţile 
Uniunii Europene – construirea viitoarei strategii EU 
2020 și altele.

Să menționăm că prin hotărârea nr. 22/ 
27.09.2017 privind alegerea Președintelui și a 
Vicepreședintelui Consiliului pentru Dezvoltare 
Regionala al Regiunii Sud-Muntenia, domnul Victor 
Moraru a fost ales vicepreședinte al Consiliului 
pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia pentru o 
perioadă de un an.

achiziționate în anii precedenți și de identificarea a 
unor programe de finanțare care să asigure 
continuarea demersurilor inițiale, de la înființarea 
asociației. În paralel și complementar cu obiectivele 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”, Consiliul 
Judeţean Ialomiţa a achiziţionat, din bugetul propriu 
al judeţului,  un vehicul cu şenile/roţi, de tip UTV cu 
capacitate mărită, pentru situaţii de urgenţă în condiţii 
speciale, recepționat în ziua de 19.05.2017  la 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu 
Catargiu”, în prezenţa conducerii Comitetului 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, a preşedintele 
Consiliului Judeţean Ialomița, prefectului judeţului 
Ialomiţa, precum şi a reprezentanţilor Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu” Ialomița.

domeniului, dar și recâștigarea încrederii cetățenilor 
în medici și în actul medical. Totodată, a menționat și 
proiectele majore care urmează să se implementeze la 
Spitalul Județean de Urgență Slobozia. La eveniment 
au fost prezenți subsecretarul de stat în cadrul 
Ministerului Sănătății, Alexandrescu Octavian, Iancu 
Mariana, manager al Spitalului Județean de Urgență 
Slobozia, Geantă Mihai, directorul Casei Județene de 
Asigurări de Sănătate Ialomița, Victor Pogorevici, 
președintele Colegiului Medicilor Ialomița.
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V 3.  Promovarea colaborării 

   în plan naţional

În anul 2017, colaborarea la nivel naţional s-a 
realizat  pe două direcții principale: prin structura 
asociativă a consiliilor județene din România - 
Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din 
România (UNCJR) și prin ministere şi alte 
structuri ale administrației publice centrale. S-au 
urmărit probleme comune referitoare la îndeplinirea 
unor atribuţii, competenţe şi responsabilităţi 
specifice ale   autorităţilor administraţiei publice 
judeţene (accesarea fondurilor europene, proiecte de 
investiţii, infrastructura rutieră, infrastructura de 
mediu, sănătate, asistenţă socială, cultură, statutul 
funcţionarilor publici etc.). 

În condițiile în care art. 8 din Legea nr. 215/2001 a 
administrației publice locale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, instituie 
norma juridică imperativă prin care ”Autorităţile 
administraţiei publice centrale vor consulta, înainte 
de adoptarea oricărei decizii, structurile asociative 
ale autorităţilor administraţiei publice locale, în 
toate problemele care le privesc în mod direct, 
potrivit legii”, colaborarea cu structurilor asociative 
din administraţia publică locală (Uniunea Naţională 
a Consiliilor Judeţene din România, Asociaţia 
Municipiilor din România,  Asociaţia Oraşelor din 
România,  Asociaţia Comunelor din România) este 
necesară, deoarece prin consultare şi informare 
reciprocă pot fi susţinute puncte de vedere specifice 
activităţii acestor structuri în direcţia  îmbunătăţirii 
cadrului legislativ, întăririi capacităţii administrative 
şi a autonomiei locale, descentralizării de 
competenţe cu descentralizarea de resurse.

Consiliul Județean Ialomița este membru al 
Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, 
organizaţie neguvernamentală, fără scop lucrativ, care 
reuneşte pe baza liberului consimţământ, consiliile 
judeţene din România, pentru a asigura un dialog 
coerent şi eficient cu autorităţile administraţiei publice 
centrale, cu celelalte structuri asociative ale organelor 
administraţiei publice locale existente în România, 
ONG-uri, instituţii publice etc. prin realizarea 
convergenţei problematicilor privind administraţia 
publică locală. 

V 3.1.  Uniunea Naţională a Consiliilor 
            Judeţene din România (UNCJR) În adunările generale ale UNCJR s-au dezbătut 

teme din domeniile prioritare de interes ale 
administrațiilor publice județene: îmbunătăţirea 
procesului legislativ care să genereze o eficiență 
sporită în activitatea administraţiei publice și să evite 
interpretările juridice, atât din partea funcţionarilor, 
cât şi a organelor de verificare şi control,  sumele 
alocate pentru echilibrarea bugetelor locale, utilizarea 
excedentului bugetar, investiţiile care pot fi realizate 
prin programele guvernamentale și fondurile 
europene, salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice și altele. De asemenea, s-au dezbătut 
probleme de organizare și funcționare  referitoare la 
modificarea statutului UNCJR, prezentarea 
Raportului de activitate al Președintelui UNCJR, 
desemnarea  unui membru supleant în cadrul 
Comitetul  Regiunilor  Europene,  alegerea 
președintelui și vicepreședinților UNCJR. Eveniment 
important al anului 2017, alegerea președintelui și 
vicepreședinților UNCJR s-a făcut în Adunarea 
Generală din 23 mai 2017, când Preşedintele 
Consiliului Judeţean Vrancea, Marian Oprişan, a 
fost reales, ca preşedinte al Uniunii Naţionale a 
Consiliilor Judeţene din România, iar președinții 
consiliilor județene din Dâmbovița, Timiș, Dolj, Sălaj, 
Maramureș, Ilfov, Vaslui, Călărași, Buzău,  Covasna 
și Harghita”, ca vicepreședinți. 

Activitatea cea mai vizibilă  a UNCJR, și în anul 
2017,  a fost cea de consultare a Consiliilor Judeţene 
în legătură cu proiectele de acte normative iniţiate de 
autorităţile centrale, pentru transmiterea de 
propuneri care să îmbunătăţească legislaţia specifică 
a anumitor domenii  incidente atribuți i lor 
administrației publice județene, norma legală fiind 
una imperativă. Consiliul Judeţean Ialomiţa a primit 
286 de solicitări de consultare a actelor normative şi 
a transmis 191 de răspunsuri cu observaţii, propuneri 
şi puncte de vedere fundamentate pe experienţa 
practică a aplicării legii. Numai că, această activitate 
stă de mulți ani sub semnul cvasiformalității  
consultării, determinată de  termenele scurte de 
formulare a observaţiilor şi propunerilor (de cele mai 



V2.2.  Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară „Situații de Urgență 
SUD Muntenia”

Constituirea prin asocierea celor 7 judeţe din 
regiune, a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia” a avut drept scop 
accesarea programelor cu finanţare europeană 
nerambursabile și  implementarea unor proiecte 
regionale care să sprijine îmbunătăţirea capacităţii şi 
calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de 
urgenţă, acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a 
primului ajutor calificat, prin achiziţionarea unor 
echipamente moderne pentru situaţii de urgenţă, de 
mare capacitate şi fiabilitate. Anul 2017 a fost unul de 
monitorizare a modului în care sunt folosite dotările 

V 2.3. Sprijinirea organizării unor 
evenimente regionale

În perioada 25-28 mai 2017, s-a desfășurat la 
Amara, Conferința Regională “Zilele medicale 
ialomițene”, ediția aVI-a, organizată de Colegiul 
Medicilor Ialomița, care a reunit aproximativ 300 de 
medici din județele Ialomița și Călărași, precum și 
profesori doctori din Centrele Universitare – 
București și Constanța, pentru a dezbate teme 
importante și de actualitate ce țin de domeniul 
sănătății, dar și pentru a face un util schimb de 
experiență între medicii de familie și specialiști. În 
deschiderea lucrărilor, președintele Consiliului 
Județean Ialomița, domnul Victor Moraru a susținut 
importanța actului medical desfășurat în condiții 
optime, preocuparea autorității pentru finanțarea 

consiliilor locale orăşeneşti, reprezentantul consiliilor 
locale comunale. Consiliul alege un preşedinte şi un 
vicepreşedinte, care nu pot fi reprezentanţi ai aceluiaşi 
judeţ în aceeași perioadă, funcţiile fiind îndeplinite, 
prin rotaţie, pentru câte un mandat de un an, de 
preşedinţii consiliilor judeţene.   

Atribuțiile principale ale CpDR Sud-Muntenia se 
exercită în domeniile corelării politicilor sectoriale 
şi planificării regionale, coordonării activităţii 
Agenţiei pentru Dezvoltarea Regională Sud- 
Muntenia, cooperării şi promovării regionale. 
Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud- 
Muntenia se întruneşte în şedinţe ordinare şi 
extraordinare, în prezenţa a cel puţin 51% din 
membri, cu condiţia reprezentării tuturor judeţelor 
din cadrul Regiunii. 

În anul 2017, Consiliul pentru Dezvoltare 
Regională Sud-Muntenia s-a întrunit în 4 ședințe 
ordinare și 2 extraordinare și a luat 28 de hotărâri, care 
au vizat, în principal: aprobarea componenței CpDR 
Sud-Muntenia și desemnarea reprezentanților 
Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia în Comitetul 
de Monitorizare a POR 2014-2020,  actualizarea 

listei de proiecte prioritare pentru care vor fi întocmite 
cereri de finanțare îin cadrul POR 2014-2020, Axa 6, 
organizarea și funcționarea Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, aprobarea 
Documentului Cadru pentru Strategia de Cercetare și 
Inovare Regională pentru Specializare Inteligentă și 
altele. De asemenea, în ședințele CpDR Sud- 
Muntenia au fost prezentate informări privind stadiul 
implementării proiectelor din Programul Operaţional 
Regional 2014 - 2020, stadiul proiectelor 
implementate prin programele PHARE Coeziune 
Economică şi Socială în Regiunea Sud-Muntenia, 
aplicaţiile depuse de ADR Sud-Muntenia pentru 
obţinerea unor finanţări comunitare, priorităţile 
Uniunii Europene – construirea viitoarei strategii EU 
2020 și altele.

Să menționăm că prin hotărârea nr. 22/ 
27.09.2017 privind alegerea Președintelui și a 
Vicepreședintelui Consiliului pentru Dezvoltare 
Regionala al Regiunii Sud-Muntenia, domnul Victor 
Moraru a fost ales vicepreședinte al Consiliului 
pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia pentru o 
perioadă de un an.

achiziționate în anii precedenți și de identificarea a 
unor programe de finanțare care să asigure 
continuarea demersurilor inițiale, de la înființarea 
asociației. În paralel și complementar cu obiectivele 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia”, Consiliul 
Judeţean Ialomiţa a achiziţionat, din bugetul propriu 
al judeţului,  un vehicul cu şenile/roţi, de tip UTV cu 
capacitate mărită, pentru situaţii de urgenţă în condiţii 
speciale, recepționat în ziua de 19.05.2017  la 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu 
Catargiu”, în prezenţa conducerii Comitetului 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, a preşedintele 
Consiliului Judeţean Ialomița, prefectului judeţului 
Ialomiţa, precum şi a reprezentanţilor Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu” Ialomița.

domeniului, dar și recâștigarea încrederii cetățenilor 
în medici și în actul medical. Totodată, a menționat și 
proiectele majore care urmează să se implementeze la 
Spitalul Județean de Urgență Slobozia. La eveniment 
au fost prezenți subsecretarul de stat în cadrul 
Ministerului Sănătății, Alexandrescu Octavian, Iancu 
Mariana, manager al Spitalului Județean de Urgență 
Slobozia, Geantă Mihai, directorul Casei Județene de 
Asigurări de Sănătate Ialomița, Victor Pogorevici, 
președintele Colegiului Medicilor Ialomița.
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V 3.  Promovarea colaborării 

   în plan naţional

În anul 2017, colaborarea la nivel naţional s-a 
realizat  pe două direcții principale: prin structura 
asociativă a consiliilor județene din România - 
Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din 
România (UNCJR) și prin ministere şi alte 
structuri ale administrației publice centrale. S-au 
urmărit probleme comune referitoare la îndeplinirea 
unor atribuţii, competenţe şi responsabilităţi 
specifice ale   autorităţilor administraţiei publice 
judeţene (accesarea fondurilor europene, proiecte de 
investiţii, infrastructura rutieră, infrastructura de 
mediu, sănătate, asistenţă socială, cultură, statutul 
funcţionarilor publici etc.). 

În condițiile în care art. 8 din Legea nr. 215/2001 a 
administrației publice locale, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, instituie 
norma juridică imperativă prin care ”Autorităţile 
administraţiei publice centrale vor consulta, înainte 
de adoptarea oricărei decizii, structurile asociative 
ale autorităţilor administraţiei publice locale, în 
toate problemele care le privesc în mod direct, 
potrivit legii”, colaborarea cu structurilor asociative 
din administraţia publică locală (Uniunea Naţională 
a Consiliilor Judeţene din România, Asociaţia 
Municipiilor din România,  Asociaţia Oraşelor din 
România,  Asociaţia Comunelor din România) este 
necesară, deoarece prin consultare şi informare 
reciprocă pot fi susţinute puncte de vedere specifice 
activităţii acestor structuri în direcţia  îmbunătăţirii 
cadrului legislativ, întăririi capacităţii administrative 
şi a autonomiei locale, descentralizării de 
competenţe cu descentralizarea de resurse.

Consiliul Județean Ialomița este membru al 
Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, 
organizaţie neguvernamentală, fără scop lucrativ, care 
reuneşte pe baza liberului consimţământ, consiliile 
judeţene din România, pentru a asigura un dialog 
coerent şi eficient cu autorităţile administraţiei publice 
centrale, cu celelalte structuri asociative ale organelor 
administraţiei publice locale existente în România, 
ONG-uri, instituţii publice etc. prin realizarea 
convergenţei problematicilor privind administraţia 
publică locală. 

V 3.1.  Uniunea Naţională a Consiliilor 
            Judeţene din România (UNCJR) În adunările generale ale UNCJR s-au dezbătut 

teme din domeniile prioritare de interes ale 
administrațiilor publice județene: îmbunătăţirea 
procesului legislativ care să genereze o eficiență 
sporită în activitatea administraţiei publice și să evite 
interpretările juridice, atât din partea funcţionarilor, 
cât şi a organelor de verificare şi control,  sumele 
alocate pentru echilibrarea bugetelor locale, utilizarea 
excedentului bugetar, investiţiile care pot fi realizate 
prin programele guvernamentale și fondurile 
europene, salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice și altele. De asemenea, s-au dezbătut 
probleme de organizare și funcționare  referitoare la 
modificarea statutului UNCJR, prezentarea 
Raportului de activitate al Președintelui UNCJR, 
desemnarea  unui membru supleant în cadrul 
Comitetul  Regiunilor  Europene,  alegerea 
președintelui și vicepreședinților UNCJR. Eveniment 
important al anului 2017, alegerea președintelui și 
vicepreședinților UNCJR s-a făcut în Adunarea 
Generală din 23 mai 2017, când Preşedintele 
Consiliului Judeţean Vrancea, Marian Oprişan, a 
fost reales, ca preşedinte al Uniunii Naţionale a 
Consiliilor Judeţene din România, iar președinții 
consiliilor județene din Dâmbovița, Timiș, Dolj, Sălaj, 
Maramureș, Ilfov, Vaslui, Călărași, Buzău,  Covasna 
și Harghita”, ca vicepreședinți. 

Activitatea cea mai vizibilă  a UNCJR, și în anul 
2017,  a fost cea de consultare a Consiliilor Judeţene 
în legătură cu proiectele de acte normative iniţiate de 
autorităţile centrale, pentru transmiterea de 
propuneri care să îmbunătăţească legislaţia specifică 
a anumitor domenii  incidente atribuți i lor 
administrației publice județene, norma legală fiind 
una imperativă. Consiliul Judeţean Ialomiţa a primit 
286 de solicitări de consultare a actelor normative şi 
a transmis 191 de răspunsuri cu observaţii, propuneri 
şi puncte de vedere fundamentate pe experienţa 
practică a aplicării legii. Numai că, această activitate 
stă de mulți ani sub semnul cvasiformalității  
consultării, determinată de  termenele scurte de 
formulare a observaţiilor şi propunerilor (de cele mai 



multe ori 1 - 2 zile!), de multitudinea iniţiativelor 
legislative care nu au relevanţă pentru atribuţiile şi 
responsabilităţile consiliilor judeţene şi de neluarea 
în seamă a punctelor de vedere transmise!

Pentru o informare corectă, trebuie să menționăm 
că participarea Consiliului Județean Ialomița la 
structurile asociative de cooperare a născut şi 
obligaţia corelativă a susţinerii financiare a 
asociaţiilor la care  a aderat, fapt pentru care, prin 

hotărârea nr.65/27.04.2017 s-a aprobat cuantumul 
cotizaţiilor pentru anul 2017, după cum  urmează: la 
Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din 
România, sumă de 48.273,23 lei, la Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, sumă de 
253.618,00 lei și la Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară “Situaţii de Urgenţă Sud 
Muntenia”, sumă de 12.000,00 lei, sume care au 
fost achitate. 

V 3.2. Promovarea colaborării 
           cu autoritățile centrale

Consiliul Județean Ialomița a fost preocupat, în 
anul 2017, să dezvolte relații intense și permanente cu 
autoritățile administrației publice centrale: ministere 
și autorități de management care gestionează 
programe de finanțare nerambursabilă din fonduri 
europene sau naționle, instituții și autorități publice 
centrale care au în coordonare aspecte punctuale din 
administrația publică locală, pentru a se încuraja 
comunicarea eficientă și sincronizarea acțiunilor  
Consiliului Județean Ialomița  cu autoritățile publice 
de importanță națională.
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Deschiderea la Slobozia a “Lunii plantării 
arborilor” prin acțiunea de plantare “Creștem 
împreună”, în ziua de 15.03.2017, a devenit un 
eveniment deosebit și prin vizita premierului 
României ,  domnul Sorin Grindeanu  și  a 
Ministrului Apelor și Pădurilor, doamna Adriana 
Petcu, care, alături de oficialitățile județului Ialomița, 
au plantat frasini într-o zonă cu risc de deșertificare. 

În ziua de 30 martie 2017 s-a desfășurat vizita în 
județul Ialomița a doamnei Sevil SHHAIDEH, 
Viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor Europene, la 
acea vreme, însoțită de domnii Marian NEACȘU, 
consilier al Prim-Ministrului României,  Adrian 
Ionuț GÂDEA, Secretar de Stat MDRAPFE și 
Alexandru POTOR, Secretar de Stat în Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale. “Prezentarea 
programelor de finanțare națională (PNDL – 
Programul Național de Dezvoltare Locală, CNI – 
Compania Națională de Investiții și AFM - 
Administrarea Fondului de Mediu) derulate de 
Guvernul României” a fost tema întâlnirii la care au 
participat primarii unităților administrativ-teritoriale 
din județ, managerii instituțiilor din subordinea 
Consiliului Județean Ialomița, parlamentari, 
prefectul județului Ialomița, precum și alte persoane 
interesate de tema dezbaterii. 

La sfârșitul lunii mai 2017, județul Ialomița a 
primit vizita Ministrului Agriculturii, domnul 
Petre Daea  și a Ministrului Consultării Publice și 
al Dialogului Social, domnul Gabriel Petrea, 
însoțiți de  secretari de stat, la obiective din Slobozia 
și Fierbinți Târg.

În data de  07.06.2017, județul Ialomița a fost 
gazda Ministrului Sănătății, domnul Florian Bodog, 
aflat într- o vizită de lucru la  Spitalul Județean de 
Urgență Slobozia și la Spitalul Orășenesc Țăndărei, 
unde s-a întâlnit cu managerii celor două unități, 

Mariana Iancu și Maria Constantin, echipele de 
medici, precum și cu personalul Unităților de Primiri 
Urgențe. Discuțiile purtate s-au referit la finanțarea 
spitalelor și a dispensarelor, astfel încât actul 
medical să beneficieze de condiții tehnico-materiale 
și financiare care să asigure calitate și promptitudine 
în exercitarea lui. 

Contractul de finanțare nr. 949/20.12.2017, în 
valoare totală de 115.127.736,01 lei, din care asistența 
financiară nerambursabilă este de 102.090.996,90 lei, 
a fost semnat în ziua de 20.12.2017 de: Marius 
NICA, ministru delegat pentru Fonduri Europene, 
Liviu MUȘAT,  directorul Agenției pentru 
Dezvoltare Regională SUD Muntenia și Victor 

MORARU, președintele Consiliului Județean 
Ialomița.

Colaborarea cu Ministerul Turismului, prin 
protocol de colaborare, a asigurat promovarea și 
punerea în valoare a patrimoniului turistic național și 
a celui specific județului Ialomița.  

 Instituționalizată prin acorduri, colaborarea 
Județului Ialomița cu Administrația Bazinală de 
Apă Buzău-Ialomița,  Agenția Națională pentru 
Pescuit și Acvacultură și Agenția Națională de 
Îmbunătățiri Funciare – Filiala Teritorială de 
Îmbunătățiri Funciare Ialomița - Călmățui a fost 
necesară pentru realizarea unor proiecte de 
infrastructură rutieră interregională interconectată. 

În ziua de 20.12.2017, încheierea a 3 contracte de finanțare s-a parafat, prin  semnarea lor, în numele 
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene de domnul Adrian 
GÂDEA, secretar de stat, iar în numele județului Ialomița, de domnul Victor MORARU,  președintele 
Consiliului Județean Ialomița;  
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Promovarea colaborării internaţionale s-a 
realizat în anul 2017 pe următoarele 

coordonate: colaborarea europeană, în condițiile 
în care Consiliul Județean Ialomița este  membru 
titular  al Comitetului Regiunilor Europene, 
cultivarea relațiilor cu ambasade străine în 
România și primirea vizitelor unor delegații 
străine în județul Ialomița. 

Comitetului Regiunilor Europene (CoR) este 
un organism complementar celor trei instituţii 
comunitare (Consiliul Uniunii Europene, Comisia 
Europeană, Parlamentul European), având drept 
misiune implicarea autorităţilor regionale şi locale în 
procesul decizional european şi încurajarea unei 
participări active a cetăţenilor la acest proces, pentru a 
asigura o dezvoltare armonioasă şi durabilă a tuturor 
teritoriilor, pe principiile coeziunii economice, 
sociale şi teritoriale. Totodată, CoR promovează 
principiile şi mecanismele bunei guvernanţe şi 
încurajează procesul de descentralizare și cooperarea 
dintre autorităţile regionale şi locale din statele 
membre. 

CoR este alcătuit din 353 de membri (aleşi locali) 
şi un număr egal de supleanţi din cele 28 de State 
Membre ale UE, aceștia fiind  numiţi pentru o 
perioadă de 5 ani. Lucrările CoR se desfăşoară în 6 
comisii, României fiindu-i atribuite câte 5 locuri în 
fiecare comisie. 

Adunarea Generală a Uniunii Naționale a 
Consiliilor Județene din Romania are competența 
de a desemna reprezentanții săi, șase membri 
titulari și șase supleanți,  la Comitetul Regiunilor 
Europene, cu un mandat de cinci ani. Începând cu 
data de 14.01.2015, cei sase membri titulari pentru 

VI. Promovarea colaborării 

internaţionale

un mandat de cinci ani sunt  președinții Consiliilor 
Județene din Dolj,  Ialomița, Dâmbovița,  Călărași,  
Iași și  Harghita.

Președintele Consiliului Județean Ialomița a 
exercitat calitatea de membru titular al autorității 
administrației publice pe care o conduce în 
Comitetul Regiunilor Europene, participând, în 
anul raportat, la 3 ședințe de plen și 3 ședințe pe 
comisii (Comisia pentru Politica de Coeziune 
Teritorială și Bugetul Uniunii Europene, Comisia 
pentru Cetățenie, Guvernanță, Afaceri Externe și 
Instituționale). Temele dezbătute în plenul CoR și pe 
comisii au vizat: Pilonul european al drepturilor 
sociale și Documentul de reflecție privind 
dimensiunea socială a Europei, Reforma sistemului 
de resurse proprii al Uniunii Europene în contextul 
următorului cadru financiar multianual pentru 
perioada de după 2020, Protecția copiilor migranți, O 
politică europeană de reabilitare antiseismică a 
parcului imobiliar și a infrastructurii, O strategie 
spațială pentru Europa, Pachetul privind serviciile: O 
economie a serviciilor avantajoasă pentru europeni, 
Starea Uniunii Europene: perspectiva regiunilor și a 
o r a șe lo r,  Vi i t o ru l  Mecan i smu lu i  pen t ru 
Interconectarea Europei, Evaluarea punerii în 
aplicare a politicilor de mediu, Finanțarea combaterii 
schimbărilor climatice: un instrument esențial pentru 
punerea în aplicare a Acordului de la Paris, 
Capacitatea orașelor și regiunilor pentru  a face față 
globalizării, O strategie europeană privind sistemele 
de transport inteligente, Punerea în aplicare a 
strategiilor macroregionale ale UE, Viitorul 
finanțelor UE până în 2025 și altele.
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În anul 2017, județul Ialomița a primit vizitele 
unor importanți ambasadori străini din  România. 

Astfel, în ziua de 30.01.2017,  Excelența Sa, 
Hans Klemm, Ambasadorul Statelor Unite ale 
Americii la București, a efectuat o vizită oficială în 
judeţul Ialomiţa, programul cuprinzând o întâlnire cu 
reprezentanţii autorităţilor publice locale (Victor 
Moraru, preşedintele Consiliului Judeţean, Gigi 
Petre, prefectul judeţului şi Adrian Mocioniu, 
primarul municipiului Slobozia), în cadrul căreia au 
dezbătut subiecte ce ţin de economia locală, educaţie 
şi demografia judeţului, vizite la Muzeul Naţional al 
Agriculturii Slobozia şi la doi dintre agenţii 
economici importanţi ai judeţului Ialomița, 
participarea la inaugurarea Raftului American 
(American Shelf) din cadrul Bibliotecii Judeţene 
„Ștefan Bănulescu” Ialomița, prilej cu care Ambasada 
SUA a donat un fond de carte în valoare de 3.000 de 
dolari. 

Excelenţa Sa, Paul Brummell, Ambasadorul 
Marii Britanii la Bucureşti a vizitat Muzeul 
Național al Agriculturii Slobozia și a participat la 
inaugurarea Clubului de fotografie „Costică 
Acsinte”, amenajat într-o sală nouă de expoziţii 
pentru artă fotografică la Centrul Cultural UNESCO 
”Ionel Perla” Ialomița.

În ziua de 15 iulie 2017, județul Ialomița a primit 
vizita oficială a delegației Provinciei Henan din 
Republica Populara Chineză, condusă de domnul 
Tao Minglun, membru al Comitetului Permanent și 
Ministru al Ministerului Muncii, președintele 
Comitetului Partidului Comunist Chinez al 
Provinciei Henan și formată din 21 de reprezentanți 
ai administrațiilor locale și ai comunității de afaceri 
din Henan și orasul Linzhou. S-au semnat trei scrisori 
de intenție, între Județul Ialomița și provincia Henan, 
între municipiul Slobozia și orasul Linzhou, precum 
și între Camera de Comerț, Industrie și Agricultură 
Ialomița și Compania Populară de Asigurări, Filiala 
Provinciei Henan, cu rolul de a întări relațiile 
administrative și comerciale între cele două regiuni, 
dar și dezvoltarea și întreprinderea unor acțiuni și 
activități comune care se pot concretiza într-o 
viitoare înfrățire între părțile semnatare. Programul a 
inclus și o întâlnire cu reprezentanții mediului de 
afaceri din județul Ialomița, o vizită la Parcul 
Industrial pentru IMM-uri Slobozia și vizitarea 
Catedralei Episcopale ”Înălțarea Maicii Domnului” 
din Slobozia. 

La invitația primarului municipiului Slobozia,  
Adrian Mocioniu, președintele Consiliului Județean 
Ialomița, Victor Moraru a participat, în ziua de 
18.02.2017, la primirea oficială a unei delegații de 19 
persoane din orașul Cernăuți, Ucraina, pe teme 
vizând schimburile culturale și analizarea 
posibilității de înfrățire dintre municipiul Slobozia și 
orașul Cernăuți. 

Având în vedere că Aeroportul Alexeni a intrat în 
patrimoniul județului Ialomița, prin Hotărârea de 
Guvern nr. 428/201718.07.2017 și că trebuie găsite 
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soluții pentru reintroducerea acestui patrimoniu în 
circuitul economic, în luna februarie 2017, 
președintele Consiliului Județean Ialomița, Victor 
Moraru s-a întâlnit cu reprezentanții unui investitor 
din SUA, care este interesat să fie partener în 
repunerea în funcțiune a Aeroportului Alexeni, prin 
identificarea celei mai bune posibilități de exploatare a 
aeroportului, după stabilirea corectă a potențialului 
acestuia.  

Desfășurarea Festivalului internațional de folclor 
”Floare de pe Bărăgan” a cuprins în programul 
manifestării întâlnirea conducerii operative a 
Consiliului Județean Ialomița cu membrii ansamblurile 
folclorice prezente la eveniment:  „Chodowiacy“ din 
Polonia, „Crna Gora“ din Muntenegru, „TOBB al 
Universității de Economie și Tehnologie“ din 
Ankara“ – Turcia, „Kole Nedelkovski“ din 
Macedonia, „Kapanka“ şi „Silistra“ din Bulgaria.

1 Respectarea legalității a fost înțeleasă ca o 
obligație fundamentală ,  atât la nivel  

instituțional (consiliul județean, aparatul de 
specialitate, instituțiile publice și societățile 
comerciale  subordonate Consiliului Județean 
Ialomița), cât și individual (consilierii județeni, 
funcționarii publici de conducere și de execuție, 
personalul contractual din aparatul de specialitate al 
Consiliului Județean Ialomița, personalul din 
instituțiile publice județene subordonate), iar 
cunoașterea, aprofundarea, înțelegerea corectă și 
aplicarea fermă a legii, la modul general și specific, 
devin imperios necesare în condițiile unui cadru 
normativ complex, care poare aduce conflicte de 
competențe și autoritate. 

2 Aplicarea legalității la nivelul administraţiei 
publice județene a vizat toate segmentele 

organizatorice şi funcţionale ale Consiliului 
Județean Ialomița, a determinat o atitudine activă 
de conformare la lege și nu una pasivă, respectând 
atât litera, cât și spiritul ei, aplicarea normelor 
juridice s-a făcut după reguli de drept prestabilite şi 
nu în mod arbitrar, pentru a da cetățenilor  garanţia 
unui stat de drept și din perspectiva autorității 
administrației publice județene.

3 Statisticile din raport sunt semnificative 
pentru a releva un proces intens de legiferare 

în plan județean al autorității deliberative (au fost 
adoptate în medie 14 hotărâri pe ședință), o tematică 
a hotărârilor axată pe priorități și obiective 
specifice  fiecărei perioade, care au justificat un 
interes public real și au propus soluții viabile, de 
natură să aducă dezvoltare durabilă teritoriului 
județean și comunităților locale, operativitate în 
luarea deciziilor administrative, creșterea 
performanței guvernării locale și o mai mare 
apropiere de cetățeni. 

4 Trebuie semnalată inițiativa din anul 2017, 
unică în cei 25 de ani de administrație publică 

județeană, prin care Consiliul Județean Ialomița a 
aprobat  participarea la cursuri de pregătire, 

VII. Concluzii

din retrospectiva anului 2017

formare şi perfecţionare profesională a 25 de 
consilieri judeţeni, practică administrativă legală, 
care trebuie continuată, pentru a crește eficiență și 
implicarea consilierilor județeni în elaborarea și 
aprobarea politicilor publice și a proiectelor de 
impact pentru strategiile județene și comunitățile 
locale, înțelegându-le din perspective unitare, în care 
abordarea interesului public general trebuie să 
primeze interesului partinic. 

5 Programele, proiectele, activitățile și acțiunile 
din anul 2017 ale Consiliului Județean Ialomița 

au fost elaborate în strânsă concordanță cu direcțiile 
prioritare de dezvoltare stabilite în Strategia de 
dezvoltare a judeţului Ialomiţa 2009 – 2020, 
specificându-se acest lucru în documentele de 
fundamentare a proiectelor de hotărâre propuse și 
aprobate. Obiectivele strategice urmărite în anul 
2017 au fost: creșterea capacității administrative 
d e  a c c e s a r e  a  f o n d u r i l o r  e u r o p e n e 
nerambursabile sau fondurilor naționale, 
modernizarea infrastructurii rutiere judeţene, 
reabilitarea și modernizarea infrastructurii de 
sănătate, modernizarea şi îmbunătăţirea 
sistemului judeţean al asistenţei sociale, 
promovarea și dezvoltarea parteneriatelor și a 
culturii parteneriale, realizarea unor acțiuni 
publice de impact, relevante și de calitate . 

6 Opțiunea strategică de generalizare a lucrului 
în parteneriat, atât la nivelul  Consiliului 

Județean Ialomița, cât și al  instituțiile publice 
județene de sub autoritatea sa este una de esență 
europeană, parteneriatele temeinic organizate, cu 
implicare și dedicare, fiind un factor de a asigura 
succesul acțiunilor propuse, de a îmbunătăţi 
substanțial capacitatea de comunicare şi relaţionare, 
de adaptare a practicilor manageriale la modelele de 
bună practică europeană, în interesul cetățenilor. 

7 Parteneriate operaționale pe diferite domenii 
de interes general comun, cu impact pozitiv 

asupra dezvoltării locale au pornit de la nevoia 
identificată de cooperare, acord şi coordonare, atât la 
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nivel judeţean, cât şi la local, de claritate, 
obiectivitate, realism la analiza şi elaborarea 
direcţiilor şi acţiunilor prioritare strategice şi  la 
alegerea variantei optime. Prin parteneriatele 
dezvoltării locale am fost interesați de inventarierea 
beneficiilor specifice pe care acestea le generează, 
promovarea deschiderii, transparenței și răspunderii 
în fața populației locale pentru activitățile 
desfășurate în colaborare/ cooperare, îmbunătăţirea 
capaci tă ț i i  de  comunicare  ş i  re la ţ ionare, 
transformarea lor în modelele de bună practică 
pentru  sporirea eficienței vieții sociale.

8  Abordarea strategică a turismului 
ialomițean pe fundamentul identificării și 

valorificării resurselor cu accentuat specific 
local, nu trebuie făcută prin prisma unor afluenţe 
masive de turişti, ci prin focusarea grupurilor şi a 
locurilor destinate diferitelor tipuri de turism, cu sau 
fără tradiţie, dar cu resurse reale și cu potenţial de 
dezvoltare, integrate în revigorarea economico-
socială a comunităţilor locale din Ialomiţa.  În 
condiţiile în care nu ai posibilitatea de a aduce turişti 
“cu miile” pe sezon şi în fiecare parte a judeţului, 
onest şi realist este să-ţi schimbi atitudinea şi 
strategia, să priveşti spre nişele de turism care pot fi 
promovate şi să creşti atractivitatea judeţului ca 
destinaţie turistică pe direcţiile cu potenţial maxim 
de dezvoltare: turism de pescuit şi vânătoare, turism 
balnear,  turism de tranzit, turism cultural, turism 
rural, agroturism, turism sportiv și de recreere, 
turism ecumenic şi altele, cu o miză imediată pe 
obiectivele naturale şi istorice din judeţ, ușor 
accesibile. 

9 Acțiunile publice din anul 2017, ne-au 
demonstrat importanța comunicării ca mijloc 

de informare reciprocă, de schimb de idei, de 
înțelegere și conştientizare a mesajului celuilalt şi a 
semnificaţiei lui, de construire a unor relaţii 
autentice, vii, deschise, care să-l facă pe cetăţean 
responsabil de alegerile sale şi să asigure 
participarea sa la viaţa publică. 

10. Participarea cetăţenilor la luarea deciziilor
 este un proces democratic de bază pentru  

bunul mers al comunităţii, deoarece are misiunea de 
a influenţa modul în care sunt gândite şi 
implementate politicile publice, se asigură 
transparenţa procesului de luare a deciziilor şi 
eficienţa actului de guvernare locală. Esențial este ca 
mecanismele și instrumentele de participare şi 
influenţare a procesului decizional să fie bine 
cunoscute, acceptate și folosite de ambele părți: 
autorități și societate civilă, ca reacția acesteia să fie 
nu doar reactivă, ci să şi răspundă, prin dialog și 
cooperare, nevoii de a genera încredere publică 
reciprocă, de a armoniza diferite interese și de a 
corecta anumite comportamente.

11.     Ansamblul de elemente naturale, sociale, 
     economice, culturale, istorice, precum şi 

totalitatea amenajărilor circumscrise acestor 
activităţi reprezintă pentru Ialomița un patrimoniu 
inestimabil, care trebuie pus în valoare cu 
perseverență, deoarece poate schimba esenţial 
arhitectura peisagistică locală, structura populaţiei 
ocupate, organizarea, utilizarea şi planificarea 
spaţiului şi a timpului rural sau urban.

12.    Rămâne o problemă importantă de rezolvat, 
        cea a angajării de personal, în condițiile în 

care, la finele anului raportat, funcționarea aparatului 
de specialitate a ajuns la limită de avarie, cu 
consecințe directe asupra îndeplinirii atribuțiilor și 
responsabilităților cu care sunt investite structurile 
organizatorice executive, mai ales la direcțiile de 
specialitate cu profil tehnic, care impietează 
realizarea unui serviciu public de calitate și conduce 
la supraîncărcarea cu sarcini suplimentare a altor 
posturi. Chiar în condițiile unui deficit de personal 
mare, care a impus redistribuirea sarcinilor de 
serviciu, funcţionarii publici și personalul 
contractual din aparatul de specialitate al Consiliului 
Județean Ialomița au îndeplinit cvasitotalitatea 
atribuţiilor de serviciu cu responsabilitate, 
competenţă, eficienţă, bună-credinţă și corectitudine.

13.      
     S-au înregistrat  creșteri  importante  ale  
     numărului evenimentelor publice și a  

diversității tematice, ale grupurilor-țintă și ariei de 
cuprindere, ale folosirii mijloacelor de promovare și 
diseminare într-o strategie de comunicare modernă, 
activă, coerentă, care să aducă prestigiu și vizibilitate 
autorității și instituțiilor subordonate acesteia. 
Implementarea unor programe multianuale, de 
impact cognitiv și emoțional, relevante și de calitate,  
în directă relaționare cu nevoile comunităților locale 
a pus în evidență aspectele de unicitate, reprezenta-
tivitate și specificitate din spațiul ialomițean, 
contribuția locuitorilor acestor meleaguri la crearea 
unui anumit tip de civilizație în Câmpia Română și a  
contribuit la crearea unor atitudini civice şi morale 
constructive în rândul publicului profesionist sau 
ocazional.

14.   Implementarea  politicilor  culturale  ale 
         Consiliului Judeţean Ialomiţa, realizată prin 

cele cinci instituții publice de cultură aflate în 
subordinea sa, a atins un nivel semnificativ de 
profesionalism, adăugând procedurilor operaţionale 
standard, originalitate şi reprezentativitate,  pe unele 
transformându-le în tradiție, din perspectiva unei 
tematici diverse, focusată pe preocupările, nevoile și 
modul de receptare al grupurilor-ţintă vizate,  pe 
înscrierea valorilor patrimoniului cultural al 
judeţului Ialomiţa în circuitul valorilor culturale 
naţionale.
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soluții pentru reintroducerea acestui patrimoniu în 
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VII. Concluzii

din retrospectiva anului 2017

formare şi perfecţionare profesională a 25 de 
consilieri judeţeni, practică administrativă legală, 
care trebuie continuată, pentru a crește eficiență și 
implicarea consilierilor județeni în elaborarea și 
aprobarea politicilor publice și a proiectelor de 
impact pentru strategiile județene și comunitățile 
locale, înțelegându-le din perspective unitare, în care 
abordarea interesului public general trebuie să 
primeze interesului partinic. 

5 Programele, proiectele, activitățile și acțiunile 
din anul 2017 ale Consiliului Județean Ialomița 

au fost elaborate în strânsă concordanță cu direcțiile 
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nivel judeţean, cât şi la local, de claritate, 
obiectivitate, realism la analiza şi elaborarea 
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“cu miile” pe sezon şi în fiecare parte a judeţului, 
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promovate şi să creşti atractivitatea judeţului ca 
destinaţie turistică pe direcţiile cu potenţial maxim 
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autentice, vii, deschise, care să-l facă pe cetăţean 
responsabil de alegerile sale şi să asigure 
participarea sa la viaţa publică. 
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 este un proces democratic de bază pentru  

bunul mers al comunităţii, deoarece are misiunea de 
a influenţa modul în care sunt gândite şi 
implementate politicile publice, se asigură 
transparenţa procesului de luare a deciziilor şi 
eficienţa actului de guvernare locală. Esențial este ca 
mecanismele și instrumentele de participare şi 
influenţare a procesului decizional să fie bine 
cunoscute, acceptate și folosite de ambele părți: 
autorități și societate civilă, ca reacția acesteia să fie 
nu doar reactivă, ci să şi răspundă, prin dialog și 
cooperare, nevoii de a genera încredere publică 
reciprocă, de a armoniza diferite interese și de a 
corecta anumite comportamente.

11.     Ansamblul de elemente naturale, sociale, 
     economice, culturale, istorice, precum şi 

totalitatea amenajărilor circumscrise acestor 
activităţi reprezintă pentru Ialomița un patrimoniu 
inestimabil, care trebuie pus în valoare cu 
perseverență, deoarece poate schimba esenţial 
arhitectura peisagistică locală, structura populaţiei 
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12.    Rămâne o problemă importantă de rezolvat, 
        cea a angajării de personal, în condițiile în 

care, la finele anului raportat, funcționarea aparatului 
de specialitate a ajuns la limită de avarie, cu 
consecințe directe asupra îndeplinirii atribuțiilor și 
responsabilităților cu care sunt investite structurile 
organizatorice executive, mai ales la direcțiile de 
specialitate cu profil tehnic, care impietează 
realizarea unui serviciu public de calitate și conduce 
la supraîncărcarea cu sarcini suplimentare a altor 
posturi. Chiar în condițiile unui deficit de personal 
mare, care a impus redistribuirea sarcinilor de 
serviciu, funcţionarii publici și personalul 
contractual din aparatul de specialitate al Consiliului 
Județean Ialomița au îndeplinit cvasitotalitatea 
atribuţiilor de serviciu cu responsabilitate, 
competenţă, eficienţă, bună-credinţă și corectitudine.

13.      
     S-au înregistrat  creșteri  importante  ale  
     numărului evenimentelor publice și a  

diversității tematice, ale grupurilor-țintă și ariei de 
cuprindere, ale folosirii mijloacelor de promovare și 
diseminare într-o strategie de comunicare modernă, 
activă, coerentă, care să aducă prestigiu și vizibilitate 
autorității și instituțiilor subordonate acesteia. 
Implementarea unor programe multianuale, de 
impact cognitiv și emoțional, relevante și de calitate,  
în directă relaționare cu nevoile comunităților locale 
a pus în evidență aspectele de unicitate, reprezenta-
tivitate și specificitate din spațiul ialomițean, 
contribuția locuitorilor acestor meleaguri la crearea 
unui anumit tip de civilizație în Câmpia Română și a  
contribuit la crearea unor atitudini civice şi morale 
constructive în rândul publicului profesionist sau 
ocazional.

14.   Implementarea  politicilor  culturale  ale 
         Consiliului Judeţean Ialomiţa, realizată prin 

cele cinci instituții publice de cultură aflate în 
subordinea sa, a atins un nivel semnificativ de 
profesionalism, adăugând procedurilor operaţionale 
standard, originalitate şi reprezentativitate,  pe unele 
transformându-le în tradiție, din perspectiva unei 
tematici diverse, focusată pe preocupările, nevoile și 
modul de receptare al grupurilor-ţintă vizate,  pe 
înscrierea valorilor patrimoniului cultural al 
judeţului Ialomiţa în circuitul valorilor culturale 
naţionale.
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15.      Conceperea  și  implementarea  politicilor 
        publice sunt legate direct de promovarea 

colaborării în plan local, regional, naţional și 
internațional, deoarece abordarea acesteia cu 
realism, responsabilitate, încredere şi creativitate, 
prin consultări, asocieri, cooperări, acorduri, 
parteneriate, negocieri în probleme de interes comun 
major,  poate dezvolta acţiuni durabile, în beneficiul 
tuturor părţilor, iar performanţa ansamblului este 
întotdeauna  mai mare decât suma eforturilor 
individuale ale entităţilor, subsumată interesului 
public, în condiții de transparenţă administrativă.

16.  Facem și de această dată mențiunea că, 
  dincolo de titlul Raportului, care este 

concordant cu prevederile legale, el nu se referă la 
activitatea exclusivă a unei persoane, ci la activitatea 
funcției de autoritate cu care este investit președintele 
Consiliului Județean Ialomița și pe care o reprezintă, a 
echipei deliberative și a celei operative și executive.

15 17.     Pentru tot ceea ce s-a realizat în anul 2017, 
        îndeplinesc o datorie de onoare de a aduce  

mulțumiri cordiale, tuturor celor care au trudit în 
exercițiul public pentru a oferi cetățenilor județului 
Ialomița coordonatele unei munci  oneste și 
dedicate, pusă în slujba unei administrații moderne, 
eficiente și transparente, mereu ”aproape de 
oameni”: consilieri județeni, conducerea operativă 
și executivă a Consiliului Județean Ialomița, 
funcționarilor publici  și personalului contractual 
din aparatul de specialitate al autorității și din 
instituțiile subordonate, autorităților administrației 
publice locale, județene, ragionale și naționale, 
serviciilor publice deconcentrate, reprezentanților 
organizațiilor nonguvernamentale și ai mass-media 
locale. Exprim, totodată, speranța îndreptățită că  
putem găsi mai  multe punți de comunicare pentru o 
colaborare rodnică și eficientă în anii care vin!
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