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RAPORTUL
preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa privind

modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor
Consiliului Judeţean Ialomiţa pe anul 2011

I. Contextul economic, social si administrativ al anului 2011

Viaţa economică, socială şi politică din România anului 2011 a continuat să fie profund 
afectată de criza financiară ce îşi avea debutul în anul 2009.   

În  România,  criza  financiară  şi  economică  a  oprit  procesul  dificil  de  consolidare  a 
autonomiei financiare a autorităţilor publice locale, în sensul european al conceptului, acestea 
devenind ţinta predilectă a măsurilor de austeritate, iraţionale şi ineficiente economic, ce s-au 
transformat într-o imixtiune gravă în funcţionarea unei componente a vieţii statului român de 
maximă importanţă.

În  orice  ţară  democratică,  rolul  guvernării  este  de  a  asigura  dezvoltarea  statului  şi  a 
societăţii pe baze sănătoase şi durabile. Aceasta presupune  fundamentarea deciziilor  pe politici 
publice,  întocmirea,  monitorizarea  şi  implementarea   unor  planuri  naţionale  care  să  vizeze 
identificarea nevoilor reale ale societăţii şi a pârghiilor  de  satisfacere  a  acestora  -  toate  având 
ca  destinatar  final cetăţenul. 

Cetăţenii au aşteptări mari  de  la  guvernul lor. Însă, chiar şi cei mai puţin pretenţioşi 
doresc în primul rând ca guvernul lor să ia decizii eficiente, orientate spre cetăţean. Este  evident  
avantajul  pe  care-l  constituie  luarea  acestor  decizii ca urmare a elaborării unei strategii pe 
termen lung, şi nu a unor măsuri forţate, disperate.  A lua decizii inteligente înseamnă a opera 
într-un   cadru   coerent,  indiferent  cât  de  general  este  acesta.  Scopul   final   este   creşterea 
bunăstării  cetăţenilor  proprii, aceştia  fiind beneficiarii unici ai efectelor politicilor publice.

Privarea   de   strategii   naţionale   sectoriale,   lipsa   analizelor   corelată   cu 
neimplementarea  unor politici  publice  adecvate, sunt tot atâtea motive pentru care, de ani buni, 
România rătăceşte în sărăcie, lipsă de perspectivă, şi o criză economică în care am intrat odată cu 
toată lumea, dar din care numai noi nu putem ieşi.  

Din păcate,  programele  Guverului nu sunt corelate între ele, generează cheltuieli haotice 
şi nejustificate ale banului public şi sunt aplicate discreţionar. 

 În plină criză, cu salarii şi pensii tăiate sub pretextul economisirii  banului public, cu 
bugetele  consiliilor  judeţene  şi  ale  primăriilor  reduse  până  dincolo   de   limita  subzistenţei, 
guvernul găseşte de cuviinţă să stabilească, pe criterii numai de el ştiute, obiectivele de investiţii, 
prestatorii  şi  beneficiarii  prin  programe  naţionale  gestionate  într-un  sistem  centalizat,  ce 
aminteşte de vremuri de mult apuse.  

Obiectivele  de investiţii  propuse de  actualul  Guvern vizează:   modernizarea   satului, 
drumuri, poduri,  canalizare, alimentarea cu apă, protecţia civilă, parcuri, bazine de înot. Proiecte 
realiste,  vitale  chiar,  dar  cu  totul  noi,  altele  decât  cele  deja  aflate  in  derulare,  chiar  din 
guvernările anterioare şi a căror finanţare a fost aproape abandonată (proiectele cuprinse în OG 
7, HG 577, Măsura 322, etc.). 

În noiembrie 2010, în acelaşi an în care se aveau  loc taierile masive de salarii şi pensii 
din  sectorul  bugetar,  Guvernul  iniţia  prin  Ordonanţa  de  Urgenţă  nr.  105  faimosul  Program 
Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii.  La  momentul  apariţiei PNDI, erau deja în derulare 
programele instituite prin OG 7 / 2006 şi Măsura 322 (program european), ambele având acelaşi 
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obiectiv  principal  -  modernizarea  satului  românesc,  esenţială  pentru  integrarea  deplină  în 
Uniunea Europeană. 

Trebuie subliniat faptul că nu există în ultimii ani nici un studiu de impact pentru a putea 
stabili  oportunitatea  unei  politici  publice,  nici  o  strategie  sau  analiză  de  etapă   necesară 
implementării  lor  corespunzătoare,  nici  un  raport  post-implementare. 

Toate  acestea  au dus la   situaţia   existenţei  paralele  a  mai  multor  programe  interne 
finanţate  din  fonduri  guvernamentale  sau  europene  (Sapard, Măsura 322, OG 7, HG 577) 
care,   independent   unul  de  celălalt,  propuneau  aceleaşi  obiective  de  investiţii.  Prioritizarea 
finanţării  acestor  obiective,  de natură  a  contribui  la  dezvoltarea  şi  modernizarea  localităţilor 
României, trebuia făcută însă de Guvern, care a folosit acest instrument drept unul eminamente 
politic, pentru a favoriza derularea mai rapidă a investiţiilor în localităţile care aveau primari de 
aceeaşi culoare politică a Executivului.    

De  altfel,  Guvernul  român  şi-a  asumat  prin  Legea  nr.  285/2011  privind  ratificarea 
Scrisorii de intentie semnate de autoritatile romane la Bucuresti la 10 martie 2011 si aprobate 
prin Decizia Consiliului director al F.M.I. din 25 martie 2011 că va adopta în perioada imediat 
următoare măsuri precum:”prioritizarea investiţiilor pentru a asigura fonduri suficiente pentru 
proiectele esenţiale.  Vom efectua o analiză cuprinzătoare a portofoliului existent de investiţii 
(cuprinzând proiectele cu finanţare UE şi fără finanţare UE), pe baza căreia vom prioritiza şi 
vom evalua portofoliul existent de proiecte, pentru a ne concentra pe cele a căror finanţare poate 
fi  asigurată  integral  într-un  orizont  mediu  de  timp  (de  exemplu,  3-5  ani),  vom  examina 
viabilitatea  proiectelor  vechi,  proiectele  de  prioritate  redusă  şi  cele  neperformante  fiind 
întrerupte, şi vom produce o bază de date până în luna iunie, un raport final şi un plan de acţiune 
până la finele lui septembrie 2011.“ 

Din păcate, această listă de obiective prioritare nu a fost realizată nici până în prezent, 
astfel  încât  majoritatea  obiectivelor  de  investiţii  derulate  au  fost  abandonate  sau  aflate  în 
conservare, fără ca evaluarea impactului acestor măsuri asupra economiei locale să preocupe pe 
cineva.

Spre  exemplu,  la  nivelul  judeţului  Ialomiţa  încă  din  anul  2006  prin  programul 
guvernamental introdus prin Ordonanţa nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare 
a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, au fost demarate lucrări de investiţii 
pentru  55  de  proiecte  in  45  de  localităţi.  În  cei  6  ani  de  la  derularea  acestui  program 
guvernamental nu s-a reuşit până în prezent finalizarea nici măcar a unui proiect dintre cele 55. 

La acest moment nu au fost respectate nici măcar prevederile art.34, alin. (2) din Legea 
nr.  273/2006 privind finanţele  publice  locale,  în sensul că nu s-au semnat  încă contracte  de 
finanţare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat şi autorităţile administraţiei 
publice locale care beneficiază de finanţarea integrală sau parţială a unor proiecte de dezvoltare 
sau sociale de interes judeţean ori local, contracte care ar stipula în mod obligatoriu, finalizarea 
în maxim 3 ani a investiţiilor aflate în derulare. 

Instabilitatea  legislativă  şi  inflaţia  de  reglementări  în  domenii  care  vizează  sfera  de 
competenţă a autorităţilor administraţiei publice locale, fără o consultare prealabilă, sau doar cu 
o consultare pur formală a structurilor asociative ale autorităţilor locale (Uniunea Naţională a 
Consiliilor Judeţene, Asociaţiile Municipiilor, Oraşelor şi Comunelor din România) reprezintă o 
altă caracteristică importantă a anului 2011.

Încâlcarea  autonomiei  locale  de către  structura  guvernamentală  s-a  concretizat  în  anul 
2011 în domeniul sanitar prin inchiderea a 182 de spitale, inclusiv Spitalul Orăşenesc Ţăndărei, 
unităţi sanitare al căror management fuseses transferat de la Ministerul Sănătăţii la autorităţile 
locale. Măsura a fost luată abuziv, fără consultarea autorităţilor locale, a consiliilor judeţene sau 
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Instituţiilor Prefectului. Această măsură a fost totodată dublată de o nouă diminuare , masivă a 
numărului de paturi din spitalele din judeţe, în Ialomiţa diminuarea fiind de 77 de paturi.   

După ce în anul 2010 prin efectul Ordonanţei de Urgenţă nr. 63/ 2010  sume importante 
au fost pierdute de la bugetele judeţelor de la 13 % la 12 % din impozitul pe venitul global, în 
timp ce în cazul bugetelor locale procentele s-au redus de la 47 % la 44 % din acest impozit, prin 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 102 /2011 sumele alocate bugetelor judeţelor din impozitul pe venitul 
global  s-au  diminuat  din  nou  la  11,25%,  iar  cele  alocate  bugetelor  comunelor,  oraşelor  şi 
municipiilor s-au diminuat la 41,75%.  

În acest  context  obiectivul  principal  al  tuturor acţiunilor  şi demersurilor  întreprinse de 
către Consiliul Judeţean Ialomita în această perioadă, a fost reprezentat de stimulatea mediului 
economic,  determinant  fiind  pentru  viaţa  socială  şi  culturală  a  judeţului,  prin  îmbunătăţirea 
infrastructurii  rutiere  la  nivelul  judeţului,  precum şi  a  accesului  mai  facil  al  deţinătorilor  de 
capital in cat mai multe localitati, lucru indispensabil unei relansări economice reale şi durabile. 
Aceasta  este  prioritatea  investitionala  a  Consiliului  Judetean  Ialomita  din  ultimii  7  ani  si 
reprezinta  un efort susţinut, pe termen lung, care impreuna cu celelalte investitii realizate de 
autoritatea  judeteana  va  contribui  pe  termen  mediu  si  lung  la  dezvoltarea  si  modernizarea 
judetului Ialomita. 

În conformitate cu prevederile art. 104, alin.(1), lit. b ), coroborat cu alin. (3), lit. b) din 
Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa are  obligaţia de a prezenta un  raport cu 
privire   la  modul  de  îndeplinire  a  atribuţiilor  proprii  şi  a  hotărârilor   Consiliului  Judeţean 
Ialomiţa în anul 2010. 

Acest raport continua politica conducerii operative a Consiliului Judeţean Ialomiţa de a 
realiza  si  promova o guvernare locală  transparentă,  deschisă si  eficientă,  capabila  sa asigure 
controlul cetăţeanului asupra activităţii autorităţilor pe care le-a desemnat si care îi reprezintă 
interesele. 

Având în vedere orientările strategice ale Uniunii Europene privind coeziunea, Strategia 
de la Lisabona revizuită, Strategia pentru Dezvoltare Durabilă reînnoită a UE, Strategia Europa 
2020 conducerea operativă a Consiliului Judeţean Ialomiţa a făcut eforturi şi în anul 2011 pentru 
dezvoltarea capacităţii administrative, având în vedere următoarele aspecte:  

 transpunerea în practică a legislaţiei în vigoare;
 îmbunătăţirea  procesului  decizional,  inclusiv  îmbunătăţirea  calităţii  investiţiilor 

importante;
 creşterea  responsabilizării  instituţiilor  publice  aflate  sub  autoritatea  Consiliului 

Judeţean Ialomiţa;
 asigurarea  calităţii,  promptitudinii  şi  eficienţei  furnizării  serviciilor  publice  prin: 

monitorizarea  şi  reducerea  timpului  de  furnizare  a  serviciilor  către  cetăţeni, 
stabilirea unor criterii de performanţă clare (egalitate de tratament, imparţialitate, 
continuitate, regularitate, transparenţă, amabilitate etc.);

 consolidarea unei administraţii publice mai eficiente şi capabile să genereze politici 
publice adecvate agendei şi nevoilor cetăţenilor şi să le gestioneze în mod eficace în 
scopul implementării principiilor dezvoltării durabile;

 optimizarea  calităţii  guvernării  locale  prin  creşterea  eficienţei,  credibilităţii, 
transparenţei  decizionale  şi  mărirea  gradului  de  încredere  a  cetăţenilor  în 
administraţia publică judeţeană.

In  structura  prezentului  raport  sunt  mentionate  principiile  şi  obiectivele  strategice 
prioritare  avute  în  vedere  în  anul  2011,  precum şi   modul  în  care  au  transpuse  in  practica 
principalele  competente  ale  Consiliului  Judeţean  Ialomiţa  şi  ale  preşedintelui  acestuia, 
reglementate in legislatia in vigoare care vizeaza domeniul administraţiei publice judeţene.
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Principiile călăuzitoare care au ghidat activitatea Consiliul Judeţean Ialomiţa si institutiile 
publice din subordinea sa pe parcursul anului 2011 au fost reprezentate de principiile legalităţii,  
autonomiei  locale,  descentralizării,  eficacităţii  utilizării  fondurilor  publice,  transparenţei  
administrative şi  consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor de interes public judeţean, 
responsabilităţii şi profesionalismului în exercitarea funcţiilor publice, continuităţii demersului  
strategic, gratie caruia obiectivele strategice prioritare stabilite încă de la începutul mandatului 
actualului  Consiliu  Judeţean au fost  menţinute şi urmărite  permanent,  într-un sistem coerent, 
flexibil şi concordant cu  strategiile naţionale, regionale, zonale şi locale de dezvoltare durabilă 
şi de modernizare a administraţiei publice.

Conducerea  operativă  a  Consiliului  Judeţean  Ialomiţa  a  menţinut  şi  urmărit  cu 
consecvenţă  şi  în  anul  2011  aceleaşi  obiective  strategice prioritare  din  ultimii  şapte  ani, 
ierahizate după cum urmează: 

1.  modernizarea infrastructurii rutiere judeţene;
2.  reabilitarea infrastructurii sanitare ;
3.  modernizarea şi îmbunătăţirea sistemului judeţean al asistenţei sociale;
4.  sprijinirea dezvoltării durabile a unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ;
5.  creşterea  performanţei  instituţiilor  publice  din  subordinea  Consiliului  Judeţean 

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

Consiliului Judeţean Ialomiţa,  cum sunt specificate în Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia 
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.

II. Printre  cele  mai  importante  responsabilităţi  pe care le  are  preşedintele  Consiliului 
Judeţean  Ialomiţa  este  cea  referitoare  la  respectarea  prevederilor  Constituţiei  României,  
punerea  în  aplicare  a  legilor,  a  decretelor  Preşedintelui  României,  a  hotărârilor  şi  
ordonanţelor  Guvernului,  a  hotărârilor  Consiliului  Judeţean,  precum   şi  a  altor  acte  
normative incidente asupra activităţilor şi  atribuţiilor consiliilor judeţene.

Pentru punerea  în aplicarea  a actelor normative în vigoare,  Consiliul Judeţean Ialomiţa 
s-a întrunit în anul 2011 în  11 şedinţe ordinare,  în cadrul cărora au fost adoptate un număr de 
102 de hotărâri, din care 18 au fost hotărâri cu caracter normativ. 

Toate aceste şedinţe ale Consiliului Judeţean Ialomiţa desfăşurate în anul 2011 au fost 
publice, la unele dintre ele au fost invitate persoanele interesate de domeniul dezbătut, cărora li 
s-au asigurat condiţiile de participare la dezbateri.   În şedinţele publice s-au înregistrat 23 de 
recomandări,  observaţii  şi  propuneri,  din  care  4  au  fost  incluse  în  deciziile  administrative 
adoptate.

După domeniul reglementat, structura celor 102 de hotărâri este următoarea: 

Nr.
crt.

Domeniul Total hotărâri:
           

1
.

organizarea şi funcţionarea Consiliului Judeţean Ialomiţa 10

2
.

organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate 3

3. aprobare buget, impozite, taxe 20
4. strategii, programe, prognoze 5
5. administrare patrimoniu 3
6. asocieri, cooperări 5
7.  documentaţii urbanistice şi tehnice 9
8. instituţii subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa 13
9. protecţia mediului 3

10. transport judeţean 7
11. alte domenii 24
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       TOTAL 102

În  exercitarea  atribuţiilor  conferite  de  lege,  pe  parcursul  anului  2011  preşedintele 
Consiliului  Judeţean  Ialomiţa  a  emis  un  număr  de 247 dispoziţii  (150 dispoziţii  cu  caracter 
individual  şi 97 – cu caracter general).  

Hotărârile Consiliului Judeţean Ialomiţa şi dispoziţiile preşedintelui acestuia au fost duse 
la îndeplinire de direcţiile de specialitate şi instituţiile publice de sub autoritatea consiliului. 

III. Transparenţa decizională şi comunicare publică: 
Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Preşedintele acestei instituţii au acţionat pentru aplicarea şi 

respectarea  prevederilor  Legii nr.  52/2003,  privind  transparenţa  decizională  în  administraţia 
publică, luând măsurile necesare pentru ca beneficiarii deciziilor  administrative să participe la 
procesul de luare a acestor decizii şi elaborarea actelor administrative.

In cele 11 şedinte ordinare ale consiliului  judeţean au fost  analizate  şi dezbătute  102 
hotărâri, din care 18 au fost hotărâri cu caracter normativ. 

În  etapa  procedurală  privind  elaborarea  celor  18  de  proiecte  de  hotărâri  cu  caracter 
normativ, Consiliul Judeţean Ialomiţa a asigurat, prin compartimentele de specialitate, redactarea 
anunţului în ceea ce priveşte intenţia de elaborare a proiectelor de hotărâri cu caracter normativ, 
redactarea  acestor  proiecte,  a  expunerii  de  motive  şi  a  raportului  direcţiei  de  specialitate, 
publicarea  anunţului  în  mass-media  locală  şi  pe  site-ul  www.cicnet.ro  şi  afişarea  la  sediul 
instituţiei,  în  Centrul  de  Informaţii  pentru  Cetăţeni,  transmiterea  anunţului  şi  a  mapelor  cu 
proiectele de hotărâre cu caracter normativ unor organizaţii non-guvernamentale care activează 
la  nivelul  judeţului  Ialomiţa  şi  au  solicitat  în  scris  aceasta  (Asociaţia  pentru  Transparenţă 
Decizională  TRADEC Slobozia,   Asociaţia  pentru  Alternativă  şi  Monitorizare  Independentă 
Urziceni, Patronatul Intreprinderilor Mici şi Mijlocii – filiala Ialomiţa, Asociaţia „Oameni pentru 
oameni”  Ialomiţa  şi  Asociaţia  Academia  de  Advocacy  Timişoara),  înscrierea  în  anunţ  a 
termenului limită, a locului şi modalităţilor în care cei interesaţi pot trimite propuneri, sugestii 
sau  opinii  cu  valoare  de  recomandare  privind  proiectul  de  act  normativ  şi  specificarea 
persoanelor care primesc  aceste  documente.

Toate documentele  de fundamentare a proiectelor  de hotărâri  ale Consiliului Judeţean 
Ialomiţa  cu  caracter  normativ  au  fost  inserate  pe  pagina  de  internet  www.cicnet.ro,  link-ul 
„Transparenţa  decizională”,  creat  special  pentru a  asigura  o vizibilitate  directă  pe  pagina de 
internet şi accesibilitatea utilizatorilor la un instrument important al transparenţei decizionale.

Toate cele 11 şedinţe ale Consiliului Judeţean Ialomiţa desfăşurate în anul 2011 au fost 
publice, desfăşurându-se în prezenţa mass–media, la unele dintre ele au fost invitate persoanele 
interesate de domeniul dezbătut, cărora li s-au asigurat condiţiile de participare la dezbateri. În 
şedinţele publice s-au înregistrat 23 de recomandări, observaţii şi propuneri, din care 4 au fost 
incluse  în  deciziile  administrative  adoptate.  Conform art.  10  din  Legea  nr.52/2003,  au  fost 
întocmite procese - verbale de desfăşurare (minuta) pentru cele 11 şedinţe ordinare din anul 2011 
şi au fost publicate pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Având în  vedere  faptul  că  autoritatea  publică  judeţeană  a  respectat  toate  prevederile 
legale privind transparenţa  în cadrul  procesului de elaborare a proiectelor de acte normative, nu 
s-au înregistrat în anul 2011 reclamaţii administrative sau acţiuni în justiţie în acest scop. 

Gestionarea relaţiei şi comunicării publice şi asigurarea transparenţei administrative s-a 
realizat  prin  Centrul  de Informaţii  pentru  Cetăţeni  şi  a  vizat  liberul  acces  la  informaţiile  de 
interes public, transparenţa decizională, soluţionarea petiţiilor, relaţia cu mass-media, registratura 
generală.

În anul 2011 în registrul special de evidenţă a solicitărilor de informaţii de interes public 
s-au înregistrat 73 de solicitări, cu 40 mai multe decât în anul 2010.

După domiciliul solicitantului, din cele 73 de cereri de informaţii de interes public, 27 au 
fost din afara judeţului Ialomiţa (36,99%), iar 46 din judeţ (63,01%). În funcţie de modalitatea de 
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soluţionare, 26 cereri au fost redistribuite către autorităţile abilitate cu rezolvarea cerinţelor, iar la 
47 de cereri de informaţii de interes public înregistrate s-a răspuns favorabil.

În vederea creşterii gradului de transparenţă şi a unei mai bune comunicări între instituţia 
publică  şi  cetăţean,  în  spiritul  Legii  nr.  544/2001,  s-a  urmărit  soluţionarea  punctuală  a 
problemelor enunţate, prin furnizarea promptă şi facilă a datelor şi informaţiilor de interes public 
solicitate, atât  în scris, cât şi verbal în cadrul programului de lucru, în măsura în care natura 
solicitării a putut permite acest lucru. 
           De asemenea, s-a procedat la informarea cetăţeanului cu privire la atribuţiile consiliului 
judeţean  şi,  după caz,  la  îndrumarea  acestora  de  a  se  adresa  instituţiilor  competente  pentru 
furnizarea informaţiilor solicitate.

Prin bugetul propriu al judeţului Ialomiţa pe anul 2011, s-au asigurat resursele umane, 
materiale şi financiare necesare domeniului furnizării informaţiilor de interes public.

Deschiderea administraţiei publice judeţene faţă de contribuabil şi apropierea Consiliului 
Judeţean  Ialomiţa  faţă  de cetăţenii  judeţului  s-a manifestat  în anul  2011 şi  prin răspunsurile 
prompte, în termenul legal la petiţiile primite.

În  perioada  1  ianuarie  –  31  decembrie  2011,  la  Consiliul  Judeţean  Ialomiţa  au  fost 
înregistrate  35  de  petiţii,  din  care  29  adresate  direct  Consiliului  Judeţean  Ialomiţa  de  către 
petiţionari persoane fizice şi 6 remise de alte instituţii. Din punct de vedere al obiectului petiţiilor 
s-au înregistrat  2 solicitări  internare în Centrul pentru îngrijire bătrâni,  2 solicitări  scutire de 
impozit, 3 au privit problemele de fond funciar, 2 solicitări de fonduri pentru alimentarea cu apă, 
o  solicitare  de  ajutor  financiar,  2  solicitări  de  eliberare  de  adeverinţe  şi  copii  xerox  de  pe 
documentele existente în arhiva Consiliului Judeţean Ialomiţa,  4 reclamaţii ale unor persoane 
faţă de instituţiile  statului,  3 solicitări  de locuri  de muncă,  14 alte domenii,  2 solicitări  fiind 
clasate.  După modul de rezolvare, 14 petiţii au fost rezolvate direct, iar 21 de petiţii al căror  
conţinut  nu  a  intrat  în  competenţa  instituţiei  noastre  au  fost  redirecţionate  către  autorităţile 
abilitate legal cu rezolvarea problemelor sesizate. 

Nu  au  fost  constatate  nici  în  anul  2011  abateri  disciplinare  de  la  prevederile  legale 
privind activitatea de furnizare a informaţiilor de interes public şi cea de  soluţionare a petiţiilor. 

Conform evidenţelor  operative  din registrul  special  de audienţe,  în anul  2011 au fost 
primiţi  în  audienţă  45  de  cetăţeni.  Raportându-ne  la  problemele  care  au  făcut  obiectul 
audienţelor, este de reţinut că principalele domenii de interes au fost: cereri de locuri de muncă, 
solicitări de internare în centre de îngrijire bătrâni, solicitări de ajutoare băneşti, probleme de 
fond funciar. Trebuie menţionat faptul că, în anul 2011 mai mulţi cetăţeni disponibilizaţi de la 
Spitalul Ţăndărei şi-au exprimat de nenumărate ori nemulţumirea pentru aceste disponibilizări, 
fiind eliberaţi din funcţii fără a beneficia de şomaj sau alte venituri. 

În  anul  2011 au  avut  loc  5  dezbateri  publice  organizate  de  către  Consiliul  Judeţean 
Ialomiţa şi au vizat o temă importantă de actualitate economico-socială pentru judeţul nostru - 
bugetul general al judeţului Ialomiţa. La aceste dezbateri au luat parte: conducerea operativă a 
Consiliului  Judeţean  Ialomiţa,  reprezentanţii  instituţiilor  subordonate,  consilierii  judeţeni, 
reprezentanţii consiliilor locale, reprezentanţii mass-media locală, reprezentanţi  ai  unor ONG-
uri.

În  relaţia  cu  mass-media  au  fost  trimise  14  comunicate  de  presă,  s-au  desfăşurat  4 
conferinţe de presă şi 4 vizite de lucru, au fost întocmite şi puse la dispoziţia ziariştilor dosare de 
presă şi au fost asigurate condiţiile necesare pentru exercitarea atribuţiilor de jurnalist. 

Conform  Hotărârii  Consiliului  Judeţean  Ialomiţa  nr.6/2011,  Direcţia  Coordonare 
Organizare din cadrul aparatului  propriu de specialitate  al  instituţiei  a realizat  şi  gestionat  3 
programe: promovare, comunicare publică şi sprijin financiar. 

Prin  Programul  “Promovare”  s-a  urmărit  creşterea  vizibilităţii  activităţii  Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, promovarea imaginii instituţiei în plan naţional şi internaţional, realizarea şi 
diseminarea de materiale promoţionale, continuarea strategiei Consiliului Judeţean Ialomiţa de a 
promova o parte dintre obiectivele  istorice,  culturale şi turistice relevante pentru judeţ şi de 
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interes în plan judeţean, naţional şi internaţional şi diversificarea mijlocelor de promovare activă 
a judeţului Ialomiţa.

Direcţia Coordonare Organizare a participat,  în colaborare cu instituţiile de cultură, la 
organizarea  unor  activităţi  culturale  reprezentative  pentru  judeţul  Ialomiţa  în  plan  judeţean, 
regional, naţional şi european, printre acestea amintim: 

- Concert de muzică sacră la Mănăstirea Sfinţii Voievozi din Slobozia
- ,,Prieteni prin cântec” – concurs interjudeţean de grupuri vocale pentru preşcolari
Festivalul concurs interjudeţean „Tradiţii şi folclor în satele dunărene”
Fundata– 60 - manifestare comemorativă „Deportarea în Bărăgan 1951-1956”
„Cu viata mea apăr viaţa” – concursul cu tematică de protecţie civilă
„Pâinea şi Vinul – corespondenţe istorice, etnologice, tehnologice şi culturale”
Zilele  Europene  ale  Patrimoniului  -  Eveniment  organizat  la  iniţiativa  comună  a 

 Consiliului  Europei  şi a Uniunii  Europene  pentru a oferi   publicului  larg accesul  gratuit  la 
monumente istorice,  situri sau zone protejate din întreaga Europă

Festivalul-concurs „Tradiţie culinară ialomiţeană La Casa Tudorii“
Concurs de istorie ialomiţeană „Barbu Catargiu“
Recepţie cu ocazia Zilei Naţionale a României
„Arii celebre din opere“ - Concertul extraordinar de Crăciun 

Pentru toate acţiunile, în care Cosiliul Judeţean Ialomiţa a fost  oganizator/
coorganizator s-au realizat materiale promoţionale (bannere, afişe, pliante, invitaţii, etc.)  
Au  fost  reeditate  în  1.000  de  exemplare,  albumul  “12  Obiective  istorice,  cultural  şi 

turistice ialomiţene” şi filmul promoţional “Ialomiţa – timpuri şi anotimpuri”. De asemenea s-au 
confecţionat  300  fanioane  mijlocii  şi  370  fanioane  mici,  cu  drapelul  Romaniei  şi  drapelul 
judeţului Ialomiţa.

În  ceea  ce  priveşte  Programul  “Comunicare  publică”,  prin  acesta  s-a  urmărit 
perfecţionarea  comunicării  publice  şi  transparenţei  administrative,  facilitarea  accesului  la 
informaţia  europeana,  promovarea   valorilor  europene  şi  a  valorilor  ialomiţene  ca  valori 
europene, aducerea informaţiei europene mai aproape de cetăţeni,  modernizarea bazei materiale 
destinate comunicării în spaţiul public şi fluidizarea circuitului informaţional intern şi extern.

Prin cele 6 domenii de activitate (cultura, recreere, învăţământ, tineret, sport, asistenţă 
social,  mediu)  din  cadrul  Programului  “Sprijin  financiar  pentru   proiecte   culturale, 
educative,  sportive  ,  sociale  şi  de  mediu  de  interes  public  judeţean,  naţional  şi 
internaţional” s-a avut în vedere: 

- realizarea de asocieri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa cu partenerii,  pe bază de contract 
de asociere,  pentru  susţinerea  organizatorică  şi  sprijinirea  financiară  a  unor  activităţi, 
proiecte şi programe de interes public judeţean, naţional şi internaţional;

- identificarea necesităţilor de comunicare în spaţiul public local şi integrarea unor grupuri 
ţintă diverse ale cetăţenilor sau ale  organizaţiilor acestora în îndeplinirea programelor şi 
proiectelor propuse, dezvoltarea unor raporturi interactive şi a spiritului civic, precum şi 
participarea activă a acestora la procesul decizional din administraţia publică judeţeană;

- dezvoltărea parteneriatului  după  un model organizaţional compatibil  cu exigenţele din 
Uniunea Europeană.
Numărul de parteneriate inţiate şi realizate au fost în număr de 15: Societatea Română 

CRUCEA ROŞIE, filiala Ialomiţa - “Sănătate şi stil de viaţă”, “A şti să acţionezi la dezastre”; 
Asociaţia Judeţeană de Fotbal Ialomiţa - “Selecţionata Judeţeană de Juniori Under 16-2011”; 
Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Soprt Ialomiţa - Promovarea sportului de performanţă; 
Clubul de arte marţiale „Cetatea DOJO” Urziceni - Susţinerea pregătirii tinerilor sportivi, 
legitimaţi  la C.S Cetatea Dojo pentru performanţă “;Asociaţia Judeţeană de Karate  WKC 
Slobozia  -  Susţinerea  pregătirii  tinerilor  sportivi  de  performanţă;  Clubul  Sportiv  „Satori” 
Slobozia -  „Sportul pentru toţi”  şi  “Pregătirea  tinerilor  sportivi  pentru performanţă” la  nivel 
naţional şi internaţional; Asociaţia Judeţeană „Sportul pentru toţi” Ialomiţa - „Sănătate prin 
mişcare”;  Concursul  interjudeţean  de  matematică  “Gheorghe  Mihoc”;  Congresul  Asociaţiei 
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Generale a Invăţătorilor din România ( AGIRo); “Fundata 60” – dedicată împlinirii a 60 de ani 
de  la  deportarea  în  Bărăgan;  Inspectoratul  Scolar  Judeţean Ialomiţa –  “Tabăra  excelenţei 
ialomiţene”;   Festivalul-Concurs  interjudeţean  “Tradiţii  şi  Folclor  în  Satele  Dunărene”; 
Concursul cu tematică de protecţie civilă:  “Cu viaţa mea apăr viaţa ta !” –  etapa regională; 
Asociaţia Tinerilor Ialomiţeni (ATI) – Concurs de fotografie şi scurt metraj “Movie Fast”.

IV. În  legătură  cu  îndeplinirea  atribuţiilor  preşedintelui  privind relaţia  cu consiliul  
judeţean, trebuie arătat că au fost respectate normele legale privind organizarea şi funcţionarea 
consiliului judeţean, precum şi prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare. 

În  procesul  de  funcţionare  a  Consiliului  Judeţean  Ialomiţa  şi  a  celor  5  comisii  de 
specialitate ale acestuia au fost respectate condiţiile legale de convocare, de stabilire a ordinii de 
zi  şi  asigurarea  publicităţii  acesteia,  de  întrunire  a  cvorumului  necesar,  de  desfăşurare  a 
şedinţelor, de exercitare a votului şi de asigurare a caracterului public al şedinţelor. 

Au fost invitaţi şi au participat la şedinţele Consiliului Judeţean Ialomiţa reprezentanţi ai 
Instituţiei  Prefectului  judeţului  Ialomiţa,  parlamentari  din  judeţ,  reprezentanţi  ai  instituţiilor 
publice  de  sub  autoritatea  Consiliului  Judeţean  Ialomiţa,  reprezentanţi  ai  serviciilor  publice 
deconcentrate,  organizaţiilor  non-guvernamentale  locale  şi   structurilor  patronale  din  judeţ, 
cetăţeni şi  mass-media locală.

Şedinţele  Consiliului  Judeţean  Ialomiţa  au  fost  conduse,  de  regulă,  de  preşedintele 
consiliului, iar, în absenţa sa motivată, de unul din vicepreşedinţii desemnat prin dispoziţie.

     V. Realizarea obiectivelor strategice prioritare propuse pentru anul 2011 a însemnat 
asigurarea coerenţei şi a unei viziuni unitare în abordarea priorităţilor propuse, în corelare cu 
nevoile reale ale comunităţilor locale, resursele financiare care pot fi atrase şi cu promovarea 
unui management public performant, bazat pe indicatori de performanţă şi practici compatibile 
cu standardele europene. 

A. Începând încă din anul 2004 prioritatea strategică a Consiliului Judeţean Ialomiţa a 
continuat  să  fie  modernizarea  infrastructurii  rutiere  judeţene,  tinând  cont  de  prevederile 
cuprinse în „Documentul strategic cu Scenarii de Dezvoltare Socio-Economică şi Demografică a 
teritoriului judeţului Ialomiţa, pe perioada 2009-2013, cu orizont 2013-2020” şi în „Strategia de 
modernizare, reabilitare şi întreţinere a căilor rutiere de comunicaţie din judeţul Ialomiţa”. 

Conducerea operativă a Consiliului Judeţean Ialomiţa a promovat o politică de dezvoltare 
echilibrată a întregului teritoriu al judeţului, realizând investiţii importante în infrastructura de 
transport în majoritatea zonelor judeţului.

Acest demers strategic prioritar s-a concretizat în practică prin:
 finalizarea lucrărilor la obiectivul “Ranforsarea şi modernizarea drumului judeţean 

DJ 201 B, km. 0+000 / km. 19+000 pe traseul Ciochina – Orezu – Raşi”, lucrare 
recepţionată în data de 18.07.2011, cu o valoare totală a investiţiei de 21.195.566,79 
lei  (inclusiv T.V.A), din care  4.364.493,46 lei  (inclusiv T.V.A) reprezintă suma 
cheltuită  în  anul  raportat.  Acesta  reprezintă  primului  proiect  din  Regiunea  Sud 
Muntenia cu finanţare nerambursabilă europeană în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2007-2013, Axa prioritară nr. 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport 
regionale şi locale”, Domeniul major de intervenţie respectiv 2.1 „Reabilitarea şi 
modernizarea  reţelei  de  drumuri  judeţene,  străzi  urbane-inclusiv 
construcţia/reabilitarea  şoselelor  de  centură”.  Proiectul  are  o  mare  însemnătate 
pentru judeţul Ialomiţa, constând în aducerea la standarde occidentale a unei artere 
rutiere  judeţeane  principale,  integrand-o rutelor  de  transport  de  nivel  naţional  şi 
european, făcând legătura între judeţele Ialomiţa şi Călăraşi, asigurând accesul cu 
celeritate al cetăţenilor către Autostrada Soarelui (A2) şi nodul rutier de la Lehliu şi 
contribuind la procesul de dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale din zonă. 

 Au fost continuate în zona de vest a judeţului Ialomiţa şi în anul 2011 lucrările de 
modernizare a D.J. 201A Coşereni – Moldoveni - Patru Fraţi – Adâncata - limita 
judeţului Prahova – tronson I: D.N. 2A – Patru Fraţi (km 0+000 –  9+500) fiind 
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decontată firmei care a executat lucrarea suma de 781.130 lei, iar pentru tronsonul al 
doilea  Patru  Fraţi - limita jud. Prahova km (9+500-18+750) a fost plătită până la 
finele anului 2011 suma de 2.287.070,38 lei;

 În zona de est a judeţului Ialomiţa au fost continuate lucrările de execuţie în vederea 
reabilitării şi modernizării drumului judeţean DJ212 Mihai Kogălniceanu – DN2A 
(km 68+295 –  72+182),  Ţăndărei  –  Feteşti:  Etapa  II  (km 83+075 –  100+915), 
valoarea decontată a lucrărilor fiind de 3.102.551,78 lei;

 Graţie contractării de către Consiliul Judeţean Ialomiţa a unui împrumut intern în 
valoare  de  25.000.000  lei  pentru  realizarea  unor  obiective  de  investiţii  de 
infrastructură, în special rutieră, au fost demarate în anul 2011 mai multe lucrări de 
modernizare a unor sectoare de drum judeţean, după cum urmează:  

Drumul  Judeţean Suma 

decontată 

în anul 2011
Modernizare D.J. 212 limită judeţ Brăila – Luciu (km 58+297 – 
61+299)

44.213,82 lei

Modernizare D.J. 213: DN 2A - Luciu 196.788,05 lei

Modernizare drum judeţean D.J. 201 tronson Mărculeşti – Sudiţi - 
Săveni

1.097.785,45 

lei
Modernizarea drumului judeţean D.J. 201 Bueşti - Albeşti 249.622,39 lei

Modernizare şi reabilitare drumuri judeţene D.J. 102H, D.J. 306, D.J. 
306A

1.579,50 lei

Modernzare drum judeţean D.J. 201 (km 19+800 – 36+430) 72.447,79 lei
Modernizarea drumului judeţean D.J. 313 (km 22+307 – 35+087) 71.791,13 lei
Modernizare drum judeţean D.J. 402 27.289,89 lei

 Strategia de modernizare şi extindere a podurilor şi podeţelor din judeţul Ialomiţa 
demarată în ultimii ani cu lucrările de reabilitare şi modernizare a podurilor de la 
Ciulniţa, Albeşti şi Ciochina a continuat şi în anul 2011. Astfel, în anul de raportare 
s-a realizat expertizarea  podului peste râul Prahova la Dridu, D.J. 101 km 52+759, 
lucrare în valoare de   23.484,54 lei, elaborându-se totodată documentaţia necesară 
pentru demararea lucrărilor de modernizare a acestui pod.

 Totodată, au fost finalizate şi recepţionate lucrările de modernizare a podeţului peste 
râul  Sărata,  în  localitatea  Bărbuleşti,  obiectiv  de  investiţii  în  valoare  de 
1.508.880,15 lei.

 De asemenea a fost realizată documentaţia preliminară necesară pentru realizarea 
reabilitării accesului rutier la Fierbinţi Târg.

 În anul 2011 s-au depus eforturi deosebite pentru menţinerea în stare de viabilitate a 
reţelei de drumuri şi poduri judeţene, prin  reparaţii şi întreţinere curentă pe timp de 
iarnă şi vară. 

  B.    A doua prioritate strategică a Consiliului Judeţean Ialomiţa o reprezintă  reabilitarea 
infrastructurii  destinate  domeniului  sănătăţii.  În  acest  domeniu  în  anul  2011  efortul 
investiţional al Consiliului Judeţean Ialomiţa s-a materializat prin realizarea următoarelor lucrări: 

 Continuarea  lucrărilor  de  consolidare  a  clădirii  Spitalului  de  Urgenta  Slobozia 
corpurile  C,D,E – etapa I,  valoarea totală a lucrărilor decontate la finalul anului 
2011 fiind în sumă de 5.630.183,09 lei.
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  Reparaţii capitale la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia – secţia ATI  - lucrare 
în valoare de 399.958,19 lei;

 Realizarea parcării la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia – investiţie în cuantum 
de 79.718,76 lei.

C. Modernizarea şi îmbunătăţirea sistemului judeţean al asistenţei sociale a constat în anul 
2011  în  realizarea  următoarelor  obiective  investiţionale  ale  Direcţiei  Generale  pentru 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa:

 Amenajarea  în  parteneriat  cu  Asociaţia  pentru  Educaţie  Financiară  şi  Educaţie 
Contemporană  Bucureşti  a  unui  teren  sportiv  multifuncţional   la  Centrul  de 
Plasament nr.3 Slobozia. Valoarea totală a lucrărilor a fost de 255492,16 lei , din 
care 70% contribuţia AEFEC Bucureşti şi 30% DGASPC Ialomiţa;

 Proiect în parteneriat cu Fundaţia „SERA ROMÂNIA”- Construcţia a 2 case de tip 
familial  cu o capacitate  de câte  18 locuri  fiecare”  .  Proiectul  a  început  în  luna 
septembrie 2011 şi va fi finalizat în noiembrie 2012 . Finanţarea acestui proiect este 
asigurată de către Fundaţia „SERA ROMÂNIA”.

 La nivelul Complexului de Servicii Sociale Fierbinţi a fost achiziţionat   un grup 
electrogen, în timp ce la nivelul Centrului de Ingrijire si Asistenta Slobozia au fost 
achiziţionate o schelă, un aparat de oxigen, o masă de tratament şi 2 uscatoare de 
rufe. 

 D.G.A.S.P.C. Ialomiţa gestionează 2 proiecte importante in cadrul cărora va accesa 
sume semnificative de bani din Fondul  European de Dezvoltare  Regională,  prin 
intermediul Programului Operaţional Regional  2007-2013.    

 Primul  proiect,„Înfiinţare  Centru  de  recuperare  şi  reabilitare  neuro-
psihică pentru adulţi Movila” va fi finanţat în baza Contractului nr. 2346 
din 19.10.2011 prin P.O.R.  2007-2013, Axa prioritară 3 Domeniul major 
de intervenţie 3.2, valoarea lucrărilor fiind de 2.927.088 lei.

 Al doilea proiect  „Extinderea, reabilitarea termică şi dotarea Centrului  
de Îngrijire şi Asistenţă Slobozia”, va primi finanţare în baza Contractului 
nr.  2390  din  19.10.2011,  de  asemenea  prin  Programul  Operaţional 
Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 Domeniul major de intervenţie 3.2, 
valoarea lucrărilor ridicându-se la suma de 2.735.767 lei. 

      În cadrul celor două proiecte cu finanţare europeană au fost achiziţionate în anul 
2011 serviciile  de consultanţă  management  de proiect,  asigurare a dirigenţiei  de 
şantier, asigurare a asistenţei tehnice de către proiectant, informare şi publicitate, 
auditare a proiectului. 

           D. Sprijinirea dezvoltării durabile a unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul  
Ialomiţa  reprezintă  o  altă  atribuţie importantă  a  Consiliului  Judeţean  reglementată   prin 
prevederile  art.  91,  alin.(3),  lit.d  din  Legea  nr.  215/2001  a  administraţiei  publice  locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin alte acte normative care 
privesc rolul şi locul autorităţii administraţiei publice judeţene în această materie.

În acest  sector,  Consiliul  Judeţean Ialomiţa  are  printre  competenţele  importante  şi  pe 
aceea ce vizează adoptarea, pe baza propunerilor primite de la consiliile  locale din judeţ, a unor 
strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială pe termen mediu şi lung şi 
de  a  coopera  cu  autorităţile  administraţiei  publice  locale  pentru  a  găsi  resursele  necesare 
îndeplinirii obiectivelor cuprinse în aceste stretegii. 

Prin intermediul  fondurilor structurale  de post-aderare Uniunea Europeană  finanţează 
realizarea  de  strategii  de  dezvoltare  la  nivelul  unităţilor  administrativ-teritoriale.  Dorind  să 
fructifice  oportunitatea  de  a  accesa  fonduri  europene  în  acest  domeniu   Consiliul  Judeţean 
Ialomiţa  a obţinut  o finanţare prin intermediul  POS DCA Axa prioritară  1- „Îmbunătăţiri  de 
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structură  şi  proces  ale  managementului  ciclului  de  politici  publice”-  Domeniul  major  de 
intervenţie 1.1.- „Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ - 
Strategii de dezvoltare locală”. Proiectul a fost finalizat cu succes încă din anul 2010, soldându-
se  cu  elaborarea  „Documentului  Strategic  cu  Scenarii  de  Dezvoltare  Socio  –  Economică  şi 
Demografică a teritoriului judeţului Ialomiţa, pe perioada 2009 – 2013, cu orizont 2013 – 2020”, 
realizându-se  Strategia de dezvoltare şi profilul economico-social al judeţului Ialomiţa. 

Ministerul  Administraţiei  şi  Internelor,  prin  Unitatea  Centrală  pentru  Reforma 
Administraţiei  Publice,  a  organizat  în  cadrul  proiectului  „Mecanisme  moderne  pentru  o 
administraţie  eficientă“, proiect  cofinanţat  din  Fondul  Social  European,  prin  Programul 
Operaţional  Dezvoltarea  Capacităţii  Administrative,  o  selecţie  de  bune  practici  privind 
modernizarea administraţiei publice. 

Consiliul Judeţean Ialomiţa a depus un exemplu de bună practică „Pentru un viitor sigur, 
să alegem calea dezvoltării...“ care a vizat organizarea consultărilor publice în cadrul proiectului 
de elaborare a „Strategiei de dezvoltare a judeţului Ialomiţa, perioada 2009-2020“. Consultările 
au asigurat un grad ridicat de conştientizare şi implicare a cetăţenilor în dezbaterile problemelor 
specifice elaborării strategiei.    

Au fost  depuse 36 de aplicaţii  din care au   fost  selectate  10 bune practici  ce au fost 
evidenţiate în cadrul „Premiilor pentru modernizarea administraţiei publice“, ediţia I.

Locul II, din cele 10 bune practici,  a revenit Consiliului Judeţean Ialomiţa cu un 
punctaj de 80p.

Trebuie menţionat că aceste exemple vor fi incluse în Baza de date cu exemple de bună 
practică  dezvoltată  de  UCRAP  în  proiectul  „Mecanisme  moderne  pentru  o  administraţie 
eficientă“ şi va acţiona ca un mijloc de identificare a partenerilor pentru schimbul de informaţii 
cu privire la bunele practici şi învăţare din experienţa altora, precum şi de promovare a acestora.

În conformitate  cu prevederile  Legii  nr. 273/2006 privind finanţele  publice locale,  cu 
modificările şi completările ulterioare şi a Legii bugetului de stat pentru anul 2010, Consiliul 
Judeţean Ialomiţa a repartizat unităţilor administrativ-teritoriale din teritoriu sume de echilibrare 
a bugetelor locale şi pentru cofinanţarea unor proiecte de dezvoltare de interes local sau zonal, în 
vederea dezvoltării economico-sociale durabile a comunităţilor ialomiţene. 

Tendinţa dezvoltării economico-sociale a localităţilor judeţului Ialomiţa este dată şi de 
statistica îndeplinirii atribuţiei preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa de a emite şi elibera 
acte de autoritate urbanistică, avize şi acorduri. 

 Pe  parcursul  anului  2011  situaţia  emiterii  documentaţiilor  de  urbanism  la  nivelul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa se prezintă astfel: 

           Comisia Tehnica Judeţeană de Amenajare a Teritoriului, Urbanism şi Lucrări Publice, în 
cursul anului 2011, s-a întrunit în 4 şedinţe de lucru în cadrul cărora au fost analizate un număr 
de 31 documentaţii tehnice (P.U.G.-uri şi P.U.Z.- uri) pentru care au fost emise 31 de Avize 
Unice.  

Nr. 
crt.

Tipul actului de autoritate Nr. total de acte 
emise
      (buc.)

Taxa totală 
/tipuri de acte 
de autoritate 

(lei)
1 Certificate de Urbanism 39 52.395,25

2 Autorizaţii de Construire 20 42.380,00

3
Avizul structurii de specialitate  pt. 
certificate de urbanism 443

 
3.809,00

4
Avizul  structurii de specialitate pt. 
autorizaţii de construire 188 3.870,00

                                       TOTAL 102.454.25

14



Raportul preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa privind modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii
 şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomiţa pe anul 2011

Investiţiile propuse prin autorizaţiile de construire vizează construcţii pentru construcţii 
de complexe agricole, exploataţii agricole şi piscicole, reabilitarea şi modernizarea de drumuri 
judeţene  şi  locale,  reabilitarea  unor  diguri  de  importanţă  locală,   reabilitarea  şi  extinderea 
reţelelor  electrice,  retele  de  cablu,  construirea  de  depozite  şi  staţii  locale  pentru  colectarea, 
selectarea şi depozitarea deşeurilor, parcuri eoliene.

 Punerea în operă a acestor investiţii demonstrează preocuparea mediului local de afaceri 
şi  a  autorităţilor  administraţiei  publice  locale  de  a  găsi  soluţii  alternative  pentru  stabilizarea 
afacerilor şi a profitului prin noi oportunităţi, care să absoarbă forţa de muncă disponibilă, să 
aducă venituri suplimentare la bugetele locale şi să contribuie la modernizarea localităţilor şi 
reducerea disparităţilor de dezvoltare dintre comunităţile noastre. 

 În vederea dezvoltării durabile şi protejării mediului înconjurător din zona de centru a 
judeţului Ialomiţa  Consiliul Judeţean Ialomiţa împreună cu Consiliile Locale Reviga şi Colelia 
au  făcut  demersurile  necesare  pentru  accesarea  unor  fonduri  pentru  împădurirea  terenurilor 
agricole degradate.

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului  Nr. 1090 / 13.08.2009,  care aprobã 
ghidul  de  finanţare  a  Programului  de  îmbunătăţire  a  calităţii  mediului,  prin  împădurirea 
terenurilor  agricole  degradate,  Administraţia  Fondului  pentru  Mediu  a  acordat  Consiliului 
Judeţean  Ialomiţa,  în  calitate  de  coordonator  pentru  proiectele  depuse,  o  finanţare 
nerambursabilă prin încheierea contractului nr. 858/N/22.10.2010 după cum urmează:  

- Perimetrul de ameliorare al comunei Reviga- jud. Ialomiţa pe o suprafaţă de 18,77 ha în 
valoare  de   639.675,  09 lei  cu TVA finanţare  din  partea  AFM-ului  în  procent  de  67,78 % 
reprezentând 433.571,77 lei cu TVA, iar contribuţia proprie în procent de 32,22 % reprezentând 
206.103,32 cu TVA lei

-Perimetrul de ameliorare al comunei Colelia- jud. Ialomiţa pe o suprafaţă de 25 ha  în 
valoare de 1.015.062,48 lei cu TVA,   finanţare din partea AFM în  procent de 

100  %   Obiectul  programului  de  îmbunătăţire  a  calităţii  mediului  prin  împădurirea 
terenurilor agricole degradate îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru Mediu a 
proiectelor care vizează împădurirea terenurilor agricole degradate.

Scopul  Programului  îl  constituie  îmbunătăţirea  calităţii  mediului  prin  extinderea 
suprafeţei  împădurite  la  nivel  naţional,  ameliorarea  progresivă  a  capacităţii  de  producţie  a 
terenurilor  agricole  degradate,  menţinerea  biodiversităţii  şi  dezvoltarea  continuă  a  funcţiilor 
ecologice şi sociale ale pădurilor.

Pentru obiectivul „Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate în perimetrul 
de  ameliorare  Colelia,  Comuna  Colelia,  Judeţul  Ialomiţa„  au  fost  executate  şi  ulterior 
recepţionate  lucrări  de împădurire  pe o suprafaţă  de 25 ha,  în valoare de 322.116,46 lei  cu 
T.V.A . 

Deasemenea  pentru  obiectivul  „Reconstrucţia  ecologică  şi  împădurirea  terenurilor 
degradate  ori improprii folosinţelor agricole, aflate în proprietatea comunei Reviga – Perimetrul 
de ameliorare, domeniul privat al Consiliului Local Reviga, comuna Reviga, Judeţul Ialomiţa – 
18.77 ha„ au fost executate ulterior recepţionate lucrări de împădurire pe o suprafaţă de 18,77 
ha ,  în valoare de 187.067,80 lei cu T.V A. 

Tot în vederea dezvoltării durabile şi protejării mediului înconjurător în judeţul Ialomiţa, 
Consiliul Judeţean Ialomiţa a  încheiat în anul 2010 o  Convenţie de Colaborare cu Ministerul 
Mediului  şi  Pădurilor  prin  Unitatea  de  Management  al  Proiectului,  pentru  implementarea 
Proiectului  « Controlul  Integrat  al  Poluării  cu  Nutrienţi »  având  ca  obiectiv  de  investiţii 
“Platformă  de  depozitare  şi   gospodărire  a  gunoiului  de  grajd  şi  a  gunoiului  menajere”  în 
comunele  Jilavele  şi  Giurgeni,  cele  2  comune  selectate  pentru  implementarea  proiectului. 
Proiectul  este  finanţat  din  fonduri  rambursabile  acordate  de  Banca  Internaţională  pentru 
Reconstrucţie  şi  Dezvoltare  Durabilă  (BIRD), fonduri  nerambursabile  acordate  de Facilitatea 
Globală de Mediu (GEF) şi fonduri locale de la Consiliul Judeţean si Consilile Locale. Consiliul 
Judeţean Ialomiţa  va contribuii  la co-finanţarea proiectului  cu echivalentul  în lei  a sumei de 
38.755 euro echivalent, reprezentînd 5% din valoarea lucrărilor de investiţii.
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Finalizarea proiectului este prevăzuta a fi în decembrie 2013 iar obiectivul principal îl 
reprezintă reducerea deversării de nutrienţi în corpurile de apă şi promovarea unei schimbări de 
comportament prin întărirea capacităţii instituţionale şi de reglementare, precum şi prin acţiuni 
cu rol demonstrativ la nivelul comunelor şi,  prin urmare,  sprijinirea Guvernului României în 
vederea satisfacerii cerinţelor UE în domeniul protecţiei apei.

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv , Unitatea de management a Proiectului « Controlul 
integrat al poluării cu nutrienţi » împreună cu Judeţul Ialomiţa si Comunele Giurgeni  şi Jilavele, 
vor întreprinde în cadrul proiectului, acţiuni de ecologizare în rândul gospodăriilor, activităţi de 
testare şi demonstrare a bunelor practici agricole, precum şi acţiuni vizând instruirea, informarea 
şi conştientizarea publică a factorilor de decizie, a instituţiilor implicate în monitorizarea poluării 
cu nutrienţi , precum şi a fermierilor şi populaţiei rurale.

Contribuţia de 5% aferentă Consiliului Judeţean Ialomiţa, pe anul 2011 a fost în valoare 
de 5.697,51 lei pentru ambele comune şi a rezultat în urma atribuirii de către Ministerul Mediului 
şi Pădurilor a contractului de achiziţie publică pentru elaborarea SPF si SF-urilor pentru investiţii 
în platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd.

VI. În ceea ce priveşte  formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor 
publice locale şi exercitarea atribuţiilor de ordonator principal de credite, trebuie evidenţiat 
faptul  că,  pe  parcursul  anului  2011, Consiliul  Judeţean  Ialomiţa  şi  consiliile  locale  din 
municipiile, oraşele şi comunele din teritoriu au respectat prevederile Legii nr.273/2006 privind 
finanţele  publice  locale,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  ale  Legii  nr.  215/2001  a 
administraţiei publice locale, republicată, ale legii bugetului de stat pe anul 2011 şi ale celorlalte 
acte normative de reglementare în domeniul finanţelor publice locale. 

Ca ordonator principal de credite, preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa a urmărit să 
fie aplicate cu stricteţe normele legale de întocmire a proiectului bugetului judeţului Ialomiţa şi a 
rectificărilor bugetare pe anul 2011, a contului de încheiere a exerciţiului bugetar din anul 2010 
şi să le supună aprobării Consiliului Judeţean Ialomiţa. A fost respectată clasificaţia bugetară, 
economică şi funcţională, s-a corelat angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor din 
fondurile publice cu existenţa prevederilor bugetare, sursa de finanţare, cadrul legal pentru acea 
cheltuială şi viza prealabilă de control financiar – preventiv. Au fost analizate permanent sursele 
de venituri ce pot fi mobilizate la nivelul fiecărei unităţi administrativ – teritoriale şi cheltuielile 
bugetelor  locale  pentru  ca  repartizarea  alocaţiilor  bugetare  să  se  facă  în  concordanţă  cu 
obiectivele şi programele fiecărei comunităţi, să fie realizaţi indicatorii de performanţă şi să se 
asigure integritatea şi administrarea eficientă a bunurilor publice şi private ale judeţului Ialomiţa. 

În anul 2011, bugetul propriu al judeţului Ialomiţa a fost de 97.408.000 lei,  la partea 
venituri, şi 102.181.000 lei la partea de cheltuieli. Această sumă este reprezentată de prevederile 
definitive influenţate de rectificările bugetare care au survenit pe parcursul anului fiscal 2011. 
Încasările  realizate  la bugetul propriu al judeţului  Ialomiţa  în anul de raportare s-au cifrat  la 
94.450.981 lei, însemnând un procent de colectare de 96,96 %, cu 3,5 % mai mare decât în anul 
2010, iar plăţile efectuate au fost în sumă de 93.850.666  lei, adică 91,85%. 

 Execuţia veniturilor bugetului propriu al judeţului Ialomiţa pe surse de provenienţă pe 
anul 2011 se prezintă astfel:

Nr.
crt.

Denumirea
Indicatorului

Prevederi 
bugetare 
definitive

- lei -

Încasări 
realizate

- lei -

Pondere 
încasări în 
prevederi 
bugetare

(col.3/col.2)

Pondere
în total
venituri

Pondere
în total
venituri 
în cadrul 
secţiunii

0 1 2 3 4 5

VENITURI TOTALE
   din care:

97.408.000 94.450.981 96,96% 100,00%

I  VENITURI CURENTE, din care: 64.482.000 62.289.326 96,60% 65,95%

       - Venituri fiscale, din care: 59.241.000 56.932.699 96,10% 60,27%
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            Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 21.724.000 20.996.852 96,65% 22,23%

               Cote defalcate din impozitul pe venit 14.757.000 14.283.451 96,79% 15,12%

               Sume alocate de consiliul judeţean pentru 
               echilibrarea bugetelor locale

6.967.000 6.713.401 96,36% 7,11%

           Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 36.887.000 35.223.097 95,49% 37,29%

              Sume defalcate din taxa pe valoarea 
              adăugată pentru acţiuni transferate sau noi 
              cheltuieli publice

20.664.000 19.000.097 91,95% 20,11%

              Sume defalcate din taxa pe valoarea 
              adăugată pentru drumuri

6.324.000 6.324.000 100,00% 6,70%

              Sume defalcate din taxa pe valoarea 
              adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

9.899.000 9.899.000 100,00% 10,48%

          Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării 
          bunurilor sau pentru desfăşurarea de activităţi

630.000 712.750 113,13% 0,75%

       - Venituri nefiscale 5.241.000 5.356.627 102,20% 5,68%

          Venituri din proprietate 5.086.000 5.228.495 102,80% 5,54%

          Venituri din prestări servicii şi alte activităţi 10.000 10.078 100,78% 0,01%

          Diverse venituri 100.000 93.347 93,35% 0,10%

          Amenzi, penalităţi şi confiscări 10.000 0 - -

          Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 35.000 24.707 70,59% 0,03%

II  VENITURI DIN CAPITAL 
(valorificarea unor bunuri)

0 23.521 - 0,02%

III SUBVENŢII 31.675.000 31.191.759 98,47% 33,02%

Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea 
investiţiilor în sănătate

407.000 387.959 95,32% 0,41%

Subvenţii de la bugetul Ministerului Sănătăţii pentru 
finanţarea investiţiilor în sănătate

628.000 612.695 97,56% 0,65%

Subvenţii buget de stat către bugetele locale FEN 
postaderare

3.273.000 3.220.497 98,40% 3,41%

Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu 
handicap

26.502.000 26.309.185 99,27% 27,85%

Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea 
unităţilor de asistenţă medico-sociale

154.000 0 - -

Sume primite de administraţiile locale pentru program 
FEGA implementat de APIA

160.000 113.077 70,67% 0,12%

Subvenţii buget de stat pentru finanţarea camerelor 
agricole

551.000 548.346 99,52% 0,58%

IV SUME PRIMITE DE LA U.E.  ÎN CONTUL 
PLĂŢILOR EFECTUATE

1.251.000 946.375 75,64% 1,01%

Fondul European de Dezvoltare Regională 1.251.000 946.375 75,64% 1,01%

SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE  - VENITURI 
TOTALE
   din care:

74.646.000 76.037.153 101,86% 80,50% 100,00%

I  VENITURI CURENTE, din care: 47.279.000 49.066.545 103,78% 51,95% 64,53%

       - Venituri fiscale, din care: 59.241.000 56.932.699 96,10% 60,27% 74,88%

            Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 21.724.000 20.996.852 96,65% 22,23% 27,61%

               Cote defalcate din impozitul pe venit 14.757.000 14.283.451 96,79% 15,12% 18,78%

               Sume alocate de consiliul judeţean pentru 
               echilibrarea bugetelor locale

6.967.000 6.713.401 96,36% 7,11% 8,83%

           Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată 36.887.000 35.223.097 95,49% 37,29% 46,33%

              Sume defalcate din taxa pe valoarea 
              adaugată pentru acţiuni transferate sau noi 
              cheltuieli publice

20.664.000 19.000.097 91,95% 20,11% 24,99%

              Sume defalcate din taxa pe valoarea 
              adăugată pentru drumuri

6.324.000 6.324.000 100,00% 6,70% 8,32%

              Sume defalcate din taxa pe valoarea 
              adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

9.899.000 9.899.000 100,00% 10,48% 13,02%

          Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării 
          bunurilor sau pentru desfăşurarea de activităţi

630.000 712.750 113,13% 0,75% 0,94%

       - Venituri nefiscale -11.962.000 -7.866.154 65,93% -8,32% -10,35%

          Venituri din proprietate 5.086.000 5.228.495 102,80% 5,54% 6,88%

          Venituri din prestări servicii şi alte activităţi 10.000 10.078 100,78% 0,01% 0,01%

          Diverse venituri 100.000 93.347 93,35% 0,10% 0,12%

          Amenzi, penalităţi şi confiscări 10.000 0 - - -
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          Transferuri voluntare –vărsăminte din secţiunea de 
          funcţionare pentru finaţarea secţiunii de dezvoltare

-17.203.000 -13.222.781 76,86% -14,00% -17,39%

 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 35.000 24.707 70,59% 0,03% 0,03%

III SUBVENŢII 27.367.000 26.970.608 98,55% 28,55% 35,47%

Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu 
handicap

26.502.000 26.309.185 99,27% 27,85% 34,60%

Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea 
unităţilor de asistenţă medico-sociale

154.000 0 - - -

Sume primite de administraţiile locale pentru program 
FEGA implementat de APIA

160.000 113.077 70,67% 0,12% 0,15%

Subvenţii buget de stat pentru finanţarea camerelor 
agricole

551.000 548.346 99,52% 0,58% 0,72%

SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE  -VENITURI 
TOTALE
   din care:

22.762.000 18.413.828 80,90% 19,50% 100,00%

I  VENITURI CURENTE, din care: 17.203.000 13.222.781 76,86% 14,00% 71,81%

       - Venituri nefiscale 17.203.000 13.222.781 76,86% 14,00% 71,81%

          Transferuri voluntare –vărsăminte din secţiunea de 
          funcţionare pentru finaţarea secţiunii de dezvoltare

17.203.000 13.222.781 76,86% 14,00% 71,81%

II  VENITURI DIN CAPITAL 
(valorificarea unor bunuri)

0 23.521 - 0,02% 0,13%

III SUBVENŢII 4.308.000 4.221.151 97,98% 4,47% 22,92%

Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea 
investiţiilor în sănătate

407.000 387.959 95,32% 0,41% 2,11%

Subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului 
Sănătăţii pentru finanţarea investiţiilor în sănătate

628.000 612.695 97,56% 0,65% 3,33%

Subvenţii buget de stat către bugetele locale FEN 
postaderare

3.273.000 3.220.497 98,40% 3,41% 17,48%

IV SUME PRIMITE DE LA U.E.  ÎN CONTUL PLĂŢILOR 
EFECTUATE

1.251.000 946.375 75,64% 1,01% 5,14%

Fondul European de Dezvoltare Regională 1.251.000 946.375 75,64% 1,01% 5,14%

Sinteza cheltuielilor bugetului public al judeţului Ialomiţa pe structura funcţională în anul 2011 
este următoarea:

Cap. Denumirea
Indicatorului

Credite 
bugetare 
definitive

- lei -

Plăţi 
efectuate

- lei -

Pondere 
plăţi în 
credite 

bugetare
(col.3/col.2)

Pondere
în total

cheltuieli

Pondere
în total

cheltuieli 
în cadrul 
secţiunii

0 1 2 3 4 5
CHELTUIELI TOTALE
  din care:

102.181.000 93.850.666 91,85% 100,00%

5102 Autorităţi publice şi acţiuni externe 6.468.000 3.930.095 87,74% 4,19%
5402 Alte servicii publice generale 1.166.000 463.265 39,73% 0,49%
5502 Dobânzi 130.000 0 0,00% 0,00%
6002 Apărare 240.000 234.706 97,79% 0,25%
6102 Ordine publică şi siguranţă naţională 1.550.000 1.240.469 80,03% 1,32%
6502 Învăţământ 7.635.000 6.601.539 86,46% 7,03%
6602 Sănătate 7.509.000 6.943.845 92,47% 7,40%
6702

Cultură, recreere şi religie
7.208.000 6.886.122 95,53% 7,34%

6802 Asigurări şi asistenţă social 42.490.000 41.022.505 96,55% 43,71%
7402 Protecţia mediului 706.000 531.832 75,33% 0,57%
8002 Acţiuni generale economice, comerciale şi de 

muncă
281.000 235.728 83,89% 0,25%

8302 Agricultură, silvicultură, piscicultură şi 
vânătoare

551.000 548.346 99,52% 0,58%

8402 Transporturi 26.247.000 25.212.214 96,06% 26,87%
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE - 
CHELTUIELI TOTALE
  din care:

74.646.000 70.664.570 94,67% 75,29% 100,00%
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5102 Autorităţi publice şi acţiuni externe 4.028.000 3.773.803 93,69% 4,02% 5,34%
5402 Alte servicii publice generale 1.166.000 463.265 39,73% 0,49% 0,66%
5502 Dobânzi 130.000 0 0,00% 0,00% 0,00%
6002 Apărare 240.000 234.706 97,79% 0,25% 0,33%
6102 Ordine publică şi siguranţă naţională 250.000 167.640 67,06% 0,18% 0,24%
6502 Învăţământ 7.635.000 6.601.539 86,46% 7,03% 9,34%
6602 Sănătate 409.000 254.075 62,12% 0,27% 0,36%
6702

Cultură, recreere şi religie
7.208.000 6.886.122 95,53% 7,34% 9,74%

6802 Asigurări şi asistenţă social 42.273.000 41.018.475 97,03% 43,71% 58,05%
7402 Protecţia mediului 6.000 5.698 94,97% 0,01% 0,01%
8302 Agricultură, silvicultură, piscicultură şi 

vânătoare
551.000 548.346 99,52% 0,58% 0,77%

8402 Transporturi 10.750.000 10.710.901 99,64% 11,41% 15,16%
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE - 
CHELTUIELI TOTALE
  din care:

27.535.000 23.186.096 84,21% 24,71% 100,00%

5102 Autorităţi publice şi acţiuni externe 2.440.000 156.292 6,41% 0,17% 0,67%
5402 Alte servicii publice generale 1.166.000 463.265 39,73% 0,49% 2,00%
6102 Ordine publică şi siguranţă naţională 1.300.000 1.072.829 82,53% 1,14% 4,63%
6602 Sănătate 7.100.000 6.989.770 98,45% 7,45% 30,15%
6802 Asigurări şi asistenţă social 217.000 4.030 1,86% 0,00% 0,02%
7402 Protecţia mediului 700.000 526.134 75,16% 0,56% 2,27%
8002 Acţiuni generale economice, comerciale şi de 

muncă
281.000 235.728 83,89% 0,25% 1,02%

8302 Agricultură, silvicultură, piscicultură şi 
vânătoare

551.000 548.346 99,52% 0,58% 2,36%

8402 Transporturi 15.497.000 14.501.313 93,57% 15,45% 62,55%

Din bugetul  local,  din venituri  proprii,  precum şi din fonduri  externe  nerambursabile 
postaderare au fost finanţate obiective cuprinse în programul de investiţii pe anul 2011 şi anume:

Consolidare Spital de Urgenţă Slobozia corp C,D,E – etapa IConsolidare Spital de Urgenţă Slobozia corp C,D,E – etapa I
5.630.183,09 lei5.630.183,09 lei

Amenajare şi extindere Unitate de Primire UrgenţeAmenajare şi extindere Unitate de Primire Urgenţe 816,91 lei 816,91 lei 
Dezvoltare şi modernizare Parc de afaceri în Municipiul Urziceni Dezvoltare şi modernizare Parc de afaceri în Municipiul Urziceni 73.688,70 lei73.688,70 lei

P.A.T.J. – secţiune zone de risc natural (studiu)P.A.T.J. – secţiune zone de risc natural (studiu) 50.000 lei50.000 lei
Strategia Dunării – oportunităţi de finanţare pentru dezvoltarea turismului în zona Feteşti-Strategia Dunării – oportunităţi de finanţare pentru dezvoltarea turismului în zona Feteşti-
GiurgeniGiurgeni

68.448,00 lei68.448,00 lei

Modernizare D.J. 201A Coşereni – Moldoveni - Patru Fraţi – Adâncata - limita judeţului Modernizare D.J. 201A Coşereni – Moldoveni - Patru Fraţi – Adâncata - limita judeţului 
Prahova – tronson I: D.N. 2A – Patru Fraţi (km 0+000 –  9+500)Prahova – tronson I: D.N. 2A – Patru Fraţi (km 0+000 –  9+500)

781.130,00 lei781.130,00 lei

Modernizare D.J. 201A Coşereni – Moldoveni - Patru Fraţi – Adâncata - limita judeţ Prahova-Modernizare D.J. 201A Coşereni – Moldoveni - Patru Fraţi – Adâncata - limita judeţ Prahova-
tronson II: Patru – Fraţi - limita jud. Prahova km (9+500-18+750)tronson II: Patru – Fraţi - limita jud. Prahova km (9+500-18+750)

2.287.070,38 lei2.287.070,38 lei

Modernizare D.J. 212 Mihail Kogălniceanu-DN 2A (km 68+295 - 72+182); Feteşti-Modernizare D.J. 212 Mihail Kogălniceanu-DN 2A (km 68+295 - 72+182); Feteşti-
Ţăndărei:ETAPA II (km 83+075 -100+915)                                                          Ţăndărei:ETAPA II (km 83+075 -100+915)                                                          

3.102.551,78 lei3.102.551,78 lei

Modernizare D.J. 212 limită judeţ Brăila – Luciu (km 58+297 – 61+299)Modernizare D.J. 212 limită judeţ Brăila – Luciu (km 58+297 – 61+299) 44.213,82 lei44.213,82 lei
Modernizare D.J. 213: DN 2A - LuciuModernizare D.J. 213: DN 2A - Luciu 196.788,05 lei196.788,05 lei

Ranforsarea şi modernizarea drumului judeţean D.J. 201B Ciochina – Orezu – Raşi Ranforsarea şi modernizarea drumului judeţean D.J. 201B Ciochina – Orezu – Raşi 
(POR/FEDR)(POR/FEDR)

4.364.493,46 lei4.364.493,46 lei

Modernizare drum judeţean D.J. 201 tronson Mărculeşti – Sudiţi - SăveniModernizare drum judeţean D.J. 201 tronson Mărculeşti – Sudiţi - Săveni 1.097.785,45 lei1.097.785,45 lei

Modernizarea drumului judeţean D.J. 201 Bueşti - AlbeştiModernizarea drumului judeţean D.J. 201 Bueşti - Albeşti 249.622,39 lei249.622,39 lei

Modernizare şi reabilitare drumuri judeţene D.J. 102H, D.J. 306, D.J. 306AModernizare şi reabilitare drumuri judeţene D.J. 102H, D.J. 306, D.J. 306A 1.579,50 lei1.579,50 lei

Modernzare drum judeţean D.J. 201 (km 19+800 – 36+430)Modernzare drum judeţean D.J. 201 (km 19+800 – 36+430) 72.447,79 lei72.447,79 lei

Modernizarea drumului judeţean D.J. 313 (km 22+307 – 35+087)Modernizarea drumului judeţean D.J. 313 (km 22+307 – 35+087) 71.791,13 lei71.791,13 lei
Modernizare drum judeţean D.J. 402 Modernizare drum judeţean D.J. 402 27.289,89 lei27.289,89 lei
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Modernizare pod peste râul Prahova la Dridu, D.J. 101 km 52+759Modernizare pod peste râul Prahova la Dridu, D.J. 101 km 52+759 42.189,26 lei42.189,26 lei
Expertiză pod peste râul PrahovaExpertiză pod peste râul Prahova 23.484,54 lei23.484,54 lei

Modernizare podeţ peste râul SărataModernizare podeţ peste râul Sărata 1.508.880,15 lei1.508.880,15 lei
Reabilitare acces rutier Fierbinţi TârgReabilitare acces rutier Fierbinţi Târg 29.995,60 lei29.995,60 lei

Asigurarea energiei verzi pentru funcţionarea unor instituţii publice din judeţul Ialomiţa prin Asigurarea energiei verzi pentru funcţionarea unor instituţii publice din judeţul Ialomiţa prin 
captarea energiei verzi solare - Parc Solar Fotovoltaic Ialomiţacaptarea energiei verzi solare - Parc Solar Fotovoltaic Ialomiţa

43.591,43 lei43.591,43 lei

Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate pe perimetrulReconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate pe perimetrul
de ameliorare Colelia, comuna Colelia, judeţul Ialomiţade ameliorare Colelia, comuna Colelia, judeţul Ialomiţa

326.791,18 lei326.791,18 lei

Reconstrucţie ecologică şi împădurirea terenurilor degradate oriReconstrucţie ecologică şi împădurirea terenurilor degradate ori
improprii folosinţelor agricole, aflate în proprietatea Primăriei Comuneiimproprii folosinţelor agricole, aflate în proprietatea Primăriei Comunei
Reviga, perimetrul de ameliorare Reviga - 18,77 haReviga, perimetrul de ameliorare Reviga - 18,77 ha

199.342,60 lei199.342,60 lei

Înfiinţare Centru de Recuperare şi Reabilitare Adulţi, comuna Movila, judeţul IalomiţaÎnfiinţare Centru de Recuperare şi Reabilitare Adulţi, comuna Movila, judeţul Ialomiţa 4.030 lei 4.030 lei 

Extindere şi modernizare Centrul de Îngrijire şi Asistenţă SloboziaExtindere şi modernizare Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Slobozia 8.122,00 lei8.122,00 lei
Realizare parcare Spitalul Judeţean de Urgenţă SloboziaRealizare parcare Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia 79.718,76 lei79.718,76 lei

Reparaţii capitale Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia – secţia ATIReparaţii capitale Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia – secţia ATI 399.958,19 lei399.958,19 lei
Reparaţii capitale Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” – Casa memorială „Ionel Perlea” Reparaţii capitale Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” – Casa memorială „Ionel Perlea” 

OgradaOgrada

284.172,79 lei284.172,79 lei

Dotări independente – autorităţi executive şi instituţii subordonate (aparatură birotică, licenţe, Dotări independente – autorităţi executive şi instituţii subordonate (aparatură birotică, licenţe, 

sisteme calcul, obiecte muzeale, costume populare, cărţi funciare, autoturisme, studii, generator sisteme calcul, obiecte muzeale, costume populare, cărţi funciare, autoturisme, studii, generator 

electric, aparat oxigen, schelă, masă tratament, uscător, aparatură medicală  etc.)electric, aparat oxigen, schelă, masă tratament, uscător, aparatură medicală  etc.)

1.659.576,34 lei1.659.576,34 lei

VII.  În calitate de ordonator principal de credite una dintre competenţele principale ale 
preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa o reprezintă gestionarea resursele umane, existente 
atât  în  aparatul  de  specialitate,  cât  şi  în  instituţiile  publice  de  interes  judeţean  aflate  sub 
autoritatea sa. 

Potrivit  prevederilor art. 91 alin. (1.) lit. a) şi alin. (2.) lit. c.)  din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean 
Ialomiţa are printre atribuţiile sale şi pe cea de aprobare a  organigramei, ştatului de funcţii al 
aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean din 
subordine.

Organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa a fost formată în anul 
2011 pe structura a 4 direcţii  de specialitate (Direcţia Coordonare, Organizare, Direcţia Buget 
Finanţe,  Direcţia  Urbanism,  Amenajarea  Teritoriului  şi  Lucrări  Publice  şi  Direcţia  Achiziţii 
Patrimoniu)  şi  2 compartimente  distincte:  Consilieri  Preşedinte  şi  Audit  Public  Intern,  iar  în 
cadrul  direcţiilor de specialitate, pe servicii şi compartimente de specialitate, care să corespundă 
îndeplinirii  atribuţiilor  şi  responsabilităţilor  legale  ale  Consiliului  Judeţean  Ialomiţa.  Prin 
organigramă au fost stabilite competenţele legale de coordonare şi îndrumare a unor structuri 
organizatorice  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  sau  instituţiilor  subordonate  de  către 
vicepreşedinţii  Consiliului  Judeţean  Ialomiţa  şi  secretarul  judeţului  Ialomiţa,  competenţe 
delegate prin dispoziţia preşedintelui.

Sistemul administraţiei publice se află în plin proces de reformă instituţională precum si 
de adaptare la standardele de bună practică, existente la nivel european. 

Aplicarea principiilor bunei guvernări în sectorul public presupune cunoaşterea temeinică 
a  sistemului  administrativ  precum  şi  a  cerinţelor  si  exigenţelor  impuse  de  acesta.  În  acest 
context,  formarea  si  perfecţionarea  profesională  reprezintă  o  prioritate  la  nivel  naţional, 
susţinerea acestui proces fiind de competenţa fiecărei autorităţi si instituţii publice centrale si 
locale.

Potrivit  reglementărilor  în  vigoare,  autorităţile  şi  instituţiile  publice  au  deplină 
competenţă în planificarea formării, în achizionarea serviciilor de formare şi în monitorizarea şi 
evaluarea  formării  funcţionarilor  publici.  Potrivit  principiului  planificării,  autorităţile  şi 
instituţiile publice au obligaţia de a iniţia anual procesul de identificare a nevoilor de formare a 
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funcţionarilor publici şi de a stabili priorităţile în achiziţionarea serviciilor de formare, pe baza 
nevoilor de formare identificate şi a resurselor disponibile.

Creşterea performanţelor profesionale la nivelul sectorului public este indisolubil legată 
de necesitatea formării continue a personalului din administraţia publică.

Funcţia  publică  şi  funcţionarii  publici  se  află  în  faţa  unor  noi  provocări,  generate  în 
principal  de  nevoia  de  adaptare  la  o  realitate  complexă,  în  care  competitivitatea  capătă  noi 
valenţe şi formarea profesională reprezintă garantul realizării acesteia.

În  acest  context,  competenţa  profesională,  implicarea  cu  seriozitate  în  realizarea 
activităţilor specifice funcţiei publice, profesionalismul în relaţiile cu cetăţenii şi rapiditatea cu 
care  se  răspunde  solicitărilor  acestora,  sunt  ţinte  concrete  care  trebuie  să  fie  realizate, 
monitorizate şi evaluate permanent pentru a se asigura identificarea celor mai adecvate mijloace 
de dezvoltare a acestora.

Formarea  şi  perfecţionarea  profesională  reprezintă  atât  un  drept  cât  şi  o  obligaţie  a 
funcţionarilor  publici,  potrivit  prevederilor  Legii  nr.  188/1999 privind  Statutul  funcţionarilor 
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit prevederilor art. 53 din 
actul  normativ  mai  sus  menţionat,  autorităţile  şi  instituţiile  publice  au  obligaţia  comunicării 
anuale, către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a planului de perfecţionare profesională 
a  funcţionarilor  publici,  precum  şi  a  fondurilor  prevăzute  în  bugetul  anual  propriu  pentru 
acoperirea  cheltuielilor  de  perfecţionare  profesională  a  funcţionarilor  publici,  organizate  la 
iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice.

Hotărârea  Guvernului  nr.  611/2008  pentru  aprobarea  normelor  privind  organizarea  şi 
dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici,  cu modificările şi completările ulterioare este actul 
normativ  care  cuprinde  procedura  de  evaluare  a  performanţelor  profesionale  individuale  ale 
funcţionarilor  publici,  aceasta  reprezentând  o  sursă  nemijlocită  de  informaţie,  necesară 
identificării necesarului de instruire a funcţionarilor publici pentru anul următor evaluării.

La nivelul institutiei s-a realizat identificarea nevoilor de instruire a funcţionarilor publici, în 
urma  procesului  de  evaluare  a  performanţelor  profesionale  individuale  ale  acestora,  pentru 
activitatea anului 2010. De asemenea, în planificarea pe anul 2011 au putut fi avute în vedere şi 
domeniile prioritare identificate în anul anterior şi aprobate prin OPANFP nr. 1233/2009. 

De asemenea, în analiza nevoilor de instruire s-a pus din nou accentul pe aspectele care au 
impact asupra nevoii de instruire, cum ar fi următoarele:

-identificarea  necesarului  de  formare  profesională  rezultat  din  modificările  legislative  în 
domeniile de competenţă ale funcţionarului public;

-identificarea necesarului de formare profesională prin raportare la modificările relevante ale 
fişei postului.

Planul anual de perfectionare a functionarilor publici din cadrul Consiliului Judetean Ialomita 
şi  al  Direcţiei  Judeţene  de  Evidenţă  a  Persoanelor  Ialomita,  care  cuprinde  domeniile  de 
perfecţionare profesională,  avizul favorabil  al Comisiei  Paritare,  precum şi sumele alocate  în 
acest sens, a fost transmis Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor publici după aprobarea bugetului 
şi în formatul standard impus de Ordinul ANFP nr. 13601/2008 pentru aprobarea termenelor şi a 
formatului standard de transmitere a datelor privind planul anual de perfecţionare profesională şi 
fondurile alocate în scopul instruirii funcţionarilor publici.

Din sumele alocate pentru instruirea funcţionarilor publici pe anul 2011, in valoare de 
30000 lei, s-au cheltuit 2096,43 lei, pentru autorizarea ISCIR şi studii aprofundate în domeniul 
Integrării  Economice  Europene  a  unor  funcţionari  publici  din  cadrul  Consiliului  Judetean 
Ialomiţa.

În  luna  mai,  2  funcţionari  publici  de  conducere  şi  3  funcţionari  publici  de  execuţie  au 
participat  la  programul  de  perfecţionare  cu  tema  ”Managementul  financiar  al  fondurilor 
structurale” desfăşurat în cadrul proiectului “ Management financiar performant”. Proiectul este 
implementat  de  Asociaţia  Directorilor  Economici  şi  Contabililor  din  România  (ADECJR), 
Consiliul Judeţean Ialomiţa şi cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Dezvoltarea Capacităţii Administrative. 
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VIII. Îndeplinirea atribuţiilor de gestiune a patrimoniului, stabilite în secţiunea 1 a cap. 
XII  din  Legea  nr.  215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  vizează  gestionarea 
patrimonului public şi privat al judeţului Ialomiţa. Pentru aceasta, şi în anul 2011, s-a urmărit  
inventarierea, administrarea şi evidenţa bunurilor ce aparţin, potrivit legii, domeniului public şi 
privat judeţean, precum şi respectarea procedurilor privind concesionarea, închirierea, vânzarea 
sau darea în administrare a unor bunuri din domeniul public şi privat al judeţului.

Aplicând  prevederile  Normelor  privind  organizarea  şi  efectuarea  inventarierii 
elementelor  de  natura  activelor,  datoriilor  şi  capitalurilor  proprii  aprobate  prin  Ordinul 
Ministrului Finanţelor Publice nr.2861 din 9 octombrie 2009, prin Dispoziţia nr. 211/14.10.2011, 
preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa a dispus inventarierea generală anuală a bunurilor din 
domeniul  public  şi  privat  al  judeţului  aflate  în  administrarea  directă,  cât  şi  în  administrarea 
instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Inventarierea s-a realizat în perioada 01.11.2011 – 30.11.2011, rezultatele inventarierii 
stabilindu-se prin compararea datelor constatate faptic cu evidenţa scriptică din contabilitate. Au 
fost inventariate terenuri, mijloace fixe, licenţe, active corporale şi necorporale aflate în curs de 
execuţie,  participaţii  la  capitalul  social  al  unor  societăţi  comerciale,  obiecte  de  inventar, 
materiale,  timbre  fiscale  şi  poştale,  bonuri  de   carburanţi,  obligaţiile  Consiliului  Judeţean 
Ialomiţa, celelalte elemente de activ şi pasiv.
    Valoarea totală a patrimoniului inventariat este de 387.649.106,18 lei, din care 387.206.711,29 
lei  este valoarea patrimoniului gestionat direct de Consiliul Judeţean Ialomiţa,  275.798,69 lei 
este valoarea patrimoniului administrat de Centrul Militar Judeţean Ialomiţa, iar 166.596,20 lei 
reprezintă valoarea patrimoniului administrat de Inspectoratul  pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu 
Catargiu”  Ialomiţa.  Prin  procesul  –  verbal  de  inventariere  nr.  8071/30.11.2011,  comisia  de 
inventariere a făcut şi o serie de propuneri rezultate din procesul inventarierii. Procesul verbal 
privind rezultatele inventarierii patrimoniului Consiliului Judeţean Ialomiţa pe anul 2011 a fost 
aprobat de ordonatorul principal de credite.
   În anul 2011 a fost încheiat 1 contract de concesiune a unor terenuri agricole propietate privată 
a judeţului ialomiţa, situate în extravilanul comunei Giurgeni, pentru construirea unui parc eolian 
în scopul obţinerii de energie eoliană.
   Fiind de un interes mai larg, este oportun să fie prezentat modul de utilizare a suprafaţei de 
8697,697 ha aflată în patrimoniul privat al judeţului Ialomiţa, conform inventarierii de la sfârşitul 
anului 2011:

Localitatea Total
suprafaţă

ha.

Suprafaţă
concesionată

ha.

Suprafaţă
în folosinţă

gratuită - ha.

Suprafaţă
neconcesionată

ha.
Giurgeni 4.201, 607 3.717,79       - 483,817
Gura Ialomiţei 1.879,09 1.879,09        -      -
Vlădeni 2.617,00 2.364,06 23,10 229,84
   
   De asemenea, s-au făcut demersuri pentru întocmirea documentaţiilor în vederea înscrierii în 
Cartea Funciară a unor bunuri imobile  (construcţii şi terenuri) din domeniul public şi privat al 
judeţului Ialomiţa. Au fost finalizate până la sfârşitul anului 2011 următoarele documentaţii:
    - Aşezămâmt de artă şi cultură Maia, localitatea Maia;
    - Vila Maria, Slobozia;
    - Şcoala Specială Slobozia Nouă;
    - Centru de zi Slobozia;
    - Şcoala Specială Movila;
    - Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia;
    - Teren extravilan Vlădeni;
    - Teren extravilan Giurgeni.
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IX.  Îndeplinirea  atribuţiilor  privind  organizarea  şi  funcţionarea  aparatului  de  
specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa are ca temei legal prevederile art. 102 alin. (3.) 
coroborat  cu art.  103 alin  (1.)  din  Legea nr.  215/2001 privind administraţia  publică locală,  
republicată cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că aparatul de specialitate 
al Consiliului Judeţean Ialomiţa se află în subordinea şi conducerea preşedintelui. 

     În cursul anului 2011 aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa a asigurat 
îndeplinirea următoarelor atribuţii şi competenţe conferite de lege şi specificate în Regulamentul 
de organizare şi funcţionare:

 aplicarea şi punerea  în executare a prevederilor  legale în materie  de administraţie 
publică judeţeană; 

 eficientizarea  managementului  public  şi  adaptarea  practicilor  administrative  la 
standardele europene;

 elaborarea  documentelor  de  fundamentare  (rapoarte  ale  direcţiilor  de  specialitate, 
expuneri  de  motive)   ale  hotărârilor  adoptate  de  Consiliul  Judeţean  Ialomiţa  şi  a 
dispoziţiilor emise de preşedintele acestuia, precum şi ducerea lor la îndeplinire;  

 elaborarea de  studii, prognoze, strategii, programe, rapoarte, referate, analize, sinteze, 
statistici  şi  alte  documente  prin care se  fundamentează  legalitatea,  oportunitatea  şi 
necesitatea deciziilor administrative ale autorităţii;

 elaborarea şi fundamentarea proiectelor de buget propriu al judeţului în toate etapele, 
în condiţii  de echilibru bugetar, potrivit  legii  finanţelor publice locale şi efectuarea 
lucrărilor de analiză şi sinteză bugetară necesare în procesul de luare a deciziilor la 
nivelul conducerii operative; 

 implementarea proiectelor cu finanţare europeană aprobate pentru Consiliul Judeţean 
Ialomiţa  în  calitate  de  solicitant  sau  partener,  prin  asigurarea  managementului 
proiectelor de personalul de conducere şi de execuţie din aparatul de specialitate; 

 acordarea, la cerere, de asistenţă tehnică, juridică, economică, financiară  consilierilor 
judeţeni, comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa, consiliilor locale 
din teritoriu,  primarilor  şi  secretarilor  unităţilor  administrativ-teritoriale,  instituţiilor 
publice subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa, precum şi cetăţenilor;

 fundamentarea deciziilor din  domeniul urbanistic şi amenajarea teritoriului;
 gestionarea resurselor umane şi financiare în concordanţă cu programele, proiectele, 

activităţile şi obiectivele Consiliului Judeţean Ialomiţa; 
 reprezentarea intereselor judeţului şi ale Consiliului Judeţean Ialomiţa în raporturile cu 

persoane fizice sau juridice de drept public şi privat, din ţară şi străinătate, în limita 
competenţelor  stabilite  de  preşedintele  Consiliului  Judeţean  Ialomiţa,  precum şi  în 
justiţie;

 Stimularea accesului liber  la informaţiile  de interes public,  asigurarea transparenţei 
administrative  şi  participării  active  a  cetăţenilor  la  adoptarea  deciziilor  de  interes 
public judeţean.

În  urma  proiectului  „Implementarea,  certificarea  şi  menţinerea  Sistemului  de 
Management  al  calităţii  ISO 9001:  2008 în  cadrul  Instituţiei  Prefectului  –  Judeţul  Ialomiţa, 
Consiliul Judeţean Ialomiţa, administraţiei publice locale din oraşele Amara, Căzăneşti, Fierbinţi 
Târg, Ţăndărei şi din municipiile Feteşti şi Urziceni (I.C.M.S.M.C. ISO 9001:2008)” în cadrul 
Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Capacităţii Administrative,  Consiliul Judeţean 
Ialomiţa a fost certificat ISO 9001:2008 în data de 02.06.2011. 

Anual,  Preşedintele  stabileşte  Politica  privind Calitatea şi  Obiectivele  în domeniul 
calităţii,  alocă  resursele  necesare  aplicării  acestora  şi  analizează  periodic  Sistemul  de 
Management al Calitatii în scopul evaluării eficacităţii şi necesităţii de îmbunătăţire a acestuia, 
precum şi pentru a  se asigura că acesta  se menţine  şi  este  în  continuare  adecvat  politicii  şi 
obiectivelor Consiliului Judeţean Ialomiţa.
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  A. Îndeplinirea atribuţiilor specifice Direcţiei Coordonare Organizare a vizat: 
 coordonarea  activităţii  specifice  desfăşurării  şedinţelor  ordinare  şi  extraordinare  a 

Consiliului Judeţean Ialomiţa; 
 asigurarea  evidenţei actelor  administrative  adoptate  sau  emise  în  cadrul  entităţii 

publice   şi  comunicarea  acestora  structurilor  funcţionale,  instituţiilor  publice  şi 
persoanelor specificate în actele administrative,  transmiterea hotărârilor  la Instituţia 
prefectului judeţului Ialomiţa pentru exercitarea controlului de legalitate;

 urmărirea aducerii la cunoştinţă publică a actelor cu caracter normativ, în termenele 
legale;

 reprezentarea în instanţele judecătoreşti a  judeţului Ialomiţa şi Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, prin împuternicirea acordată de Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
pentru soluţionarea cauzelor în care acestea sunt parte;

 asigurarea funcţionării Centrului de Informaţii pentru Cetăţeni, administrând relaţiile 
cu publicul, accesul liber la informaţiile de interes public, transparenţa decizională, 
activitatea de petiţii şi audienţe, pagina de internet, relaţia cu mass-media;

 promovarea Consiliului Judeţean Ialomiţa şi a judeţului Ialomiţa, în ţară şi străinătate 
şi propunerea de materiale promoţionale care să asigure creşterea vizibilităţii activităţii 
şi acţiunilor Consiliului Judeţean Ialomiţa;

 asigurarea  evidenţei  declaraţiilor  de  avere  ale  consilierilor  judeţeni  şi  urmărirea 
aplicării procedurilor legale în materie.

Îndeplinirea  atribuţiilor  specifice  Direcţiei  Coordonare  Organizare  s-a  realizat  printr-o 
structură funcţională formată dintr-un serviciu şi 5 compartimente de specialitate.

O  componentă  importantă  a  activităţii  Direcţiei  Coordonare  Organizare  a  constituit-o 
îndeplinirea atribuţiilor  de natură juridică,  aceasta  însemnând,  în  anul 2011, reprezentarea în 
instanţele judecătoreşti a judeţului şi a Consiliului Judeţean Ialomiţa în 57 cazuri, din care 15 
dosare înregistrate după data de 01.01.2011, avizarea pentru legalitate  şi ţinerea evidenţei pentru 
224  contracte  economice  şi  203  acte  adiţionale.  De  asemenea,  au  întocmit  şi  tehnoredactat 
hotărârile adoptate de Consiliul Judeţean Ialomiţa, precum şi dispoziţiile repartizate serviciului 
juridic (85).  

La nivelul judeţului Ialomiţa s-a desfăşurat programul PEAD 2011 coordonat de Direcţia 
Coordonare Organizare. Conform Acordului de cooperare privind derularea PEAD 2010/2011, 
încheiat între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură  şi Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
cantitatea totală de produse alimentare repartizată judeţului Ialomiţa a fost de 1.244,749 tone, din 
care: 466,323 tone făină, 326,519 tone mălai, 68,491 tone paste făinoase, 36,432 tone biscuiţi,  
287,171 tone orez şi 59,813 tone lapte praf. Numărul total de beneficiari ai programului PEAD 
2011 – 35.685 persoane.

B.  Îndeplinirea  atribuţiilor  specifice  Direcţiei  Buget  Finanţe este  realizată  de  o  structură 
organizatorică  formată  din  Serviciul  buget,  contabilitate,  programare  şi  urmărire  venituri, 
Compartimentul resurse umane şi Compartimentul informatică. 

    Câteva dintre principalele atribuţiile specifice ale acestei direcţii sunt următoarele:
 desfăşurarea  activităţilor  referitoare  la elaborarea  şi  fundamentarea  proiectelor  de 

buget propriu al judeţului în toate etapele, potrivit legii finanţelor publice locale;
 efectuarea  lucrărilor  de analiză  şi  sinteză  bugetară necesare  în procesul  de luare  a 

deciziilor  la  nivel  deliberativ  şi  al  ordonatorului  principal  de  credite  cu  privire  la 
alocarea  resurselor,  repartizarea  pe  trimestre  a  veniturilor  şi  cheltuielilor  aprobate, 
variantele  de  evoluţie  a   cheltuielilor  în  perspectiva  pentru  acţiunile  ce  trebuie 
finanţate,  virările de credite bugetare necesare în diferite perioade ale anului bugetar, 
contractarea sau garantarea de împrumuturi şi altele ;

 stabilirea, constatarea, urmărirea şi încasarea veniturilor prevăzute în buget ;
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 execuţia bugetară în limita creditelor bugetare aprobate şi a veniturilor bugetare de 
încasat,implementarea  corectă  a  procedurilor  privind  angajarea,  lichidarea, 
ordonanţarea şi plata cheltuielilor, elaborarea contului anual de execuţie a bugetului 
propriu al judeţului;

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

aparatului de specialitate, precum şi instituţiilor subordonate şi altele;
 exercitarea controlului financiar preventiv ; 
 gestionarea activităţii de resurse umane şi a celei de informatică. 

Referirile şi statisticile legate de activitatea bugetară şi financiară din prezentul raport 
au ca suport datele gestionate şi furnizate de Direcţia Buget Finanţe.

 
     C.  Îndeplinirea  atribuţiilor  specifice  ale  Direcţiei  de  Urbanism,  Amenajarea 

Teritoriului şi Lucrări Publice a însemnat realizarea următoarelor activităţi: 
 coordonarea  dezvoltării  în  teritoriu  a  activităţilor  economico-sociale  şi  a  realizării 

obiectivelor de investiţii de interes public judeţean;
 exercitarea prerogativei de control în domeniul urbanismului, ce revine, potrivit legii, 

Consiliului Judeţean Ialomiţa;
 fundamentarea deciziilor administrative din  domeniul urbanistic, în spiritul legii şi al 

normelor  de  drept  în  materie,  elaborând  avize  şi  certificate  de  urbanism  în 
conformitate  cu  prevederile  planurilor  şi  regulamentelor  de  urbanism,  întocmind 
autorizaţiile de construire sau desfiinţare aflate în competenţa de emitere a Consiliului 
Judeţean Ialomiţa şi asigurând evidenţa acestora; 

 ocrotirea, conservarea, valorificarea şi introducerea în domeniul public a patrimoniului 
natural, istoric, arhitectural şi urbanistic;

 preluarea  sau  reactualizarea  prevederilor  cuprinse  în  planurile  de  amenajare  a 
teritoriului  la  nivel  naţional,  regional  şi  zonal  în  cadrul  documentaţiilor  pentru 
teritoriile administrative ale localităţilor din judeţ şi elaborarea planurilor de amenajare 
a teritoriilor zonale, judeţene, interorăşeneşti şi intercomunale, municipale, orăşeneşti 
şi comunale, cât şi a planurilor urbanistice generale, zonale şi de detaliu aparţinând 
municipiilor, oraşelor, staţiunii balneare şi satelor;

 urmărirea  îndeplinirii  obiectivelor  strategiei  de  reabilitarea  şi  modernizarea  a 
infrastructurii rutiere de nivel judeţean;

 sprijinirea realizării de strategii de dezvoltare locală şi de accesare şi implementare a 
programelor/ proiectelor finanţate din credite externe, din fonduri structurale europene 
şi din alte surse legal constituite;

 asigurarea caracterului public al activităţilor urbanistice şi accesul persoanelor fizice 
sau juridice la informaţiile de natură urbanistică; 

 inventarierea şi măsurarea periodică a capacităţilor de trafic rutier, verificarea stării de 
întreţinere şi exploatare a drumurilor judeţene, cu sesizarea circumstanţelor agravante 
identificate;

 verificarea stadiilor fizice  de realizare a lucrărilor la investiţiile noi, reparaţii curente 
şi întreţinere a drumurilor şi podurilor judeţene;

 elaborarea  de   norme locale  privind modul  de organizare  şi  funcţionare  a  fiecărui 
serviciu de transport public local prin curse regulate şi prin curse regulate speciale, cu 
consultarea  asociaţiilor  reprezentative  profesionale  şi  patronale  ale  operatorilor  de 
transport  rutier,  precum  şi  a  organizaţiilor  sindicale  teritoriale  din  domeniu,  în 
conformitate  cu regulamentele  cadru existente  si  cu alte  reglementari  în  vigoare şi 
supunerea lor  aprobării Consiliului Judeţean Ialomiţa;
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 Monitorizarea  obiectivelor  de  investiţii  derulate  prin  programul  guvernamental 
finanţat prin H.G. nr. 577 / 1997;

 Activităţi  specifice  în  domeniul  protecţiei  mediului:  derularea  Programului  de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate;

 întocmirea Regulamentului pentru efectuarea transportului public local.  
 evaluarea  fluxurilor  de  transport  de  persoane,  determinarea  cerinţelor  de  transport 

public local,  actualizarea periodică a traseele şi programele de transport judeţean. 

D. Îndeplinirea atribuţiilor specifice Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu  poate fi 
sintetizată astfel: 

 analizarea necesarului de achiziții publice al Consiliului Județean Ialomița şi elaborarea 
programului anual al achiziţiilor publice;

 monitorizarea activității de achiziții publice pentru Consiliului Județean Ialomița;
 urmărirea respectării principiilor, normelor şi procedurilor de achiziție publică de bunuri, 

lucrări şi servicii, înscrise în programul anual de achiziții publice;
 elaborarea  documentației  de  atribuire  a  contractelor  de  achiziții  publice,  asigurând 

accesul  nerestricționat,  direct  al  operatorilor  economici,  preluând  în  acest  scop de  la 
compartimentele  tehnice  de  specialitate  caietul  de  sarcini  (specificații  tehnice)  sau 
documentația descriptivă, după caz;

 transmiterea  spre  publicare  în  S.E.A.P.  (Sistemul  Electronic  de  Achiziții  Publice)  a 
anunțurilor de intenție, de participare şi de atribuire a contractelor de achiziție publică;

 asigurarea  derulării  procedurii  de  atribuire  începând  cu  manifestarea  intenției  de 
participare  la  procedură  a  operatorilor  economici  interesați,  depunerea  candidaturilor, 
primirea  şi  deschiderea  ofertelor,  examinarea,  evaluarea  acestora,  stabilirea  ofertei 
câştigătoare şi adjudecarea/anularea procedurii, după caz;

 înaintarea spre aprobare ordonatorului principal de credite a raportului de atribuire şi, 
prin compartimentul de specialitate, definitivarea proiectului de contract/acord cadru;

 oferirea de consultanță, clarificări, completări referitoare la documentele procedurilor de 
atribuire, în limitele stabilite de specificul legislației în vigoare, ofertanților, consiliilor 
locale şi instituțiilor publice, la cererea acestora;

 întocmirea  rapoartelor  şi  informărilor  periodice  privind  activitatea  desfăşurată  în 
domeniile specifice achiziției publice;

 realizarea  de  propuneri  privind  îmbunătățirea  procedurilor  achizițiilor  publice  şi  a 
concesiunilor  de bunuri, lucrări  sau servicii  pe care le transmite  celorlalte  direcții  din 
aparatul de specialitate;

 propunerea  şi  întocmirea  documentațiilor  la  proiectele  de  hotărâri  ale  Consiliului 
Județean  Ialomița  în  domeniul  achizițiilor  publice,  precum  şi  a  celor  prin  care  se 
reglementează administrarea patrimoniului public şi privat al județului;

 acordarea  asistenței  de  specialitate  în  domeniul  achizițiilor  publice,  consiliilor  locale, 
instituțiilor  şi  serviciilor  publice  de  sub  autoritatea  consiliului  județean,  la  cererea 
acestora;

 face propuneri de închiriere, concesionare sau vânzare a bunurilor mobile şi imobile din 
patrimoniul public şi privat al județului, după caz.
Conform  Situaţiei  privind  procedurile,  contractele  de  achiziție  publică  încheiate  în 

decursul  anului  2011,  au  fost  încheiate  prin  17  proceduri  de  achiziție  publică  (licitație 
deschisă,  negociere  fără  publicarea  prealabilă  a  unui  anunț de  participare  şi,  cerere  de 
oferte),respectiv 26 de contracte de achiziţie publică, a căror valoare totală, fără TVA, a fost 
de 55.247.016,58 lei. 

Sintetic, structura lor se prezintă astfel:
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Nr 
crt

Procedura de 
achiziţie 
publică 

TOTAL

Nr. 
Contracte/
Acte 
aditionale

Valoare 
contr./
acte adit.
-lei-

Furniza-
re

Nr. 
Contr./
Acte 
aditional
e

Produse

Valoare 
contracte/
Acte 
aditionale
-lei-

Prestări 

Nr. 
Contracte
/Acte 
aditionale

Servicii

Valoare 
contracte/
Acte 
aditionale
-lei-

Execu
-ţie  

Nr. 
Contr
./Acte 
adit.

Lucrări

Valoare 
contracte/
Acte 
aditionale
-lei-

1. Licitaţie 
deschisă

9 6.165.997 8 3.314.715 1 2.851.28
2

- -

2. Negociere 
fără 
publicarea 
prealabilă a 
unui  anunţ 
de 
participare

3 5.472.086 - - - - 3 5.472.086

3. Cerere  de 
oferte

14 43.608.933,
58

6 433.785 1 93.995 7 43.081.153,5
8

TOTAL: 26 55.247.016,58 14 3.748.500 2 2.945.277 10 48.553.239,5
8

În conformitate cu prevederile art.99 din H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de 
aplicare  a  prevederilor  referitoare  la  atribuirea  contractelor  de  achiziție  publică  din  O.U.G. 
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări  publice  şi  a  contractelor  de  concesiune  de  servicii,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare, Raportul privind procedurile şi contractele de achiziție publică din anul 2011 va fi 
transmis Agenției Naționale de Reglementare şi Monitorizare a Achizițiilor Publice până la data 
de 31 martie 2011, termenul legal de transmitere a acestor date menţionat în legislaţia în vigoare.

În  cadrul  Direcţiei  de  Achiziţii  şi  Patrimoniu  funcţionează  şi  Serviciul  Protocol, 
Administrativ,  Protecţia  Muncii,  care,  în  condiţiile  legii,  a  îndeplinit  atribuţii  precum  : 
întocmirea propunerilor pentru cheltuielile administrativ - gospodăreşti, transport şi protocol, 
întocmirea  documentelor  de evidenţă  şi  justificare  a  consumului  de carburanţi,  gestionarea 
activităţilor de furnizare a serviciilor de apă, canal, energie electrică şi alte utilităţi, organizarea 
şi  desfăşurarea  activităţii  de  întreţinere,  reparare  şi  exploatare  a  bunurilor   din  dotare, 
asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, apărare civilă şi protecţia muncii, 
organizarea curăţeniei în sediul administrativ şi  de întreţinere a spaţiilor verzi şi a căilor de 
acces. 

E.  Îndeplinirea  atribuţiilor  specifice  Cabinetului  Preşedintelui  Consiliului  
Judeţean Ialomiţa a constat, în principal, în realizarea următoarelor activităţi pe parcursul anului 
2011:
 participarea la elaborarea de studii,  analize,  rapoarte,  sinteze,  strategii,  programe, note de 

fundamentare, expuneri de motive, reglementări, referate, puncte de vedere şi alte documente 
necesare în luarea deciziilor administrative;

 realizarea de documente în probleme juridice, de dezvoltare regională, integrare europeană şi 
alte  domenii  solicitate  de preşedintele  Consiliului  Judeţean Ialomiţa  sau de alte  autorităţi 
publice;

 elaborarea raportului anual privind îndeplinirea atribuţiilor Consiliului Judeţean Ialomiţa şi 
ale preşedintelui acestuia;

 contribuirea la asigurarea unei relaţii de colaborare cu autorităţile publice centrale, instituţiile 
publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu autorităţile administraţiei publice 
locale,  structurile  asociative  din  administraţia  publică  locală  şi  ale  societăţii  civile,  cu 

27



Raportul preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa privind modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii
 şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomiţa pe anul 2011

serviciile publice deconcentrate din teritoriu, cu ADR Sud Muntenia, Uniunea Nationala a 
Consiliilor Judetene din Romania şi Comitetul Regiunilor Europene;

 participarea  la  definitivarea  ordinii  de  zi  a  întâlnirilor  de  lucru  cu  primarii  şi  secretarii 
unităţilor  administrativ-teritoriale  din  judeţ  şi  la  întocmirea  materialelor  de  sinteză, 
prezentare şi informare;

 participarea la organizarea manifestărilor iniţiate de Consiliul Judeţean Ialomiţa (conferinţe 
de presă, mese rotunde, dezbateri publice, vizite de presă, interviuri, imprimări audio şi video 
etc.),la întocmirea şi difuzarea materialelor de sinteză şi a mapelor documentare necesare şi 
evaluarea acţiunilor şi a impactului acestora;

 promovarea acţiunilor şi activităţilor publice înscrise în programul preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa  şi  difuzarea  zilnică  a  agendei  de lucru actualizată  către  persoanele  din 
conducerea operativă (vicepreşedinţi, secretar);

 întocmirea  unor  extrase  din  legislaţia  nou  apărută  solicitate  de  preşedintele  Consiliului 
Judeţean Ialomiţa pentru diferite domenii de activitate;

 participarea  la  culegerea,  verificarea  şi  selectarea  informaţiilor  produse sau gestionate  de 
Consiliul Judeţean Ialomiţa şi care sunt de interes pentru cetăţeni sau mass-media;

 elaborarea  unor  puncte  de  vedere  referitoare  la  propuneri  legislative  sau  modificări 
legislative solicitate de autorităţile administraţiei publice centrale, structurile asociative din 
administraţia publică sau alte instituţii şi organizaţii.

F.Îndeplinirea atribuţiilor specifice Compartimentului Audit Public Intern:
Activitatea de audit public intern se desfăşoară conform Normelor Metodologice proprii 

de audit,elaborate atât la nivelul Consiliului Judeţean, cât şi la cel  al entităţilor publice aflate în 
subordinea acestuia.

In anul  2011 activitatea  compartimentului  de audit  s-a desfasurat in  baza planului  de 
activitate anual,parte a Planului strategic de audit pe anii 2010-2014,.

 In 2011  activităţile care s-au auditat: au fost platile si achizitiile publice.
Planificarea  activităţii  de  audit  public  intern  s-a  făcut  conform  prevederilor  legale, 

elementele de fundamentare avute in vedere au fost:
 respectarea periodiciăţii activităţilor auditabile;
 cuprinderea unor activităţi cu grad de risc ridicat;
 prevederile din planurile strategice multianuale;
 auditarea anuală a tuturor entităţilor subordonate;
 resursele umane existente,la nivelul compartimentului de audit;
 tipul de audit care corespunde cel mai bine atingerii obiectivelor propuse .
 respectarea prevederilor legale,referitoare la structura planului anual,
  termene  de  întocmire,  responsabilităţi,analiza  riscului  activităţilor  auditate,  relevantă 

ariei auditate,etc. 
Principalele domenii spre care au fost direcţionate misiunile de audit intern: domeniul financiar 
–contabil si cel al achizitiilor publice.

Principalele recomandari facute de achipa de audit:
1. elaborarea  unor  proceduri  operaţionale  formalizate  a  activităţii  de  coordonare  şi 

control a activităţii  de evidenţă persoanelor şi stare civilă;
            2 .întărirea controlului ierarhic superior asupra modului de coordonare şi control 
                a activităţii de evidenţă  persoanelor;

3.efectuarea controlului inopinat al casieriei;
4. elaborarea de proceduri interne formalizate pentru activitatea de efectuare a 
     inventarierii;
5.respectarea procedurilor legale referitoare le modul de scoatere din folosinţă a bunurilor 

din instituţiile publice;
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6.întocmirea corespunzătoare a documentelor prevăzute de normele legale pentru toate 
fazele  execuţiei  bugetare  şi  configurarea  sistemului  informatic  contabil  astfel  încât 
toate angajamentele legale şi bugetare să fie evidenţiate în conturi,  în afara bilanţului 
specificat de normele metodologice;

7.stabilirea clară a operaţiunilor care să fie supuse controlului financiar preventiv propriu 
de către fiecare persoană delegată în parte, în conformitate cu prevederile normelor 
metodologice;

8.actualizarea, Registrului privind operaţiunile prezentate la viza de control  
    financiar preventiv   iar recomandarea este în curs de implementare;

             9 actualizarea listei cu activităţile supuse controlului financiar preventiv 
                 propriu, recomandarea este în curs de implementare e.t.c.       
     În anul 2011 echipa de audit  nu a constata fapte  cu efect negativ asupra patrimoniului 
institutiilor şi nu au existat recomandări neînsuşitede catre conducatorii institutiilor auditate.
        La nivelul aparatului propriu al Consiliului Judeţean, activitatea de audit a fost raportată 
trimestrial de către instituţiile din subordine, şi de aici activitatea centralizată, a fost raportată 
structurii teritoriale a U.C.A.A.P.I. prin intermediul rapoartelor de activitate trimestriale, care au 
fost transmise în termenele legale.

Auditul public intern, prin compartimentele sale, a avut ca prim obiectiv, o contribuţie 
mai consistentă  la buna funcţionare a instituţiilor publice, pentru aceasta un rol important la avut 
şi  consilierea informală realizată  paralel  cu auditul  de asigurare,  iar  legăturile  şi  colaborarea 
permanentă  cu  managerii  instituţiilor  din  subordine  au  determinat  o  conştientizare  a  lor   în 
privinţa valorii adăugate de auditul intern.

X. Coordonarea şi  controlul  activităţii  instituţiilor  şi  serviciilor  publice  de  sub autoritatea  
Consiliului Judeţean Ialomiţa reprezintă o atribuţie deosebită, în condiţiile în care instituţiile 
publice subordonate sunt de interes judeţean major în domeniul lor de activitate.

Instituţiile  şi  serviciile  publice  subordonate  Consiliului  Judeţan  Ialomiţa  acoperă  ca 
domenii specifice de activitate următoarele : 

A. Asistenţă socială:
1. Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Ialomiţa;
2. Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi.

B. Asistenţă sanitară: Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia
C. Evidenţa persoanelor: Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanei Ialomiţa;
D. Cultura: 

1. Muzeul Judeţean Ialomiţa;
2. Muzeul Naţional al Agriculturii Slobozia;
3. Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”;
4. Centrul  Judeţean  pentru  Conservarea  şi  Promovarea  Culturii  Tradiţionale 

Ialomiţa;
5. Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa.

E. Agricultura: Camera Agricolă Judeţeană Ialomiţa 
F. Ordine publică: Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Ialomiţa 
G. O societate comercială care prestează servicii în domeniul drumurilor judeţene  

 SC Drumuri şi Poduri SA Ialomiţa. 
  
Coordonarea directă a activităţii instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului 

Judeţan  Ialomiţa  a  fost  delegată,  prin  dispoziţia  preşedintelui  Consiliului  Judeţean  Ialomiţa, 
vicepreşedinţilor şi secretarului judeţului. Pentru realizarea programelor şi proiectelor propuse, 
precum şi susţinerea activităţilor curente, prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa au fost 
aprobate organigrama, statul de funcţii şi numărul de personal al acestora şi s-au alocat fondurile 
bugetare necesare bunei funcţionări a instituţiilor. 
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A.1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa este instituţie 
publică  cu  personalitate  juridică  de  interes  judeţean,  înfiinţată  în  subordinea  Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, prin hotararea nr. 35/30.11.2004.

Misiunea  DGASPC este  aceea  de  implementare  la  nivelul  judeţului  a  măsurilor  de 
asistenţă  socială  în  domeniul  protecţiei  copilului,  familiei,  persoanelor  singure,  persoanelor 
vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricărei persoane aflate în nevoie, de dezvoltare 
şi diversificare a serviciilor sociale  specializate, în funcţie de nevoile identificate, cu scopul 
prioritar de a menţine functionalitatea socială a persoanei, urmărind reinserţia în mediul propriu 
de viaţă, familial şi comunitar.

Numărul de posturi prevăzute în organigrama D.G.A.S.P.C Ialomiţa pentru anul 2011 a 
fost  de  629,   numărul  de  angajaţi  la  sfârşitul  anului  fiind  de  550,  organizaţi  în  30  de 
compartimente (birouri, servicii, centre pentru copii si adulţi). 

Direcţia  Generală  de  Asistenţă  Socială  şi  Protecţia  Copilului  îndeplineşte  atribuţii  în 
domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice, a persoanelor cu handicap, a altor categorii 
aflate în situaţie de risc şi în domeniul respectării şi promovării drepturilor copilului.

A. În domeniul protecţiei copilului obiectivele DGASPC în anul 2011, au fost: 
1. Prevenirea separării copilulului de familie: masurile luate in acest sector au fost: 
 Acordarea de ajutoare materiale unui număr de 13  familii aflate în situaţie de risc ,care au 

întreţinere un număr de 46  copii. 
 Asigurarea de servicii  în regim de zi  şi săptămânal  -  centrul de zi  Urziceni  din cadrul 

Complexului  de Servicii Urziceni, pentru un număr de 24 copii. 
 Asigurarea  serviciilor  de  recuperare  în  regim de  zi  pentru  un  număr  de  299 copii  cu 

dizabilităţi  în cadrul Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Neuro-Psihic 
Slobozia. Se constată o creştere a numărului de beneficiari ai centrului în anul 2011 faţă de 
anul 2010, când au fost cuprinşi în programe de recuperare un număr de 284 copii  cu 
dizabilităţi. 

 Monitorizarea copiilor ai caror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate
Faţă de anul 2010 când în evidenţele primăriilor din judeţul Ialomiţa au existat un numar 
de 814 de copii ai căror părinţi erau plecaţi la muncă în străinătate, în anul 2011 numărul 
acestora a înregistrat o uşoară creştere, fiind de 841. 

Din totalul de 841 copii un număr de 92 sunt  în evidenţa DGASPC Ialomiţa cu măsură 
de protecţie  specială  şi anume :          
         -    8  plasaţi la asistenţi maternali profesionişti ;
         -  17  plasaţi în centre de plasament ;
         -  59  plasaţi la rude până la gradul IV ;
         -    8  plasaţi la alte familii .

 Consilierea psihologică şi juridică pentru copii şi familii aflate în situaţie de risc
Această  activitate  s-a  realizat  în  special  prin  intermediul  specialiştilor  din  cadrul 

Complexului de Servicii Comunitare pentru Protecţia Copilului Slobozia. 
Pe parcursul anului 2011 problematica sesizărilor din Complexul de Servicii Comunitare  

Slobozia, a fost următoarea: abuz sexual şi trafic  (15),  abuz fizic  (24),  abuz emoţional (52), 

tulburări  comportamentale  (40),  evaluare  minor  (divorţ – 25),  infracţiuni  (10),  tentativă  de 
sucid  (15),  consiliere  suportivă  (40),  evaluare persoană  (51),  monitorizare  (100),  coordonare 
practică şi psihologică (2).  
2. Evaluarea  copilului  aflat  în  situaţie de  risc şi  stabilirea unei  măsuri de  protecţie 

alternative
a) Instituirea tutelei – În cursul anului 2011 a fost instituită tutela pentru 10 copii  ai căror 

părinţi au decedat.  La sfârşitul anului 2011 era un număr de 36 copii cu unicul sau ambii 
părinţi decedaţi pentru care instanţa a dispus instituirea tutelei .

b) Măsuri de protecţie specială
La sfârşitul anului 2011 în evidenţa DGASPC Ialomiţa se aflau un număr de 892 copii cu 
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măsura de protecţie specială. Din distribuţia pe tipuri de măsuri de protecţie observăm faptul 
ca 62% din măsurile de protecţie stabilite sunt de tip familial .

Comparativ cu anul 2010, când aveam un număr de 862 copii,  observăm o creştere a 
numărului de copii cu măsură de protecţie specială.

În cursul anului 2011, pentru un număr de 184 copii - cazuri noi, au fost stabilite măsuri  
de protecţie specială şi anume :

- plasamente în instituţii - 47
- plasamente la rude până la gradul IV – 42
- plasamente la alte familii/persoane – 4
- supravegheri specializate - 91

       Din cele 184 cazuri noi, pentru care a fost instituită o măsură de protecţie specială, 129 
cazuri au fost soluţionate în cadrul Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului Ialomiţa şi 55 
cazuri de către Tribunalul Ialomiţa.

Număr copii cu măsură de protecţie specială la data de 31.12.2011 892
Măsuri de tip familial 553
Măsuri de tip rezidenţial 248
Supraveghere specializată în familie 91
 Măsuri de protecţie de tip familial 
Din cele 553 măsuri de protecţie de tip familial avem :

- 117 copii plasaţi la 99 asistenţi maternali angajaţi de DGASPC Ialomiţa ;
-  7 copii plasaţi la 6 asistenţi maternali angajaţi de Fundaţia “New Life” Slobozia ;
-  384 copii plasaţi la rude până la gradul IV ;

-  45 copii plasaţi la alte familii/persoane.
 Măsuri de protecţie de tip rezidenţial

Din cele 248  măsuri de protecţie de tip rezidenţial avem :
-  8 copii găzduiţi în Centrul Maternal Slobozia ;
-  209  copii plasaţi în centre de tip clasic şi familial ;
-  25  copii plasaţi în centre de primire în regim de urgenţă ;
-  6 copii plasaţi la Fundaţia “Cuvioasa Paraschiva” Slobozia

I. Găzduire în Centrul Maternal 

În Centrul Maternal Slobozia,  pe parcursul anului  2011, au fost  găzduite  un numar 73 
cupluri mama-copil, din care: 

-  32 au fost cazuri sociale, cu risc de abandon al copiilor ;
-  41 au fost găzduite în acest centru pentru a facilita accesul copiilor cu dizabilităţi la 
serviciile Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Neuro-Psihic Slobozia .
Din cei  32 copii  aflaţi  în  situaţie  de risc,  gazduiţi  împreună  cu mama lor,  18 au fost 

reintegraţi în  familia extinsă, 1 a fost plasat la alte familii/persoane , 4 plasaţi în servicii de tip 
rezidenţial  ,  1 plasat  la  asistent  maternal  profesionist  şi   8 găzduiţi  în centrul  maternal  la 
sfârşitul anului 2011 .

II. Plasamente în centre de tip clasic şi familial   

   Număr total copii plasaţi în centre de tip clasic şi familial la 31.12.2011
din care :

209

    Centre de plasament de tip clasic: 149
Centrul de Plasament nr.2 Slobozia  27
Centrul de Plasament nr.3 Slobozia 37
Centrul de Plasament nr.6 Slobozia Noua 41
Serviciul rezidential din cadrul Complexului de Servicii Urziceni 44
    Case de tip familial : 60
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Casa de Tip Familial “MARIAN” Slobozia 12
Casa de Tip Familial “RALUCA” Slobozia 11
Casa de Tip Familial “CRISTINA” Slobozia 12
Casa de Tip Familial “BOGDAN” Tandarei 12
Casa de Tip Familial “GABRIELA” Fetesti 13

III. Plasamente în regim de urgenţă 

Număr copii plasaţi în centre de primire în regim de urgenţă la 31.12.2011 25
Centrul de Primire în Regim de Urgenţă Copil 0 – 3 ani Slobozia 18
Centrul de Primire în Regim de Urgenţă Copil 3 – 18 ani Slobozia 7

Pe parcursul anului 2011, în Centrul de Primire în Regim de Urgenţă Copil 0 – 3 
ani Slobozia au fost plasaţi un număr de 25 copii şi au ieşit 23 , din care :

-  7 reintegraţi în familia biologica
-  8 plasaţi la asistenţi maternali profesionişti 
- 6 încredinţaţi în vederea adopţiei
- 1  plasat la rude pana la gradul IV
- 1 plasat la alte familii/persoane 
În  cursul anului 2011 în Centrul de Primire în Regim de Urgenţă Copil  3 – 18 

ani Slobozia au fost plasaţi un număr de 60 copii şi au ieşit 53, din aceştia 28 au fost 
reintegraţi  în familia  biologică,  18 au fost plasaţi  în centre de plasament ,  5 au fost 
transferaţi la alte direcţii ,1 a fost plasat la un asistent maternal profesionist şi 1 a fost 
plasat la rude până la gradul IV.  

 Protecţia copilului care a săvârşit  fapte cu caracter penal , dar nu răspund penal
  

Pe parcursul anului 2011, în urma sesizărilor primite de la Parchetele de pe lângă 
Judecatoriile de pe raza judeţului Ialomiţa, Comisia Judeţeană pentru Protecţia Copilului 
Ialomiţa a instituit măsura supravegherii specializate în familie pentru un numar de 91 
de copii care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal.

3.Servicii acordate copiilor cu dizabilităţi:
a.   Evaluarea in vederea incadrarii in grad de handicap si orientarii scolare/profesionale 

          b. Protecţia specială a copiilor cu dizabilităţi aflaţi în situaţie de risc

c. Recuperarea copiilor cu dizabilităţi

Număr total de copii cu dizabilităţi la sfârşitul anului 2011 : 1232
Mediul de provenienţă
familia 
biologică

plasament 
familial

plasament  la 
asistenti maternali

plasament în centre 

1044
23 80 85
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- Includerea unui număr de 299 de copii cu dizabilitate neuro-psihomotorie în 
programele 

           Centrului de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Neuro-Psihic Slobozia, în cursul 
anului 2011.

             Centrul oferă urmatoarele servicii:
 Activităţi  ce  vizează  recuperarea  şi  reabilitarea  copiilor  cu  dizabilităţi,  în 

conformitate  cu  planul  de  recuperare:  terapie  cognitiva,  logopedie, 
kinetoterapie, terapie ocupatională, masaj, fizioterapie, ludoterapie.

 Socializarea şi stimularea integrării în comunitate 
 Consilierea şi susţinerea familiilor 
 Transportul de la domiciliu la centrul de recuperare 
 Ingrijirea de zi  - săptămânal,  un număr mediu de 49 de copii  care servesc 

masa în cadrul centrului
 Asistenţă medicală pe durata şederii copiilor în centru si asistenţă socială

d. Eliberarea unui număr de 81 acorduri pentru indemnizaţii şi a unui număr de 53 
acorduri  pentru  asistenţi  personali,  în  cazul  copiilor  încadraţi  în  gradul  grav  de 
handicap

4.Modernizarea serviciilor pentru protecţia copilului
 Amenajarea  în  parteneriat  cu  Asociaţia  pentru  Educaţie  Financiară  şi  Educaţie 

Contemporană  Bucureşti a unui teren sportiv multifuncţional  la Centrul de Plasament 
nr.3  Slobozia.  Valoarea  totală  a  lucrărilor  a  fost  de  255492,16  lei  ,  din  care  70% 
contribuţia AEFEC Bucureşti şi 30% DGASPC Ialomiţa

 Proiect  în  parteneriat  cu Fundaţia  „SERA ROMÂNIA”- Construcţia  a  2  case de tip 
familial cu o capacitate de câte 18 locuri fiecare” . Proiectul a început în luna septembrie 
2011 şi va fi finalizat în noiembrie 2012 . Finanţarea acestui proiect este asigurată de 
către Fundaţia „SERA ROMÂNIA”.

B. Protecţia adultului:

1.  Pregătirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului pentru viaţa 
independentă, prin  găzduirea  pe  o  perioada  determinată  în  cadrul  Centrului de protecţie 
temporară pentru tinerii care părasesc centrele de plasament, localizat î n orasul Fierbinţi.

La inceputul anului 2011 beneficiau de serviciile acestui centru un numar de 14 tineri, pe 
parcursul anului au  mai fost gazduiti 6 tineri. 
2.   Susţinerea persoanelor victime ale violenţei în familie, prin serviciile oferite în cadrul 
Centrului de Primire in Regim de Urgenţă pentru Victimele Violenţei în Familie Slobozia, cu o 
capacitate de 9 locuri.

Pe  parcursul  anului  2011  au  beneficiat  de  serviciile  centrului  un  numar  de  35  de 
persoane, fiind  înregistrate un numar de 12 cereri de gazduire. 
3.  Reinserţia socială a persoanelor fără adăpost, prin serviciile oferite de catre Centrul 
Social de Urgenţă pentru Persoanele fără Adapost Slobozia, cu o capacitate de 24 locuri.

Pe parcursul anului 2011 au beneficiat de serviciile centrului un număr de 83 persoane 
din care 6 copii.

În anul 2011 a fost înregistrat un număr de 67 cereri  de găzduire din care 64 au fost 
aprobate, 2 respinse şi o cerere retrasa.    

4. Oferirea de servicii persoanelor adulte cu handicap:

a) Evaluarea persoanelor adulte cu dizabilităţi,  în vederea încadrării în grad de handicap şi  
orientării profesionale
       În evidenţa Serviciului de Evaluare si Asistenţă Socială a Persoanelor Adulte cu Handicap , 
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la sfârşitul  anului 2011 , se aflau un număr de 7.259  persoane adulte  cu handicap . Dintre  
acestea, un număr de 226 persoane erau încadrate în muncă.

            Pe parcursul anului 2011 serviciul a realizat evaluarea unui numar de 4.689 persoane.
b)  Asigurarea de servicii de recuperare în cadrul Centrul de Recuperare Neuromotorie de tip 
Ambulatoriu Slobozia. 

Pe parcursul anului 2011 au beneficiat   de  serviciile  acestui  centru  un  număr  de  121 
persoane, din care 43 din comunitate si 78 din sistemul rezidenţial.  

Servicii oferite în cadrul centrului :
- Servicii  de  fizioterapie,  constând  în  electroterapie,  magnetoterapie,  terapie  cu 

ultrasunete şi laser
- Consiliere psihologică pentru susţinerea beneficiarilor şi familiilor acestora.
- Masaj terapeutic şi kinetoterapie
- Asistenţă medicală

c)  Găzduirea în regim rezidenţial a persoanelor adulte cu handicap prin Centrul de Ingrijire şi  
Asistenţă Slobozia.

      La sfârşitul  anului  2011 în cadrul  Centrului  de Ingrijire  şi Asistenţă  Slobozia erau 
găzduite un număr de 139 de persoane adulte cu handicap.

Pe parcursul anului 2011 au fost înregistrate un număr de 32 de cereri de internare, din  
care 13 s-au soluţionat prin internarea în centrul menţionat, 12 dosare în aşteptare, 1 cerere a  
fost retrasă, 4 monitorizare şi  2 cazuri au decedat până la finalizarea dosarului.

Conform Ordinului 467/2009, contribuţia de întreţinere datorată de persoanele asistate cu 
handicap sau susţinătorii legali ai acestora, din cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Slobozia 
,a fost stabilită în cuantum de 602 lei/beneficiar pentru anul  2011, nivel menţinut şi în prezent . 

d) Eliberarea unui număr de 261  acorduri pentru îndemnizaţie şi a unui numar de 49  acorduri  
pentru asistent personal în cazul persoanelor adulte cu  handicap.

5.  Consilierea persoanelor adulte aflate î n dificultate – prin  intermediul Serviciului  de 
Asistenţă Socială pentru Persoane Adulte din cadrul D.G.A.S.P.C.

Pe parcursul anului 2011 au fost furnizate servicii de consiliere persoanelor adulte aflate 
în situaţie de risc, pe diferite probleme, după cum urmează:

 Consiliere socială şi juridică pentru un număr de 62 persoane adulte/vârstnice din 
comunitate;

 Consiliere  şi  evaluare  psihologică,  adresată  persoanelor  asistate  în  centrele 
rezidenţiale din subordinea DGASPC:
- 15 tineri, din cadrul Centrului de Protecţie temporară pentru tineii care nu mai 

sunt institutionalizaţi Fierbinţi;

                 Distribuţia încadrărilor pe grade de handicap la 31.12.2011
Handicap grav 2542
Handicap accentuat 4048
Handicap mediu 612
Handicap uşor 57
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- 89  de  persoane  vârstnice  asistate  în  caminele  din  comuna  Balaciu  şi  orasul 
Fierbinţi-Târg;

- 40 de persoane adulte cu handicap asistate în Centrul de Ingrijire şi Asistenţă 
Slobozia.

6. Furnizarea  de servicii specializate pentru persoanele vârstnice aflate în situaţie de risc

a)   Caminul pentru Persoane Varstnice „ing. Vadim Rusu” Balaciu
         La începutul anului 2011 erau asistate în cadrul acestui camin un număr de 59  persoane  
vârstnice. Pe parcursul anului la nivelul Serviciului de Asistenţă Socială pentru Persoane Adulte 
din  cadrul  D.G.A.S.P.C.  Ialomita  au  fost  înregistrate  un  numar  de  61 cereri  de 
institutionalizare  în  cadrul Căminului  Balaciu,  din  care  38  au  fost  soluţionate  prin 
internare, 7 cereri au fost  retrase, 8 respinse, 2 decese, 2 în monitorizare şi pentru 4 cazuri se 
realizează demersurile de completare  a dosarelor de internare.

Evolutia asistaţilor in Căminul pentru persoane vârstnice „ing.  Vadim Rusu” Balaciu – 
2011

Nr.  beneficiari 
ian. 2011

Intrări Ieşiri Nr. beneficiari 31.12. 2011

59 38 30
 (reintegrare in familie, decese)

67

      
b)  Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi 

         La începutul anului 2011 erau asistate în cadrul acestui serviciu un număr de 39  persoane 
vârstnice. Pe parcursul anului la nivelul D.G.A.S.P.C. Ialomiţa au fost înregistrate un număr de 
25 cereri de instituţionalizare pentru acest centru , din care 17 au fost soluţionate prin 
internare,  5 cereri  au fost retrase, 1 este în monitorizare şi 2 în curs de rezolvare (dosar de 
internare incomplet). 

Evoluţia asistaţilor în Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi

Nr.  beneficiari 
ian. 2011

Intrari Iesiri Nr.  beneficiari  31.12. 
2011

39 17 12
 (reintegrare in familie, decese)

44

Conform Legii 17/2000 cu modificarile si completarile ulterioare si Hotararii CJI nr. 95/ 
23.12.2010  costul  mediu  lunar  de  intretinere  pentru  anul  2011,  a  persoanelor  varstnice  din 
centrele de la Balaciu si Fierbinti a fost stabilit la suma de 791 lei.
        În anul 2011 la nivelul D.G.A.S.P.C. Ialomiţa au fost realizate o serie de investiţii de natură 
a moderniza serviciile existente. Astfel, la nivelul Complexului de Servicii Sociale Fierbinţi a 
fost achiziţionat   un grup electrogen, în timp ce la nivelul Centrului de Ingrijire si Asistenta 
Slobozia au fost achiziţionate o schelă, un aparat de oxigen, o masă de tratament şi 2 uscatoare 
de rufe. 
         D.G.A.S.P.C. Ialomiţa gestionează 2 proiecte importante in cadrul cărora va accesa sume 
semnificative  de  bani  din  Fondul  European  de  Dezvoltare  Regională,  prin  intermediul 
Programului Operaţional Regional  2007-2013.    

Primul proiect,„Înfiinţare Centru de recuperare şi reabilitare neuro-psihică pentru adulţi  
Movila” va fi finanţat în baza Contractului nr. 2346 din 19.10.2011 prin P.O.R.  2007-2013, Axa 
prioritară 3 Domeniul major de intervenţie 3.2, valoarea lucrărilor fiind de 2.927.088 lei.
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       Al doilea proiect  „Extinderea, reabilitarea termică şi dotarea Centrului de Îngrijire şi  
Asistenţă  Slobozia”, va  primi  finanţare  în  baza  Contractului  nr.  2390  din  19.10.2011,  de 
asemenea prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 Domeniul major de 
intervenţie 3.2, valoarea lucrărilor ridicându-se la suma de 2.735.767 lei. 
        În cadrul celor două proiecte cu finanţare europeană au fost achiziţionate în anul 2011 
serviciile de consultanţă management de proiect, asigurare a dirigenţiei de şantier, asigurare a 
asistenţei tehnice de către proiectant, informare şi publicitate, auditare a proiectului. 

Din punct de vedere al  finanţării,  la finalul  anului  2011, contul de execuţie  al  DGASPC 
Ialomiţa  insuma un total  de  43.729.958 lei,  pe  surse  de  finanţare  prezentîndu-se  după  cum 
urmează:

 Alocaţii de la bugetul de stat: 36.806.908 lei din care : 26.309.186 lei pentru asistenţă 
socială

 Alocaţii/subvenţii  de la bugetul local:   5.803.917 lei  din care : 2.240.733 lei pentru 
învăţământul special

 Venituri proprii din contribuţii: 1.091.365 lei
 Donaţii şi sponsorizări:             27.768 lei.       

A.2. Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg, este o instituţie publică aflată sunt 
autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, care are în administrare directă şi gratuită un număr de 
10 clădiri şi o suprafaţă de 1,6 ha de incintă de la Consiliul Local al oraşului Fierbinţi-Târg. 

 Organigrama  Centrului  de  Asistenţă  Medico-Socială  Fierbinţi  a  fost  supusă  unor 
modificări  ce  privesc  atât  numărul  cât  şi  structura  de  personal,  prin  Hotărârea  Consiliului 
Judeţean  nr.  15/22.03.2011,  hotărâre  ce  a  produs  efecte  începând  cu  1  iulie  2011.  Noua 
organigramă a C.A.M.S. Fierbinţi  cuprinde un număr de 27 de posturi  programate a asigura 
desfăşurarea  activităţilor  medico-sociale.  În  perioada  ianuarie-iunie  C.A.M.S.  Fierbinţi  a 
funcţionat cu un număr de 11 posturi ocupate, în perioada iulie-decembrie 2011, a funcţionat cu 
un număr de 6 posturi ocupate, ca urmare a reorganizării.

Activitatea Centrului de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi desfăşurată în anul 2011 a 
avut ca principal obiectiv dotarea cu mobilier şi aparatură necesară a corpurilor A(rezidenţial) şi 
C(bucătărie şi spălătorie). Dotarea celor două corpuri a fost finalizată la 1 august 2011, dată de la 
care C.A.M.S. Fierbinţi putea asigura servicii de asistenţă medico-socială în condiţiile în care 
eram autorizaţi să ocupăm prin concurs posturile vacante.

Ministerul Administraţiei Publice şi Internelor a transmis Centrului de Asistenţă Medico-
Socială Fierbinţi autorizarea de ocupare a posturilor conform legii, la sfârşitul lunii decembrie 
2011.

În semestrul II al anului 2011, C.A.M.S. Fierbinţi a acţionat în sensul asigurării tuturor 
condiţiilor  necesare începerii  funcţionării,  respectiv:  a finalizat  repararea  spaţiilor  de primire 
pacienţi,  a asigurat necesarul de combustibil  în staţiile de GPL, a asigurat verificarea tuturor 
instalaţiilor funcţionale şi a capacităţilor de pregătire a hranei şi spălătorie.
      

B. Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia

 Structura organizatorică:
Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia  are un număr de 510 paturi, din care 30 paturi 

pentru spitalizare de zi. 
In cursul anului 2011 s-a operat o taiere de 17 paturi din structura spitalului, desfiintandu-

se sectia exterioara de la Fundulea.
Cele 510 paturi sunt repartizate pe următoarele secţii cuprinse în structura organizatorică 

aprobată: Secţia medicină internă – 73 paturi, Secţie cardiologie – 30, Compartiment recuperare, 
medicină  fizică  şi  balneologie  –  18,  Secţie  neurologie  –  30,  Compartimentul 
dermatovenerologie  –  15,  Secţia  pediatrie  –  70,  Secţie  neonatologie  –  37,  Secţia  obstetrică 
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ginecologie – 60, Secţia chirurgie generală – 82, Secţia ORL – 25, Secţie  oftalmologie – 25, 
Secţia ATI – 15, Secţie oncologie medicala – 30 de paturi.      

Pe lângă secţiile enumerate mai sus structura spitalului mai cuprinde : 
Staţie  dializa,  UPU  -  SMURD, Farmacie,  Bloc operator,  Bloc de naşteri,  Sterilizare, 

Laborator radiologie şi imagistică medicală, Laborator analize medicale, Serviciu de  anatomie 
patologică, Laborator radioterapie, Laborator de sănătate mintală, Serviciul de Medicină Legală, 
Laborator de recuperare, medicină fizică şi balneologie (bază de tratament), Compartiment  de 
prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale, Cabinet de oncologie medicală, Cabinet diabet 
zaharat,  nutriţie  şi  boli  metabolice,  Cabinet  planificare  familială,  Cabinet  medicina  sportiva, 
Dispensar TBC, Ambulatoriul integrat cu cabinete de specialitate.

 Resursele  umane  de  care  dispune  Spitalul  Judeţean  de  Urgenţă  Slobozia:  total 
posturi ocupate: 865,din care:

- medici: 97, din care :19 medici  rezidenţi şi 9 medici cu vârsta de pensionare;
- alt personal superior: 14;
- personal mediu  sanitar:  403 ; 
- personal auxiliar: 217;
- TESA: 51;
- muncitori: 83.
UPU funcţionează în baza OMSP nr. 1706/2007 şi este organizată astfel încât să permită 

primirea, trierea, investigarea, stabilizarea şi aplicarea tratamentului de urgenţă pentru pacienţii 
care se adresează. 

Pe parcursul anului 2011 activitatea medicală desfăşurată în cadrul Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Slobozia poate fi sintetizată după cum urmează:
A.Spital:

 nr. bolnavi externaţi  în spitalizare continua: 21.716
 nr. zile spitalizare: 112.891
 nr. bolnavi externaţi în spitalizare de zi: 6.808
 utilizarea paturilor: 221,40
 durata medie: 5,2 zile
 indicele de complexitate a cazurilor: 1,1603
 mortalitatea în spital: 1,45 %
 rata infecţiilor nosocomiale :  0,19 % 

B.Ambulatoriu:
 Consultaţii:  adulţi:  86.749 persoane;

 copii:   14.612;
 Tratamente: adulţi:  11.516;

                                   copii:    3.096;
3.  Număr consultaţii acordate in UPU: 33.719;

Pentru  anul  2011  principalele  resurse  financiare  ale  Spitalului  Judeţean  de  Urgenţă 
Slobozia au fost: 50.327,35 mii lei, după cum urmează:

 Contracte cu CAS Ialomiţa în valoare de 39.882,87 mii lei .
 Venituri proprii în valoare de 1.894,02 mii lei.
 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiei publice 30 mii lei
 Venituri din chirii 47 mii lei.
 Subvenţii de la bugetul de stat în valoare de 407 mii lei.
 Subvenţii de la bugetul de stat (accize) în valoare de 628  mii lei.
 Subvenţii de la bugetul local în valoare de 525 mii lei.
 Veniturile din contracte cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat 4.830,83 

mii lei.
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 Veniturile  din  contracte  cu  DSP  din  sume  alocate  din  veniturile  proprii  ale 
MSP(accize) 1.171 mii lei.

 Veniturile din contracte cu IML  911,53 mii lei.
 Donaţii şi sponsorizări în valoare de 0,1 mii lei.

 Indicatorii  principali  de  performanţă  ai  Spitalului  Judeţean  de  Urgenţă  Slobozia 
pentru anul 2010 se prezintă astfel:
N

Nr. 
Crt.

INDICATOR/CRITERIU DE PERFORMANŢĂ Realizat
2011

A. INDICATORI DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE
1 Proporţia medicilor din totalul personalului 12,85%
2 Proporţia  personalului  medical  din  totalul  personalului  angajat  al 

spitalului
58,29%

3 Proporţia  personalului  medical  cu  studii  superioare  din  totalul 
personalului angajat al spitalului

26,22%

4 Număr mediu de consultaţii/medic în ambulatoriu 4.73
B.  INDICATORI  ECONOMICO-FINANCIARI  (conform  OMSP 
1490/2008)

1 Execuţia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli aprobat(%) 85,69
2 Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii şi în funcţie de sursele de 

venit:
Proporţia cheltuielilor cu servicii de urgenţă în total cheltuieli (%) 8,99
Proporţia cheltuielilor pentru servicii paraclinice în total cheltuieli (%) 0,55
Proporţia cheltuielilor  pentru servicii  de spitalizare continuă în total 

cheltuieli (%)
72,48

Proporţia  cheltuielilor  pentru  servicii  de  spitalizare  de  zi  în  total 
cheltuieli (%) (UPU)

8,23

Proporţia cheltuielilor pentru servicii în ambulatoriul de specialitate în 
total cheltuieli (%)

9,75

3 Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului 20,75%
4 Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului 52,88%
5 Procentul  cheltuielilor  de  medicamente  din  totalul  cheltuielilor 

spitalului
19,98 %

6 Procentul cheltuielilor de capital din totalul cheltuielilor spitalului 5,07%
7 Costul mediu / zi de spitalizare 320 lei

Număr de reclamaţii/ plângeri ale pacienţilor 0
      

În  anul  2011  Spitalul  Judeţean  de  Urgenţă  Slobozia  şi-a  diversificat  activitatea  prin 
punerea în funcţiune a unui compartiment de diabet zaharat, nutritie si boli metabolice.

În ceea ce priveşte politica de personal s-a reuşit atragerea de noi medici specialişti pe 
specialitati considerate vitale la nivel national si anume : neurologie, ati, chirurgie, ORL.

S-a urmărit  dezvoltarea profesională continuă a întregului  personal,  prin participarea la 
cursuri,  congrese,  conferinţe.  Pregătirea  profesională  continuă  a  infirmierelor  s-a  făcut  la 
cursurile organizate de OAMMR, iar personalul TESA a participat de asemenea la cursuri de 
îmbunătăţire a pregătirii profesionale. 

Am dezvoltat  partea de servicii  medicale  oferite  pacientilor  prin introducerea in cadrul 
procedurilor  uzuale  a chirurgiei  laparoscopice,  avand rezultate  deosebite  la  acest  capitol.  De 
altfel,  s-a  incercat  promovarea  serviciilor  oferite  de  Spitalul  Judetean  de  Urgenta  Slobozia.
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 Investiţiile  principale  realizate  în  anul  2011:  au  fost  executate  lucrări  de  investiţii, 
reabilitare, reparaţii după cum urmează:

 reparatii capitale sectie ATI in valoare de 419.590 lei, cofinanţata de Consiliul 
Judeţean Ialomiţa

 lucrari de amenajare a parcarii interioare in valoare de 79.718,76
 În anul 2011 au fost realizate dotări  independente din venituri proprii,  după cum 

urmează:
o Statie de dedurizare si de osmoza inversa, în valoare de 80.640,3 lei;
o Sistem automat de identificare bacteriana în valoare de  76.880 lei;
o Centrala pentru apa calda si incalzire în valoare de 73.897,05 lei;
o Bormasina ortopedie în valoare de 71.126 lei;
o Aparat “fundus camera” oftalmologic in valoare de 64.945 lei.

C.  Direcţia   Judeţeană  de  Evidenţă  a  Persoanelor  Ialomiţa are  ca  principale  domenii  de 
activitate  exercitarea  competenţelor  în  sectoare  precum:  activitatea  de  întocmire,  păstrare, 
evidenţă şi eliberare a actelor de stare civilă, a actelor de identitate şi cărţilor de alegător cât şi 
cea de primire şi eliberare a documentelor în sistem de ghişeu unic.
      Principalele atribuţii ale Direcţiei Judeţene îndeplinite şi în anul 2011 sunt: 

- actualizarea, utilizarea şi valorificarea Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor;
- coordonarea şi controlul metodologic al activităţii serviciilor publice comunitare locale 

de evidenţă a persoanelor, a modului de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civilă;
- monitorizarea  şi  controlul  modului  de  respectare  a  prevederilor  legale  în  domeniul 

asigurării protecţiei datelor referitoare la persoană;
- evidenţierea  şi  păstrarea  registrelor  de  stare  civilă,  exemplarul  II,  şi  efectuarea 

menţiunilor pe acestea;
- verificarea  îndeplinirii  condiţiilor  prevăzute  de  lege  şi  propunerea  motivată  către 

Preşedintelui Consiliului Judeţean de a emite dispoziţii de admitere sau de respingere a cererilor 
de schimbare a numelui pe cale administrativă;

- avizarea transcrierii  certificatelor  sau extraselor  de stare civilă  eliberate  de autorităţile 
străine în registrele de stare civilă române, precum şi avizarea  rectificării actelor de stare civilă 
şi a menţiunilor înscrise  pe marginea acestora.
     Trimestrial şi ori de câte ori a fost necesar au fost organizate întâlniri de lucru cu şefii  
serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţ în cadrul cărora a fost 
analizată  activitatea  desfăşurată,  unele  aspecte  întâmpinate  în  activitatea  curentă  pentru 
soluţionarea unitară, fiind totodată prezentate noutăţile legislative şi adrese metodologice. 
            În luna martie 2011 Direcţia a organizat o instruire cu ofiţerii de stare civilă delegaţi din  
cadrul primăriilor şi serviciilor publice comunitare locale de evidenţă  a persoanelor din judeţ în 
cadrul căreia a fost prezentată Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor de stare 
civilă adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 64/2011. În data de 6 octombrie 2011 in municipiul 
Slobozia,  Direcţia  a  organizat  convocarea  metodologică  pentru  perfecţionarea  pregătirii 
profesionale a ofiţerilor de stare civilă delegaţi având pe ordinea de zi noutăţile legislative în 
domeniu aduse de Noul Cod Civil, procedura în cazul transcrierii certificatelor de stare civilă 
procurate din străinătate în registrele de stare civilă române; procedura rectificării actelor de stare 
civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora; procedura înscrierii pe marginea actelor de 
stare civilă a modificărilor intervenite în străinătate; divorţul pe cale administrativă prin acordul 
părţilor.
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      Direcţia a efectuat în anul 2011, 88 de acţiuni de coordonare şi control metodologic a 
activităţii serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, din care 72 acţiuni în 
domeniul stării civile şi 16 în domeniul evidenţei persoanelor. 
      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 sanitare şi de 
protecţie socială, s-au organizat 72 de acţiuni în anul 2011.
       Anul trecut s-au înregistrat 551 de cereri pentru transcrierea în registrele de stare civilă 
române  a  certificatelor  sau  a  extraselor  de  stare  civilă  ale  cetăţenilor  români  procurate  din 
străinătate, Direcţia a emis aviz prealabil pentru 423 de cereri din care 393 pentru certificate de 
naştere,  20 pentru certificate căsătorie  şi 10 pentru certificate deces, iar un număr de 88 de 
dosare au fost restituite pentru faptul că nu au îndeplinit condiţiile prevăzute de lege.
          S-au emis 68 de avize în vederea rectificării unor acte de stare civilă dintr-un număr de 
87 de dosare,  19 dosare fiind  restituite,  au fost   formulate  propuneri  motivate  Preşedintelui 
Consiliului Judeţean prin 13 referate în dosarele de schimbare a numelui pe cale administrativă.
      Ca urmare a constatării desfacerii căsătoriei prin acordul soţilor s-au alocat 72 de numere 
din Registrul unic al  certificatelor de divorţ pe cale administrativă prin acordul părţilor.
     După  efectuarea  menţiunilor  pe  marginea  actelor  de  stare  civilă  din  exemplarul  I  al 
registrelor de stare civilă s-au transmis 10458 menţiuni pentru operare în registrele de stare civilă 
exemplarul II aflate în păstrarea Direcţiei, din care au fost operate un număr de 7864 menţiuni cu 
privire la unele modificări intervenite în statutul civil al unor persoane.
        În anul 2011, la nivelul judeţului Ialomiţa, au fost întocmite 7134 acte de stare civilă din 
care 2458 acte de naştere, 1118 acte de căsătorie şi 3558 acte de deces. 

Totodată pe parcursul anului 2011, la nivelul judeţului s-au eliberat 14 133 certificate de 
stare civilă, persoanelor îndreptăţite, odată cu întocmirea actelor în registrele de stare civilă sau 
ulterior  pe  baza  cererii  depuse  de  titular  sau  de  alte  persoane  îndreptăţite  din  care  7  487 
certificate de naştere,     2 205 certificate de căsătorie şi 4 441 certificate de deces.
      În colaborare cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor s-au efectuat 6 
acţiuni cu staţia mobilă la solicitarea instituţiilor publice sau a unor persoane cu dizabilităţi în 
urma cărora s-au eliberat 126 de acte de identitate.
   În  vederea  conştientizării  persoanelor  care  nu  deţin  acte  de  identitate  sau  actul  de 
identitate are termenul de valabilitate expirat direcţia şi serviciile locale au desfăşurat acţiuni de 
mediatizare în media locală prin 16 emisiuni radio, 7 emisiuni TV, 2 comunicate de presă.
   În scopul exercitării atribuţiilor legale la cererea instanţelor judecătoreşti, instituţiilor din 
domeniul protecţiei copilului şi al asistenţei sociale, ministerului finanţelor publice, ministerul 
sănătăţii publice etc, având ca obiect furnizarea de date cu caracter personal în conformitate cu 
prevederile legale s-au efectuat 57795 de verificări, din care 3137 de către Direcţia Judeţeană. 
  Activitatea de evidenţă a persoanelor desfăşurată în anul 2011 de către serviciile publice 
comunitate locale de evidenţă a persoanelor din judeţ s-a concretizat astfel:

 Persoane luate în evidenţă 3209, din care:
  3150 persoane la naştere;
  46 la dobândirea cetăţeniei;
  13 la schimbarea domiciliului din străinătate în România.         
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 Eliberarea a 28.918 acte de identitate din care:
 27.923 cărţi de identitate eliberate;
 995 cărţi de identitate provizorii eliberate.

 Schimbări de domiciliu efectuate 25593 din care:
 în oraşe 9896 schimbări de domiciliu;

 în comune 15697 schimbări de domiciliu.                                                       

     Volumul activităţii înregistrat în anul 2011 a fost unul consistent, Direcţia indeplinind 
atribuţiile  legale  chiar  în  condiţiile  în care activitatea  a fost  realizată  cu un număr redus de 
personal de execuţie comparativ cu volumul solicitărilor adresate și cu salarii diminuate, datorită 
responsabilitătii  şi  disponibilităţii  personalului  de  a  efectua  lucrări  specifice  pe  mai  multe 
sectoare de activitate.  

D. 1. Muzeul Judeţean Ialomiţa a desfăşurat de la înfiinţarea sa o activitate complexă în 
perfect acord cu funcţiile principale ale unui muzeu, aşa cum sunt ele definite în Legea nr. 311 
din  8  iulie  2003  privind  muzeele  şi  colecţiile:  muzeu-  instituţie  de  cultură  (.....),  aflată  în  
serviciul societăţii, care colecţionează, conservă, cercetează, restaurează, comunică şi expune,  
în  scopul  cunoaşterii,  educării,  şi  recreerii,  mărturii  materiale  şi  spirituale  ale  existenţei  şi  
evoluţiei comunităţilor umane, precum şi ale mediului înconjurător.

Muzeul  Judeţean  Ialomiţa  este  una  dintre  instituţiile  de  cultură  importante  ale  judeţului 
Ialomiţa aflată în subordinea Consiuliului Judeţean Ialomiţa. 

Prin cele trei mari programe cuprinse în Planul Managerial: Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa  
patrimoniului  cultural,  Conservarea  şi  restaurarea  patrimoniului  cultural,  Valorificarea  
patrimoniului cultural în anul 2011 s-au urmărit: 

- 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 de maximă importanţă cu instituţiile muzeale şi de cercetare cu un 
impresionant prestigiu pe plan naţional şi internaţional.

În  cadrul  programelor  desfăşurate  în  anul  2011,  Muzeul  Judeţean  Ialomiţa  a  avut 
următoarele parteneriate:
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- Cercetarea şi punerea în valoare a sitului arheologic naţional prioritar Oraşul de Floci 
(com. Giurgeni, jud. Ialomiţa) - Institutul Naţional al Patrimoniului, Bucureşti; 

- Restaurarea  monumentului  istoric  Biserica  nr.1  de  la  Oraşul  de  Floci.  Etapa  I  - 
Institutul Naţional al Patrimoniului, Bucureşti;

- Organizarea, amenajarea şi utilizarea spaţiului la comunităţile eneolitice din Bazinul 
Inferior  al  Dunării  prin  intermediul  cercetărilor  complexe  pluridisciplinare  pe 
şantierele  arheologice  Borduşani  (Ialomiţa),  Hârşova  (jud.  Constanţa),  şi  Măriuţa 
(jud. Călăraşi) - Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, Muzeul „Dunării  
de Jos”, Călăraşi, Universitatea „Valahia”, Târgovişte;

- Cercetările arheologice pluridisciplinare de la Piscul Crăsani -  Muzeul „Dunării de  
Jos”, Călăraşi, Muzeul Brăilei;

- Cercetările arheologice pluridisciplinare de la Stelnica-Grădiştea Mare - Institutul de 
Arheologie “Vasile Pârvan”, Bucureşti ;

- „50  de  ani  de  pictură  la  Slobozia”  -  Uniunea  Artiştilor  Plastici,  Filiala  
Ialomiţa,Centrul  Cultural  UNESCO  “Ionel  Perlea”,  Slobozia,  Unitatea  Rromilor  
Ialomiţa;

- „60 de ani de la deportarea din Bărăgan” -  Consiliul  Judeţean Ialomiţa, Asociaţia  
Foştilor Deportaţi din Bărăgan, Muzeul Naţional al Agriculturii, Slobozia;

- Personalităţi ialomiţene-„Ion Albeşteanu.” In memoriam -  Centrul Judeţean pentru  
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa;

- „Istorie şi excelenţă ialomiţeană” - Consiliul Judeţean Ialomiţa, Muzeul Naţional al  
Agriculturii, Slobozia;Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii  
Tradiţionale  Ialomiţa,  Centrul  Cultural  UNESCO  “Ionel  Perlea”,  Slobozia,  
Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu”, Ialomiţa;

- „Cronologie  şi  interacţiuni  umane  în  eneoliticul  din  sudul  României”  -  Muzeul  
Naţional de Istorie a României;

- Festivalul-concurs de tradiţie culinară ialomiţeană „La casa Tudorii”;
- Concurs  judeţean  de  istorie  ialomiţeană  „Barbu  Catargiu”  -  Consiliul  Judeţean 

Ialomiţa;
- Săptămâna familiei, săptămâna fără TV - Asociaţia ZIBO HELP.
Alte  programe  în  care  instituţia  a  participat  în  calitate  de  partener  la  proiecte 

europene/internaţionale:
- Revoluţia mexicană reflectată în 100 de imagini. Coordonator: Ambasada Statelor 

Unite Mexicane la Bucureşti;
- La Nuit Européene des Musées. Coordonator: Direction de Musées de France;
- Zilele Europene ale Patrimoniului. Tema anului 2011: Lemnul şi lutul;
Muzeul Judeţean Ialomiţa a organizat cu aceast prilej la Baza de Cercetare şi Expunere 

Muzeală de la Oraşul de Floci, în parteneriat cu Institutul Naţional al Patrimoniului, un program 
cultural cu tema Lemnul şi lutul-tradiţie şi permanenţă în habitatul urban de la Oraşul de Floci. 

În cadrul programului s-au prezentat principalele descoperiri arheologice din campania 
arheologică 2011, s-a vizitat situl arheologic, au avut loc demonstraţii practice pentru elevi şi 
invitaţi, s-au explicat diverşi termeni de specialitate (patrimoniul cultural, sit arheologic) şi s-a 
subliniat importanţa cunoaşterii patrimoniului local şi european.

În anul 2011 o preocupare deosebită a reprezentat-o promovarea activităţilor instituţiei care 
s-a realizat prin:

-  editarea  de  afişe,  pliante,  invitaţii  pentru  toate  manifestările  organizate  de  instituţie 
(expoziţii, sesiuni, simpozioane, mese rotunde, lansări de carte etc);
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-  difuzarea  materialelor  publicitare  (mape,  ilustrate,  insigne,  plachete,  publicaţii  de 
specialitate,  CD-uri  cu  filme  documentare,  semne  de  carte,  pliantul  de  prezentare  al 
muzeului) în  judeţul Ialomiţa, în ţară şi străinătate;
- realizarea de suveniruri diverse pentru promovarea patrimoniului muzeal;
- promovarea activităţilor desfăşurate de instituţie în mass- media locală şi naţională.
În  anul  2011 s-au întocmit  documentaţiile  de evidenţă  pentru  patrimoniul  cultural  mobil 

rezultat în urma activităţilor de cercetare şi din donaţii, după cum urmează:
 s-au finalizat operaţiunile de inventariere periodică a colecţiilor de-  Istorie modernă şi  
contemporană,  Colecţia  de artă plastică,  Colecţia  Nicolae  şi  Zamfira Tuzlaru,  Colecţia  
metal etnografic, Colecţia  textile etnografice, Colecţia lemn etnografic, Colecţia ceramică  
etnografică iar spre finalul anului s-au început operaţiunile de predare către noii gestionari 
ca urmare a redistribuirii unor gestiuni;
 Întocmirea a 929 fişe analitice de evidenţă (FAE) la obiectele muzeale aflate în colecţia 
de arheologie;
 Evidenţa fotografică a unui număr de 1000 obiecte muzeale din Colecţia de arheologie;
 Întocmirea  documentaţiei  de  evaluarea  pentru  993 obiecte  intrate   în  colecţiile  de 
arheologie şi istorie prin donaţii şi cercetare ;
 Întocmirea documentaţiei pentru 10 obiecte de patrimoniu incluse în categoria TEZAUR 
CULTURAL NAŢIONAL ;
 Transcrierea în format digital a registrelor de evidenţă pentru Colecţia de artă plastică, 
Colecţia Nicolae şi Zamfira Tuzlaru, Colecţia metal etnografic, Colecţia istorie modernă şi 
contemporană ;
 Continuarea evidenţei informatizate prin completarea bazei de date a Colecţiei de istorie 
modernă  şi  contemporană  (scanarea  documentelor  de  arhivă,  fotografierea,  prelucrare 
digitală) .
În  perioada  de  raportare,  activitatea  de  cercetare  şi  evidenţă,  conservare-restaurare  şi 

valorificarea  patrimoniului  a fost  reflectată  de mass-media  locală  şi  centrală  printr-un număr 
însemnat  de  articole,  comunicate  de  presă,  interviuri,  documentare. În  anul  2011  au  fost 
înregistrate în evidenţa instituţiei 146 apariţii în mass-media locală şi centrală.

Pe parcursul  anului  2011 s-a  urmărit  creşterea  calităţii  întregii  activităţi  a  instituţiei  prin 
introducerea  unor  proiecte  cu  impact  la  nivel  local  şi  naţional,  dar  au  fost  continuate  şi 
programele multianuale:

-  promovarea  colecţiilor  Muzeului  Judeţean  Ialomiţa  atât   în  judeţ  cât  şi  în  ţară  prin 
organizarea  unor  expoziţii  tematice  -  O  pagină  din  România  profundă.  Sistemul  economic  
cooperatist  (1864-1947),  Personalităţi  ialomiţene  -  Ion  Albeşteanu.  In  memoriam,  Motive  
etnografice regăsite pe ceramica şi ţesăturile din Bărăganul Central şi de Sud ;

- organizarea unei activităţi culturale complexe de tradiţie culinară ialomiţeană în scopul 
revigorării  interesului  public  pentru acest  gen de manifestări –  Festivalul-concurs de tradiţie  
culinară ialomiţeană „La Casa Tudorii”; 

-  organizarea  unui  concurs  judeţean  de  istorie  ialomiţeană  adresat  elevilor  din  toate 
unităţile de învăţământ din judeţul Ialomiţa -  Concurs judeţean de istorie ialomiţeană „Barbu  
Catargiu”;

-  participarea  în  cadrul  programului  judeţean  de  promovarea  a  valorilor  istorice  şi 
culturale din judeţul Ialomiţa-„Istorie şi excelenţă ialomiţeană” ;

- participarea în cadrul programului naţional „Săptămâna familiei, săptămâna fără TV” 
adresat copiilor preşcolari, elevilor şi părinţilor ;

- participarea în cadrul programelor naţionale şi europene prin organizarea unor activităţi 
cultural-ştiinţifice - Ziua Culturii Naţionale, La Nuit Européene des Musées, Zilele Europene ale  
Patrimoniului ;

- promovarea activităţii Muzeului Judeţean Ialomiţa în plan intrnaţional prin organizarea 
expoziţiei  Revoluţia mexicană reflectată în 100 de imagini.
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Evidenţierea numărului de beneficiari ai proiectelor instituţiei în afara sediului: 
- au fost înregistraţi un număr de 5732 de beneficiari a proiectelor desfăşurate în cadrul 

programului de Valorificare a patrimoniului cultural; 
- la expoziţia de bază de la secţia muzeală Aşezământul de Artă şi Cultură Religioasă 

Maia - Catargi s-a înregistrat un număr de 1186 de beneficiari;
- la Baza de Cercetare şi Expunere Muzeală de la Oraşul de Floci s-a înregistrat un număr 

de 4546 de beneficiari.

D.2. Muzeul  Naţional  al  Agriculturii are  ca  obiect  de  activitate  istoria  agriculturii, 
antropologia agrară şi arheologia industrială specifică.

Muzeul  Agriculturii  a  fost  înfiinţat  prin  Decizia  Prefecturii  Judeţului  Ialomiţa  nr. 
176/1990. Conform Legii nr. 311 din 8 iulie 2003, primeşte titulatura de „Muzeul Naţional al 
Agriculturii”.  În 15 noiembrie  2006 legea a fost  republicată,  fără anexe,  muzeul  revenind la 
titulatura  de  Muzeul  Agriculturii  Slobozia.  În  anul  2011  s-au  făcut  demersuri  pentru 
redobândirea  numelui  de  Muzeul  Naţional  al  Agriculturii.  Acest  asezamânt  cultural  a  fost 
deschis oficial pentru public la 25 Martie 1996.

Anul 2011 a continuat strategia demarată de conducerea instituţiei încă din iunie 1990  şi 
acceptată  de  instituţiile  şi  organismele  abilitate  (Ministerul  Culturii  şi  Cultelor,  Consiliul 
Judeţean  Ialomiţa,  Prefectura Judeţului  Ialomiţa,  Direcţia  pentru Cultură  Culte  şi  Patrimoniu 
Cultural  Naţional  Ialomiţa),  urmărindu-se  păstrarea  unui  echilibru  între  principalele  domenii 
specifice de exprimare:
 consolidarea bazei materiale;
 dezvoltarea patrimoniului muzeal prin cercetări şi achiziţii de obiecte (buget, venituri proprii, 

sponsorizări, donaţii);
 valorificarea expoziţională;
 valorificarea editorială a patrimoniului (pliante, cataloage, etc.);
 conservarea – restaurarea - întreţinerea patrimoniului;
 pregătirea  profesională  a  personalului  (restaurare  bunuri  culturale,  educaţie  muzeală  şi 

management);
 dialogul cu instituţii de cultură şi personalităţi din ţară şi din străinătate;
 relaţii constante şi transparente cu mass-media (locală, naţională);
 folosirea judicioasă a bugetului şi crearea de surse extrabugetare (venituri proprii, donaţii, 

sponsorizări, prestări servicii).
În anul 2011 patrimoniul muzeului s-a mărit după cum urmează:
Registru primar:
- 12 obiecte achiziţionate prin cumpărare –valoare totală 2000 lei;
- 36 obiecte transferate pe plan intern, conform PV 366/14.03.2011, din care 1 obiect 

conform Raportului nr. 938/08.07.2010-valoare totală 327 lei;
- 51 obiecte donate, în valoare de 2035 lei;
- 112 obiecte plătite anul trecut, conform PV 1830/17.12.2010.
Total: 211 obiecte, în valoare de 8862 lei.
Fondul Răzvan Ciucă:
- 31 obiecte donate, în valoare de 805 lei
Fondul Dumitru:
- 27 obiecte donate, în valoare de 597 lei
Total general - 269 obiecte, în valoare de 10264 lei
De altfel,în anul 2011 s-a terminat plata pentru obiectivul Filatură de lână cardată din 

localitatea Turnu Roşu, jud. Sibiu şi a rămas în custodie.
Din  anul 2006 când s-a demarat acţiunea de realizare a evidenţei patrimoniului în sistem 

informatizat  şi  până la sfârşitul  anului  2011 s-a  adus la zi  evidenţa tuturor registrelor  şi  s-a 
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realizat  completarea  tuturor  rubricilor,  la  circa  65 % din totalul  patrimoniului.  S-a scanat  şi 
arhivat în sistem informatizat cca. 30% din patrimoniul imagistic (fotografii, documente).

În cadrul cercetării de patrimoniu s-a continuat tipul de evidenţă analitică complexă (fişă 
detaliată, fotografii, desene etc.), întocmindu-se dosare de evidenţă pentru 46 obiecte, numărul 
total de dosare de evidenţă – cercetare fiind de 1974.

Fondul de carte al bibliotecii s-a mărit cu un număr de 160 titluri, din care 79 donate, în 
valoare totală de 984 lei, 144 achiziţionate din fonduri de la buget, în valoare totală de 985 lei  şi 
7  publicaţii  achiziţionate  prin  schimb  de  publicaţii  cu   Muzeul  Ţării  Crişurilor,  Muzeul 
Etnografic  al  Moldovei,  Complexul  Muzeal  Judeţean  Neamţ,  în  valoare  de  182  lei. Fondul 
bibliotecii totalizează, la sfârşitul anului 2011, un număr de 13435 unităţi, după cum urmează: 
5628 cărţi, 6851  pliante şi periodice, 243 casete audio, 51 casete video, 211 discuri, 129 DVD-
uri, 322 CD-uri.

Arhiva ştiinţifică şi documentară înregistrează la sfârşitul anului 2011 un total de 41524 
unităţi, după cum urmează: 6236 diapozitive, 32236 clişee foto, 457 CD/DVD-uri foto, 829 
DVD-uri cercetare de teren, transcrise de pe casetele video VHS, 89 DVD-uri documentare 
(reportaje şi ştiri TV) 625 casete video (înregistrări de teren), 124 casete audio (înregistrări de 
teren), 1140 dosare documentare de presă.

Pe  parcursul  anului  2011  Muzeul  Naţional  al  Agriculturii  a  organizat  numeroase 
manifestări  culturale  precum:  „Aprindu  preasini”,  Sărbătoarea  Bunei  Vestiri,  Ziua  Muzeului 
Agriculturii,  „Caloienii  -  Ritual  agrar  pentru  rodire  şi  vreme  de  secetă”,  „Deportarea  în 
Bărăgan”,  “Şcoala  satului  de  odinioară”,  În  tăcere  la  muzeu”  –  Atelier  „Arta  împletirii 
perpendiculare a firelor”, Târgul Meşteşugarilor, Expoziţia figurilor de ceară ale Muzeului din 
Sankt Petersburg, „Moş Andrei Cap de Iarnă”, „Sărbătorile de iarnă la români”, “Atelier pentru 
Sărbătorile de iarnă”. 

Un eveniment foarte important care trebuie mentionat este organizarea celui de-al XVI-
lea Congres Internaţional al Muzeelor de Agricultură, desfăşurat în perioada 5-10 septembrie 
2011 la Slobozia, eveniment ce a reunit 53 de membri ai Asociaţiei Internaţionale a Muzeelor de 
Agricultură  din  Bulgaria  (1),  Canada  (1),  Cehia  (3),  Croaţia  (1),  Estonia  (5),  Franţa  (8), 
Germania (2), Japonia (1), Polonia (4), Republica Moldova (1), România (21), Serbia (1), Statele 
Unite  ale  Americii  (4),  şi  care  a  fost  un  prilej  extraordinar  de  a  face  cunoscută,  în  rândul 
specialiştilor din întreaga lume, zona Bărăganului.

Muzeul  Naţional  al  Agriculturii  a  desfăşurat  parteneriate  educaţionale  cu  participarea 
copiilor  şi  elevilor  de gimnaziu  şi  de liceu,  precum: “Mărţişorul  – tradiţii  şi  creaţie”,  „Casa 
Pâinii.  Măcinicii  –  tradiţii  populare  româneşti”,  „Oul  de  Paşti”,  Teatru  de  umbre  la  muzeu, 
„Sânt’Andrei Cap de Iarnă”. 

Alte  manifestări  la  care  Muzeul  Naţional  a  fost  implicat  au  fost:  Festivalul  “Moara 
Vlăsiei 2011”, ediţia a III-a, Târgul Internaţional de Agricultură şi Industrie Alimentară „Agroial 
Partener & Ziua Orezului”, Ziua Recoltei şi Ziua comunei Cumpăna, Ziua Recoltei, Slobozia, 
2011, “Sărbătoarea Recoltei  şi Vinului Dobrogean 2011”, “Tradiţie culinară ialomiţeană - La 
Casa Tudorii”, „INDAGRA FARM – 2011”.

În cursul anului 2011 Muzeul Agriculturii a înregistrat un număr de 37366 vizitatori, din 
care:

  la sediul muzeului (6214 vizitatori au intrat în grupuri organizate)
 18298 vizitatori la manifestările organizate în afara instituţiei. 
 10747 vizitatori unici pe site-ul muzeului.

D.3.  Centrul  Cultural  UNESCO “Ionel  Perlea” Ialomiţa este  o  instituţie  de interes 
public, cu personalitate juridică, înfiinţată prin Decizia nr.22/28.02.1994 a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa,  având  ca  obiect  de  activitate  organizarea  activităţilor  de  promovare  a  cunoaşterii 
valorilor  culturii  şi  artei  naţionale  şi  universale,  de dezvoltare  şi  afirmare a  disponibilităţilor 
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creatoare ale populaţiei în toate domeniile de creaţie şi interpretare artistică, recreativ-distractive, 
de realizare a unor prestaţii culturale în beneficiul tuturor ialomiţenilor.

Prin  intermediul  proiectelor  şi  programelor  culturale  pe  care  le  desfăşoară  Centrul 
Cultural  îşi  propune să contribuie la conservarea şi transmiterea valorilor morale,  artistice şi 
tehnice  ale  comunităţii  judeţului  Ialomiţa,  precum  şi  ale  patrimoniului  cultural  universal, 
naţional, a specificului zonal sau local, să îsi diversifice strategiile şi serviciile culturale oferite, 
prin  armonizarea  acestora cu nevoile  publicului;  să identifice  şi  să atragă noile  segmente de 
public în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală; să 
stimuleze  creativitatea  şi  talentul  prin organizarea  de sesiuni  ştiintifice,  dezbateri,  concursuri 
interpretative,  expoziţii  de artă  plastică  şi  foto-documentare,  spectacole  de muzică  şi  poezie, 
stagiuni de concerte, cenacluri etc. 

Bugetul de venituri realizat de aceasta institutie in 2011 a fost de 1.076.253 lei, din care: 
 sume alocate  de  Consiliul  Judetean:  1.063.295,  venituri  proprii  -  1358 lei,  iar  sponsorizări 
11.600 lei.

În anul 2011 s-au realizat două obiective importante de investiţii:
I.  Finalizarea  lucrărilor  de “Reparatii  Capitale  Casa Memorială “Ionel  Perlea” –  

Ograda (etapa I)”. Proiectul a urmărit realizarea lucrărilor de consolidare a clădirii: fundaţie, 
subzidiri, rigidizarea planşeelor din lemn prin introducerea unor centuri din beton armat la partea 
superioară a zidurilor, reparaţii la pereţii de zidărie, crearea unui rost seismic şi de dilataţie între 
cele două corpuri ale clădirii, refacerea trotuarelor, realizarea unei rigole de scurgere a apelor 
pluviale,  reparaţii  şarpantă şi  acoperiş  cu ignifugarea elementelor  lemnoase,  compartimentare 
interioară, zugrăveli.

  Valoarea totală a contractului de achiziţie publică început în anul 2010 este de 324690 
lei (TVA inclus), iar durata de execuţie  de 18 luni. In anul 2011 s-au finalizat lucrările aferente 
etapei I, în valoare de 271 354 lei.       

II. Modernizarea Galeriilor "Arcadia" prin realizarea unui perete-cortină mobil, cu 
ajutorul căruia spaţiul expoziţional a căpătat o nouă deschidere, găzduind alături de evenimente 
expoziţionale şi altele adiacente (conferinţe, spectacole).

De  asemenea,  în  anul  2011  s-au  realizat  lucrări  de  reparaţii  şi  zugrăveli  în  sala 
“Cinemateca”.

Centrul  Cultural  UNESCO Ionel  Perlea  gestionează  anual  2  programe  importante:  “ 
Arte”  şi  “Programul  educaţie  permanentă  prin  cultură”  prin  intermediul  cărora  a  urmărit 
promovarea  evenimentelor artistice de excelenţă la nivelul judeţului nostru.            

I. Programul ARTE a cuprins o serie de evenimente cultural-artistice de marcă dintre 
care ce le mai importante au fost:  

 Festivalul şi Concursul Naţional de Interpretare a liedului “Ionel Perlea”, ediţia a  
XX-a  –  cu  participare  internaţională: desfăşurat  în  perioada  6-8  mai  2011  acest 
festival rămâne manifestarea culturală naţională de elită a judeţului Ialomiţa, inițiat sub 
arcada unui destin de excepţie al secolului XX. Primul festival de lied din România se 
remarcă prin câteva elemente care îi conferă unicitate. Ediţia festivă – a 20-a, a fost un 
eveniment  excepţional,  după  cum  au  apreciat  mari  personalităţi  ale  vieţii  culturale 
româneşti:  soprana  Maria  Slătinaru  Nistor,  tenorul  Ionel  Voineag,  soprana  Bianca 
Manoleanu,  redactorul  muzical  Daniela  Caraman Fotea  şi  Grigore  Constantinescu  – 
preşedintele juriului. Această ediţie s-a bucurat de o concurenţă fără precedent - 26 de 
participanţi din marile urbe ale ţării  şi 5 concurenţi străini.            

În premieră, în perioada festivalului a avut loc un Concert de Muzică Sacră în 
Mănăstirea  „Sfinţii  Voievoizi”  susţinut  de  Corala  „Sfântului  Mare  Mucenic  Mina”, 
creând premisa introducerii unei noi secţiuni de muzică corală sacră în anii viitori în 
cadrul acestui eveniment cultural. 

Acordarea  Trofeului  "Mărul  Rodniciei"  Centrului  Cultural  de  către  Federaţia 
Română  a  Centrelor  şi  Cluburilor  UNESCO  pentru  Festivalul  Ionel  Perlea  este  o 
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reconfirmare a valorii unui proiect cultural de excelenţă, recunoscut pe plan naţional şi 
internaţional. 

 Spectacole, Concerte şi recitaluri:
Concertele şi recitalurile anului 2011 s-au adresat unui grup-ţintă format dintr-un public 

avizat: muzicieni, intelectuali, tineri care vizează o carieră artistică - elevi ai Liceului de Artă. S-
a putut observa că evenimentele culturale gratuite (concertele, evenimentele festive publice) au 
avut o audienţă crescută.  Aceeaşi dinamică au avut-o evenimentele în aer liber care polarizează 
automat atenţia publicului. 

S-au bucurat  de un succes  deosebit  prin prezenţa publicului  în sala  de spectacol  atât 
recitalurile  tinerilor  muzicieni  dar  şi  cele  susţinute  de  nume  consacrate  ale  scenei  lirice 
româneşti.

Spectacolele de muzică şi poezie au câştigat o audienţă constantă în rândul publicului 
tânăr.  Formula  de  a  atrage  în  spectacol,  alături  de  nume  impuse  în  viaţa  muzicală,  elevi 
talentaţi,  s-a  bucurat  de  succes.  Astfel,  în  recitalurile  de  muzică  folk  din  14  ianuarie 
(Eminesciana) şi cel din 7 martie, (Şi totuşi, iubirea), alături de folkiştii Şerban Drăguşanu,Puiu 
Creţu, Cristian Dumitraşcu, britanicul Jonathan David, au cântat şi recitat tineri talentaţi, elevi ai 
Colegiului Naţional ” Mihai Vitezul” Slobozia.

  Un spectacol inedit,  care s-a bucurat de succes în rândul publicului slobozean, a fost 
susţinut  pe  23  februarie  de  Formaţia  Vocal-instrumentală  de  Muzică  Veche  „Anton  Pann” 
Bucureşti.  Grupul de tineri muzicieni s-a reunit în demersul de a dezvălui publicului o latură 
uitată a universului sonor, specific României de acum câteva veacuri.  În esenţă, strădania lor 
urmăreşte readucerea în contemporaneitate, dar şi valorificarea repertoriului întâlnit odinioară la 
curţile domneşti şi boiereşti, fără a ignora muzica satelor, dar şi a mahalalelor.

   Spectacolul  de  muzică  şi  poezie  „Albastru  pe  interior”  avându-i  ca  protagonişti  pe 
tenorul Răzvan Săraru (câştigător al marelui premiu Ionel Perlea), actorul Alex Vlad şi pianista 
Mihaela Neacşu, din 26 octombrie a fost primit cu viu interes de publicul preponderent tânăr, 
temele principale fiind reflecţii şi  interogări asupra sentimentului iubirii. 

  În data de 10 august, Mirela Bunoaica, una dintre laureatele concursului “Ionel Perlea” , 
a oferit  oraşului natal,  Slobozia,  un recital  extraordinar,  alături  de chitaristul  mexican Edgar 
Ocampo Vasquez şi pianista Ioana Ionescu. Un trio format din tineri muzicieni valoroşi, în plină 
ascensiune în viaţa muzicală internaţională, au oferit un veritabil regal muzical, prezentând un 
repertoriu format din arii celebre.

Un spectacol care merită amintit este recitalul suţinut de Teodora Ducariu (flaut) şi prof. 
univ. dr. Verona Maier (pian) în data de 8 noiembrie. 

Concertul extraordinar de Crăciun ,,Arii celebre din opere,,  din data de 19 decembrie 
organizat  în  parteneriat  cu Primăria  Slobozia la  Casa Municipală  de Cultură,  a  adus  în  faţa 
publicului  o orchestă simfonică de cameră compusă din instrumentişti care fac parte din formaţii 
muzicale  de elită. Sub bagheta dirijorului S. Oprea, soliştii au susţinut un recital excepţional, 
ovaţionat de public, în care s-au regăsit arii celebre de Fr. Scubert, G. Verdi, G. Puccini,  G. 
Bizet, J. Strauss. 

 Expoziţiile de arte vizuale:
Suita de expozitii organizata in Galeriile “Arcadia” işi propune prezentarea unor artişti 

plastici  reprezentativi  pentru cultura  românească.  Receptivitatea  publicului,  numărul  mare de 
vizitatori,  dar şi investirea acestor manifestari  cu toate  atributele  unor evenimente,  constituie 
premisa favorabilă pentru  continuarea acestei maniere de contact direct cu creaţia veritabilă.

În anul 2011 în Galeriile „Arcadia” au fost organizate 14 expoziţii de arte vizuale, care au 
atras un număr record de vizitatori. 

Seria evenimentelor expoziţionale 2011 a fost deschisă de o expoziţie spectaculoasă – 
tablouri  din  colecţia  particulară  Nicolae  Petrache,  pe  14 ianuarie.  Au fost  prezentate  lucrări 
semnate de nume importante ale artei  plastice româneşti dintre care amintim: Corneliu Baba, 
Alexandru Ciucurencu, Ion Pacea, Theodor Pallady etc. Au fost prezente în expoziţie şi tablouri 
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semnate  de  reprezentanţi  ai  şcolii  franceze  şi  ruse,  surpriza  expoziţiei  fiind  un  peisaj  de 
Rembrandt.

Alături  de Saloanele  artiştilor  plastici  ialomiţeni,  devenite  deja  evenimente  anuale  de 
tradiţie  în  viaţa  culturală  ialomiţeană,  s-a bucurat  de succes  proiectul  „Platforma de lansare 
pentru tinerii artişti ialomiţeni”, în parteneriat cu filiala Ialomiţa a U.A.P.R. In decurs de patru 
săptămâni  au  fost  vernisate  patru  expoziţii  ale  tinerilor  artişti,  primite  cu  interes  atât  de 
profesionişti, cât şi de publicul larg.

   Un  alt  eveniment  expoziţional  al  anului  a  fost  cea  de-a  patra  ediţie  a  Salonului 
Naţional  de  Artă  Plastică  –  „Atitudini  Contemporane”,  organizată  în  colaborare  cu  UAPR, 
proiect  multianual  al  cărui  debut  a  avut  loc  la  Slobozia,  în  anul  2008.  Scopul  declarat  al 
proiectului este acela de a (re)anima  dialogul plastic contemporan  pe simeze.  În anul 2011, 132 
de artişti plastici (pictori şi sculptori) membrii a 23 de filiale din ţară dar şi tineri absolvenţi ai  
universităţilor de artă , au prezentat 180 de lucrări de pictură, sculptură, grafică şi arte decorative, 
Slobozia fiind pentru două săptămâni din luna septembrie oraşul inclus în acest amplu circuit 
artistic.  

În  luna  mai  Galeriile  „Arcadia”  au  deschis  o  interesantă  expoziţie  de  artă  plastică 
dedicată împlinirii a 50 de ani de pictură la Slobozia.

  În cadrul acestui eveniment cultural aniversar, au fost expuse lucrări de pictură aflate în 
pinacoteca  Muzeului  Judeţean Ialomiţa  semnate de George Pătru,  Niţă  Anghelescu,  Lucreţia 
Ionescu,  Bogdan Pietriş,Lelia  Urdăreanu,  Emil  Ciocoiu,  Dan Minea,  Marin Iliescu,  Corneliu 
Ratcu,  Alexandra  Meiloiu,  Tudor  Meiloiu,  precum  şi  lucrări  semnate  de  artişti  plastici 
ialomiţeni. 

Alte expoziţii care au fost primite cu interes de public au fost ale unor artişti plastici 
contemporani din Bucureşti : „Viziuni”- expoziţie de grafică Tudor Meiloiu (aprilie) şi „Câmpii 
verticale”- expoziţie de pictură, grafică, sculptură Valeriu Stoica, Laurenţiu Macarie, Ana Maria 
Vasilescu (octombrie).

II. Programul educaţie permanentă prin cultură:  a cuprins in anul 2011 o serie de 
activităţi care au avut ca grup-ţintă publicul tânăr. Principalele proiecte ale programului au fost:

 Expoziţii  adresate  copiilor  şi  tinerilor:  au  fost  organizate  10  expoziţii  cu  tematică 
diversă: icoane, mărţişoare, teme de mediu, grafică pe calculator, fotografie, sănătate.

   Sub genericul “Să exmatriculăm violenţa din jurul nostru”, în luna februarie, copii de 
gimnaziu din 5 judeţe, inclusiv Ialomiţa, au realizat afişe, colaje şi desene în acuarelă pe tema 
propusă,  iar  cele  mai  multe  exemplifică  violenţa  domestică.  Tema  toleranţei  zero  faţă  de 
violenţă  a  reunit  desene  extrem  de  sugestive,  12  dintre  acestea  fiind  premiate  de  Centrul 
Cultural.

Expoziţia-concurs interjudeţeană de Creaţie Plastică, „Anul omagial al Sfântului Botez şi 
al Sfintei Cununii în Patriarhia Română”, în parteneriat cu Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor s-a 
bucurat de un mare succes, in cadrul acestei manifestări fiind realizate compoziţii plastice (desen 
şi pictură pe sticlă, lemn sau alte materiale) şi colaje (hârtie colorată, textile, fire, materiale din 
natură).

În sala „Atelier„ au fost organizate două expoziţii semnate de artişti amatori. „Dincolo de 
prejudecăţi”, expoziţia de grafică a deţinutului V. Slăvilă a fost un eveniment inedit, primit cu 
interes de public. De asemenea, expoziţia de caricatură a domnului Nicolae Gheorghe, deschisă 
în luna decembrie, a fost semnalată drept un eveniment inedit.

Concertele şcoală şi spectacolele susţinute de copii şi tineri au atras şi în acest an un 
public numeros, acoperind toate categoriile de vârstă. Au fost organizate 10 spectacole, susţinute 
de tineri. Cele mai importante, prin participanţi, dar şi prin publicul prezent au fost:

- Spectacolul concurs de grupuri vocale pentru preşcolari „Sunetul Muzicii” desfăşurat in 
14 mai 2011.

- Seratele  muzicale  ale  elevilor  Liceului  de  Artă  „Ionel  Perlea”  sunt  evenimente 
tradiţionale, susţinute lunar de elevii acestei unităţi şcolare, cu un grup ţintă format din tineri,  
orientaţi spre o carieră în domeniu.  
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Concursul  Judeţean  de  Teatru  Francofon  „Francofolies„  -2011,  cu  secţiunile  teatru, 
interpretare  muzicală  şi  eseu  în  limba  franceză  a  reunit  la  Slobozia  echipaje  participante 
reprezentând 12 de şcoli şi licee din judeţ.

Proiectele realizate în parteneriat cu societatea civilă în anul 2011 au reprezentat o nouă 
provocare pentru Centrul Cultural Unesco ”Ionel Perlea”. Principalele proiecte realizate în cadrul 
acestui parteneriat au fost:

 Festivalul – Concurs judeţean  „Talentul meu” în parteneriat  cu Asociaţia  Cultural 
Educativ-Sportivă „A-Z Men Sana Expert” derulat timp de patru luni s-a finalizat în 
luna decembrie  prin faza  pe judeţ.  S-au organizat  concursuri  în  Slobozia,  Urziceni, 
Feteşti, Amara, Andrăşeşti, Miloşeşti, Jilavele, Stelnica. 

 Concursul „ATI Fest” de fotografie şi film de scurt metraj în parteneriat cu Asociaţia 
Tinerilor din Ialomiţa a fost un proiect nou, inedit, care s-a bucurat de succes în rândul 
publicului tânăr. Scopul declarat al proiectului a fost acela de a promova tinerii talentaţi 
în arta fotografiei  şi regiei şi de a le oferi acestora un mediu propice prin care să-şi 
exprime ideile. 

 Premierea a fost urmată de un spectacol de teatru interactiv, neconvenţional, susţinut  de 
studenţi ai Universităţii de Artă Teatrală din Bucureşti şi de un recital al formaţiei de rock 

a Colegiului Naţional „Mihai Viteazul”.

D.4. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa 
este o instituţie de specialitate, cu profil ştiinţific şi metodologic, având ca obiectiv fundamental 
cunoaşterea prin cercetare, păstrarea prin conservare şi valorificarea prin modalităţi specifice de 
promovare a tradiţiei şi creaţiei cultural-artistice, a patrimoniului culturii şi artei tradiţionale de 
pe teritoriul judeţului Ialomiţa.

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa este la 
momentul  actual  singura  instituţie  de  spectacole  şi  concerte  de  anvergură  judeţeană,  care 
însumează valorile  culturii  populare din judeţ,  identificând,  conservând şi  valorificând datele 
folclorice,  proiectându-le în contextul  socio-politic  contemporan. Instituţia  stimulează în mod 
susţinut procesul de creaţie populară la nivelul tuturor genurilor artistice, sub semnul configurării 
valorice în context naţional şi internaţional.

De-a  lungul  anilor  Centrul  Judeţean  pentru  Conservarea  şi  Promovarea  Culturii 
Tradiţionale  Ialomiţa  a  fost  şi  rămâne  un  focalizator  al  culturii  şi  spiritualităţii  populare 
ialomiţene, un suport important în stabilirea şi păstrarea identităţii noastre în epoca globalizării şi 
a integrării statului în rândul naţiunilor europene. Şansa noastră este dată de ceea ce aproape 
toate  naţiunile  occidentale  au  pierdut:  sacrul,  viaţa  rurală,  existenţa  unor  forme  de  cultură 
populară şi de viaţă arhaice, a patrimoniului imaterial, pe care nu le mai putem întâlni altundeva. 
Ialomiţa este depozitarul unei culturi populare de o valoare deosebită, pe care Centrul Judeţean 
pentru  Conservarea  şi  Promovarea  Culturii  Tradiţionale  s-a  străduit  permanent  să  o pună în 
valoare şi, mai mult de atât, să o pună în circulaţie, în ţară şi în lume.

Principiile  după  care  îşi  conduce  activitatea  Centrul  Judeţean  pentru  Conservarea  şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa sunt:

 Promovarea libertăţii spiritului creator;
 Autonomia actului cultural;
 Neangajarea politică;
 Primatul valorii;
 Accesul şi şanse egale la cultură;
 Încrederea  în  viitorul  comun  al  lumii  care  nu  ignoră  diversitatea  etnică  şi 

individualitatea generică a fiinţei umane.
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa a derulat 

în anul 2011 numeroase proiecte şi programe culturale în calitate de partener/coproducător. Pot fi 
amintite în acest sens:
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- Pe plan local şi judeţean s-au derulat proiecte culturale în colaborare cu Muzeul Judeţean 
Ialomiţa, Muzeul Naţional al Agriculturii, Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea“, Căminele 
culturale din judeţ, Casele orăşeneşti de cultură din judeţ, Inspectoratul Judeţean Şcolar, licee, 
şcoli generale,  grădiniţe  („Caloianul“ – ritual agrar pentru rodire şi vreme de secetă“ (mai); 
Festivalul  „Folclorul  copiilor“ (mai);  Zilele  comunităţii  (Miloşeşti,  Borduşelu,  Sfântu 
Gheorghe,  Munteni  Buzău);  „Concursul  judeţean  „Talentul  meu“ (octombrie-decembrie); 
„Comori de suflet românesc“ – parteneriat cu Şcoala nr. 2 „Sf. Andrei” Slobozia; 23 iunie – 
spectacol  al  ansamblului  „Doina  Bărăganului“ în  parteneriat  cu  Consiliul  Local  Amara 
(„Amara  –  staţiune  balneoclimaterică“);  15  septembrie  –  Inaugurarea  Primăriei  Amara 
(spectacol susţinut de ansamblul „Doina Bărăganului“); 8 noiembrie – spectacol al ansamblului 
„Doina Bărăganului“ la Casa Municipală  de Cultură Slobozia (parteneriat  cu Consiliul  Local 
Slobozia); „Congresul Internaţional al Muzeelor de Agricultura“ – 7-8 septembrie (spectacole 
folclorice ale ansamblului  „Doina Bărăganului“;  „Festivalul – concurs de artă culinară „La 
Casa Tudorii“ (parteneriat cu Consiliul Judeţean Ialomiţa, Muzeul Judeţean,  Centrul Cultural  
„Ionel  Perlea“,  Biblioteca  Judeţeană  „Ştefan  Bănulescu“, Consiliile  Locale  şi  Căminele 
culturale din judeţ – 15 octombrie – Oraşul de Floci).

-  Pe plan  naţional:  Festivalul  naţional  de  muzică  uşoară  „Trofeul  tinereţii“ –  Amara 
(colaborare cu Consiliul Local Amara, Centrul Cultural „Ionel Perlea“, TVR); Festivalul naţional 
de  folclor  „Ion  Albeşteanu“ (colaborare  cu  Consiliul  Local  Slobozia,  TVR);  Festivalul 
Internaţional  de  Folclor  „Floare  de  pe  Bărăgan“ (colaborare  cu  Consiliul  Local  Slobozia); 
Festivalul  naţional  de  colinde  „Sub  zare  de  soare“ (Consiliul  Local  Slobozia,  Direcţia 
Municipală pentru Cultură, Sport şi Tineret Slobozia).

În anul  2011 Centrul  Judeţean  pentru  Conservarea  şi  Promovarea  Culturii  Tradiţionale 
Ialomiţa a realizat şi depus un proiect pentru accesarea de fonduri de finanţare nerambursabilă. 
Proiectul  („Cântece  de  nuntă  aromâne“) a  fost  depus  în  luna  decembrie  (2011 -  în  cadrul 
sesiunii de finanţare lansate de Administraţia Fondului Cultural Naţional) şi urmează a fi evaluat 
în  cursul  primelor  luni  ale  anului  2012.  Instituţia  intenţionează  să  depună  noi  proiecte  de 
finanţare în anul 2012, în vederea atragerii unor surse suplimentare de finanţare a proiectelor 
sale.

Pornind de la premisa că activitatea culturală trebuie să-şi asume responsabil principiile 
care guvernează domeniul culturii, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Ialomiţa şi-a structurat şi desfăşurat activitatea în anul 2011 pe 3 direcţii distincte, 
care  cuprind  programe  culturale  caracterizate  de  consecvenţă,  ritmicitate,  coerenţă  şi 
profesionalism.

A.  Programul  „Cercetare-conservare-pregătire  metodologică“  include  la  rândul  său  3 
proiecte componente caracterizate de indicatori precişi ai performanţei.

A.1. Proiectul „Cercetare“
A.2. Proiectul „Conservare“
A.3. Proiectul „Pregătire metodologică“

B.  Programul  cultural-artistic  cuprinde  proiecte  culturale  diverse,  grupate  în  funcţie  de 
caracterul şi amploarea lor în:

B.1. Proiecte cu caracter local
1. „Artă populară şi tradiţie folclorică“

B.2. Proiecte cu caracter judeţean
2. „Când eram pe Ialomiţa“
3. „Rapsozii la ei acasă“
4. Festivalul Judeţean de Folclor „Zărzărică, zărzărea“

B.3. Proiecte cu caracter naţional
5. Festivalul-concurs naţional de interpretare a muzicii uşoare româneşti „Trofeul  

tinereţii“ – Amara
6. Festivalul naţional de folclor „Ion Albeşteanu“
7. Sărbătoarea colindului „Sub zare de soare“
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8. Proiectul „Participări naţionale“
B.4. Proiecte cu caracter internaţional

9. Festivalul Internaţional de Folclor „Floare de pe Bărăgan“
10. Proiectul „Participări internaţionale“

B.5. Proiectul editorial
B.6. Proiectul „Tradiţie şi modernism - online“

C. Programul administrativ
 C.1. Administrarea patrimoniului mobil şi imobil

Centrul  Judeţean  pentru  Conservarea  şi  Promovarea  Culturii  Tradiţionale  Ialomiţa  a 
înregistrat în anul 2011, venituri totale în valoare de 747.192 lei, din care: subvenţie - 730.772 lei 
şi venituri proprii – 16.420 lei şi cheltuieli totale  747.192 lei, din care cheltuieli de personal – 
371.349 lei, bunuri şi servicii – 328.475 lei, cheltuieli de capital – 29.999 lei.

Prin calitatea şi relevanţa manifestărilor realizate, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa demonstrează că rămâne într-o legătură permanentă 
cu tot ceea ce înseamnă civilizaţie rurală şi cu oamenii satelor.

  
D.5. Biblioteca  Judeţeană  “Ştefan  Bănulescu”  Ialomiţa funcţionează  conform  Legii 
Bibliotecilor nr. 334/2002 şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, ca parte integrantă a 
sistemului informaţional naţional are ca scop principal gestionarea sistemică a informaţiei prin 
constituirea,  organizarea,  prelucrarea,  dezvoltarea  şi  conservarea  colecţiilor  cu  caracter 
enciclopedic al documentelor de bibliotecă.

La  1  ianuarie  2012  Statul  de  funcţii  şi  organigrama  Bibliotecii  Judeţene  “Ştefan 
Bănulescu” Ialomiţa cuprindea un număr de 27 de posturi, dintre care 6 posturi vacante.
           Aflată  sub autoritatea Consiliului  Judeţean Ialomiţa,  Biblioteca Judeţeană “Stefan 
Bănulescu” Ialomiţa este finanţată din subvenţii şi parţial din venituri proprii.

In scopul realizarii obiectivelor sale, Biblioteca Judeţeană “Stefan Bănulescu” Ialomiţa 
şi-a propus, prin proiectul de buget aprobat, programe de dezvoltarea colecţiilor, mediatizarea 
acestora, programe  administrative, etc. 
           In anul 2011, Bibliotecii Judeţene Ştefan Bănulescu Ialomiţa, i-au fost aprobate prin  
Hotărârea   Consiliului   Judeţean  nr.6/14.02.2011,  prevederi  bugetare  iniţiale  in  valoare  de 
652,000  lei  pentru  Sectiunea  Funcţionare,  după  cum urmează:  3,000 lei  venituri  proprii   şi 
649.000 lei subventii.
          Ulterior, datorită incasărilor mai mari la partea de venituri proprii (sponsorizări),bugetul  
instituţiei  a  fost  rectificat  astfel  că prevederile  definitive pentru anul 2011 pentru Secţiunea 
Funcţionare, au insumat 664,300 lei, astfel: 15,300 lei venituri proprii şi 649 000 lei subventii.

Una dintre principalele atribuţii ale  Bibliotecii Judeţene “Ştefan Bănulescu” Ialomiţa o 
constituie îndrumarea metodologică a bibliotecilor din judeţ, proces în cadrul căruia s-a urmărit 
formarea  şi  promovarea  acestora,  perfecţionarea  profesională  a  bibliotecarilor,  dezvoltarea 
serviciilor de bibliotecă şi completarea fondului de carte al acestora prin donaţii şi transferuri. 

I. Colaborări avute pe parcursul anului 2011:
A.Colaborări locale şi judeţene 
Colaborările cu diferite instituţii locale şi judeţene confirmă rolul educaţional şi cultural 

pe care Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa îl are în comunitate. Scopul încheierii 
unor parteneriate  a fost  acela  de a  cultiva şi  stimula interesul  pentru lectură,  de a forma un 
comportament  de utilizator  activ  al  resurselor  documentare  şi  al  serviciilor  de  bibliotecă.  În 
perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2011  Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu” a colaborat 
cu numeroase scoli, gradinite, licee  din judetul Ialomita, cat si cu cele doua muzee, Primaria 
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Slobozia,  Centrul  Cultural  Unesco  “  Ionel  Perlea”,  Societatea  Culturală  APOLLON,Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Direcţia Municipală pentru Cultură Sport şi 
Tineret Slobozia etc. 
             B. Colaborări naţionale
          Pe plan naţional, Biblioteca Judeţeană a colaborat cu o serie de instituţii: Fundaţia Cartea 
Călătoare Focşani,  Federaţia  Română  a  Asociaţiilor,  Cluburilor  şi  Centrelor  UNESCO 
(FRACCU),  Comisia  Naţională  a  României  pentru  UNESCO,  Asociaţia  EXCEDO  –pentru 
accelerarea  succesului  tinerilor  români,  Uniunea  Scriitorilor  din  România,  Organizaţia  Non 
Guvernamentală  ZIBO HELP Satu-Mare,  ANBPR (Asociaţia  Naţională  a  Bibliotecarilor  din 
Bibliotecile Publice din România). 

Săptămâna Familiei, Săptămâna Fără Tv
Biblioteca  Judeţeană  “Ştefan  Bănulescu”  Ialomita  în  parteneriat  cu  Organizaţia  Non 
Guvernamentală ZIBO HELP Satu-Mare şi cu toate Bibliotecile Judeţene din ţară care au aderat 
la la Programul naţional „Săptămâna Familiei, Săptămâna Fără Tv: 11-17 Aprilie 2011”  care au 
avut  ca  principal  obiectiv  organizarea  unor  acţiuni  (vizite  la  bibliotecă,  concursuri  şi  alte 
activităţi cu specific cultural-educaţional) prin care copiii împreună cu familia şi şcoala să evite 
utilizarea televizorului.
          C.  Colaborări internaţionale
 1. PROGRAMUL BIBLIONET - Lumea în biblioteca mea.

Programul  BIBLIONET în judeţul Ialomiţa continuă şi se desfăşoară sub forma unui 
parteneriat între IREX (International Research and Exchange Board) - SUA, ANBPR (Asociaţia 
Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România), Biblioteca Judeţeană “Ştefan Bănulescu” 
Ialomiţa, autorităţile locale şi judeţene.

BIBLIONET, implementat în anul 2010 în 21 de biblioteci publice din judeţul Ialomiţa, 
este un program multianual ce facilitează cetăţenilor judeţului accesul gratuit la informaţie, prin 
dezvoltarea unui sistem de biblioteci publice moderne.  Prin cursurile de formare şi tehnologia 
furnizată, programul Biblionet  ajută bibliotecile să asigure noi servicii în comunităţile locale 
rurale,  asigurând  câteva  calculatoare  conectate  la  Internet,  dând  astfel  posibilitatea  celor 
interesaţi să aibăa acces la informatia extrem de bogată şi diversificată din mediul on-line.

2. Programul Arte e Cultura - Concursul International ARTE E CULTURA 23-26 
IUNIE 2011- Italia
            Sub denumirea ARTE E CULTURA - CESARE GRECI s-au desfăşurat manifestările 
culturale incluse în Concursul Internaţional ARTE E CULTURA ediţia a XV-a, organizat de 
Academia Internaţională „Arte e Cultura” „Michelangelo Angrisani” din localitatea Castel San 
Giorgio,  Academia  Internaţională  de  Arte  Frumoase,  Litere  şi  Ştiinţe  „Greci  Marino”  şi 
Academia din Verbano „NO”.
           Concursul a fost organizat cu scopul promovării valorilor cultural-artistice internaţionale 
în Italia, în contextul apartenenţei la spaţiul comunitar european. Ediţia din acest an a continuat 
buna colaborare care există de nouă ani, între instituţiile culturale ialomiţene şi cele italiene din 
Provincia Salerno, Italia. Au participat copii şi adulţi din Municipiul Slobozia şi judeţul Ialomiţa 
la secţiunile: Proză, Poezie, Pictură şi Fotografie. 
         3. Play A Game@Biblioteca Ta

Începând  cu  data  de  13  decembrie  2011,  Biblioteca  Judeţeană  „Ştefan  Bănulescu” 
Ialomiţa a deschis un  nou serviciu pentru public, în cadrul Secţiei de împrumut pentru copii: 
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jocuri  video  pentru  adolescenţi ca  urmare  a  implementării  proiectului  PLAY  A 
GAME@BIBLIOTECA TA în patru judeţe pilot: Ialomiţa, Suceava, Dolj şi Dâmboviţa.

Demararea  noului  serviciu,  dedicat  acestei  categorii  de  utilizatori  şi  nonutilizatori  ai 
serviciilor deja existente la Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu” – adolescenţii - este finanţat 
de  organizaţia  nonprofit  Electronic  Information  for  Libraries  (EIFL)  Italia,  în  colaborare  cu 
Centrul  Mortenson  din  cadrul  Universităţii  din  Illinois,  Champaign-Urbana,  SUA,  şi  are  ca 
partener Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor din Bibliotecile Publice din România (ANBPR).

Serviciul  propune  folosirea  jocurilor  video  de  către  adolescenţi  în  vederea  petrecerii 
timpului liber şi socializării, atragerea acestora într-un mediu cultural şi creşterea numărului total 
de vizite la bibliotecă. Finanţarea din surse externe a proiectului, în valoare totală de 6.000 lei, a 
presupus organizarea unui spaţiu adecvat, destinat adolescenţilor, şi resurse tehnice: jocuri video, 
accesorii, piese de mobilier cît şi funcţionarea serviciului într-un interval orar bine definit. 

Prin implementarea proiectului, în perioada 2011- 2012, va creşte rolul şi vizibilitatea 
Bibliotecii Judeţene „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa în comunitate şi se vor crea exemple de bune 
practici pentru alte biblioteci publice din România. 

II. Activităţi publicitare şi de promovare în anul 2011
La  Biblioteca  Judeţeană  Ştefan  Bănulescu Ialomiţa,  activităţile  publicitare  şi  de 

promovare a colecţiilor şi serviciilor de bibliotecă sunt permanente, alcătuind un sistem a cărui 
finalitate este definirea bibliotecii ca instituţie de utilitate publică.

 A. Salonul Anual de Carte a fost organizat  în perioada 01 - 31  octombrie, ediţia a XX-
a a, cea mai importantă manifestare dedicată cărţii. Această mare sărbatoare, cu frecvenţă anuală, 
a intrat în conştiinţa publicului ialomiţean, numărul mare de vizitatori (2896 ),  fiind o dovadă 
incontestabilă a faptului că lectura, cărţile şi activităţile bibliotecii ocupă un loc bine definit în 
sfera de preocupare a tinerilor dar şi a celor maturi. 
             Desfăşurat şi organizat după un Regulament, Salonul Anual de Carte a prezentat  
achiziţiile facute de Biblioteca Judeţeană de la ultima ediţie până la cea curentă, de la peste 30 de 
edituri prestigioase cum ar fi: RAO, Humanitas, Nemira, Tritonic, Trei, Paralela 45, Orizonturi, 
Curtea Veche, Meteor Press, All, Polirom,  CD Press, Eikon, Corint Junior, Tracus Arte, dar şi 
de  la  editurile  ialomiţene:  Helis,  Star  Tipp,  Anca,   şi  a  oferit  publicului  posibilitatea  de  a 
cumpăra cărţi cu discount comercial, direct de la standurile cu vânzare ale diferitelor editurilor: 
Tritonic, Editura Daco-Română, RAO, Tracus Arte, Nemira, Orizonturi,  Humanitas, Polirom, 
CECCAR, care au expus la Slobozia.

    B.Manifestări interdisciplinare
          Promovarea colecţiilor bibliotecii prin expoziţii tematice de carte, prezentări şi lansări de 
carte, întâlniri cu autori şi editori, dezbateri, concursuri, spectacole literar-artistice, vizionări de 
filme, audiţii, expoziţii de carte şi artă plastică, Proiectul cultural „Biblioteca vine la tine” au 
rămas preocupări constante ale Bibliotecii Judeţene “Ştefan Bănulescu” Ialomiţa
              III. Beneficiari ai activitatilor specifice in anul 2011

Beneficiarul ţintă pe  termen lung,  al  Bibliotecii  Judeţene „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa 
este  categoria  copiilor,  adolescenţilor  şi  tinerilor,  iar  pe  termen  scurt este  categoria 
vârstnicilor şi adulţilor. 
 A.  La sediul Bibliotecii Judeţene “Ştefan Bănulescu”:

2011 Sala de Secţia împrumut Total
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Filialălectură presă adulţi copii

Utilizatori    (a+b) 2024 266 2010 730 248 5278

B. La punctul de împrumut - Penitenciar – 599 utilizatori

E. Camera  Agricolă  Judeţeană  Ialomiţa
În conformitate cu Legea 329/05.11.2009, precum si a H.G. 1609/16.12.2009, Camerele 

Agricole  Judeţene  au  o  serie  de  atribuţii  principale  care  vin  în  sprijinul  fermierilor  mici  şi 
mijlocii  in  ceea  ce  priveşte  realizarea  unei  agriculturi  moderne,  eficiente  şi  cu  satisfacţii  in 
obţinerea unui profit la finele fiecărui an agricol.

În acest context, Camera Agricola Judeţeană cu cele 7 centre de consultanţă repartizate în 
judeţ  a  desfaşurat  in  anul  2011  o  activitate  importanta  in  sectorul  agricol  intr.-un  judet 
preponderent agrar, atât din punct de vedere tehnic cât şi financiar. 

Pe  parcursul  anului  2011 Camera  Agricola  Judeteana  Ialomita,  institutie  subordonata 
Consiliului Judetean Ialomita a realizat o serie de  activitati, printre cele mai semnificative fiind 
urmatoarele:
       1.Cursuri de formare profesionala .
                                              Nr cursanti/absolventi
                a)Apicultor               112                 112
                b)Agricultor culturi de camp
                                                  140                 140
                c)Horticultor             166                 166
                d)Zootehnist               84                   84

        2.Elaborare proiecte FEADR.
       -   Masura 141 ''Sprijinirea fermelor de semisubzistenta 
              Nr= 19 proiecte    Valoare =142500 Euro
        -  Masura 112 ''Instalarea tinerilor  fermieri ''
              Nr=23 proiecte     Valoare =527000 Euro 
               Total =42 proiecte   in valoare de  669.500 Euro  
        3.Activitati  de  informare  a  potentialilor  beneficiari   privind   accesarea  fondurilor  
europene,prezentarea Programului National pentru Dezvoltare Rurala 2007-2013.
           In acest sens s-au organizat in localitatile judetului Ialomita ,intalniri cu producatori 
agricoli,mese  rotunde,  dezbateri.  De asemenea  s-a  prezentat   impactul  cursurilor  de formare 
profesionala organizate de Camera Agricola Judeteana Ialomita in accesarea fondurilor europene 
       4.Realizarea activitatilor de asistenta tehnica de specialitate in urmatoarele domenii;

 Cultura mare
 Legumicultura 
 Pomicultura
 Viticultura
 Zootehnie
 Mecanizare si imbunatatiri funciare
 Economie agrara si industrie alimentara 
 Legislatie 

        5.Participarea la diverse emisiuni tv/radio, unde s-au prezentat teme din domeniul agricol, 
precum:
            -Calendarul propus pentru sesiunile de depunere aferente anului 2011 
            -Masura 141 “Sprijinirea fermelor de semisubzistenta”:conditii de eligibilitate ,descrierea 
succinta a unui plan de afaceri ,documentatia anexata proiectelor

54



Raportul preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa privind modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii
 şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomiţa pe anul 2011

            -Masura 112 'Instalarea tinerilor fermieri „
            -Informatii despre  activitatea Camerei Agricole Judetene Ialomita 
             -Cursuri de formare profesionala 
             -Sfaturi practice pentru agricultori 
             -Bunele conditii agricole  de mediu ,etc.

               
         F. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Ialomiţa 

În conformitate cu prevederile  Legii nr. 218 / 2002  privind organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei  Române  şi  cu  prevederile  Hotărârii  nr.  787  din  25  iulie  2002  privind  aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publica, A.T.O.P. 
trebuie să prezinte anual un raport privind activitatea desfăşurată . 

Potrivit prevederilor legale în vigoare ATOP Ialomiţa a elaborat în luna ianuarie 2011 
Planul Strategic de activităţi, fixând totodată obiectivele şi indicatorii de performanta minimali, 
având ca scop protejarea intereselor comunităţii şi asigurarea climatului de siguranţa publica, 
precum şi măsurile ce se impun a fi adoptate pentru realizarea acestor obiective strategice. Prin 
acest  program  am  urmărit  conturarea  căilor  şi  mijloacelor  de  acţiune  pentru  diminuarea 
criminalităţii,  pentru  eficientizarea  structurilor  poliţiei,  jandarmeriei  şi  a  altor  autorităţi  ce 
concură la respectarea legalităţii în sistem integrat.  

Totodată, în şedinţa A.T.O.P. Ialomiţa din luna ianuarie au fost stabilite programele de 
activităţi ale celor 3 comisii: Comisia de coordonare, situaţii de urgenta şi pentru petiţii, Comisia 
de  planificare,  stabilire  şi  evaluare  a  indicatorilor  de  performanta  minimali,  Comisia  pentru 
probleme sociale, standarde profesionale, consultanţa şi drepturile omului. 

Comisia  de  coordonare,  situaţii  de  urgenta  şi  pentru  petiţii,  Comisia  de  planificare, 
stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanta minimali, Comisia pentru probleme sociale, 
standarde profesionale, consultanţa şi drepturile omului au desfăşurat acţiuni în teritoriu, la care 
au participat toţi factorii implicaţi în menţinerea ordinii şi siguranţei publice.

Având în vedere existenţa fenomenelor de violenţă în şcolile ialomiţene şi de necesitatea 
prevenirii  şi  ameliorării  acestui  fenomen,  A.T.O.P.  Ialomiţa  a  iniţiat  o  dezbatere  cu  elevii, 
cadrele didactice, părinţii şi reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa la Grupul 
Şcolar «Al.I. Cuza» Slobozia şi la Grupul Şcolar Agricol « Iordache Zossima » Armăşeşti. La 
întâlnirea de la Armăşeşti au fost prezenţi primarul localităţii, consilieri locali, şeful şi adjunctul 
de post din comună, reprezentanţi  ai comunităţii locale. Temele abordate au făcut referire la: 
prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile, eliminarea violentei în unităţile de învăţământşi 
în zona adiacentă acestora,  ameliorarea situaţiilor  conflictuale   apărute între  elevii  şi cadrele 
didactice din Armăşeşti, pe de o parte şi grupurile de cetăţeni de etnie romă din Bărbuleşti. De 
asemenea au fost sesizate de către profesori şi conducerea liceului din Armăşeşti numeroasele 
cazuri de abateri de la legislatia rutiera comise de etnici romi, care fac adevărate raliuri în zona 
liceului şi tentative de racolare a elevelor din Armăşeşti. 

Pe parcursul anului 2011 membrii ATOP au fost prezenţi în cadrul unor şedinţe în plen 
sau în comisii în următoarele localităţi ialomiţene: Armăşeşti, Borăneşti,  Bărcăneşti, Giurgeni şi 
Perieţi. În cadrul acestor reuniuni Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Ialomiţa a îndeplinit 
rolul  de  interfata  intre  cetăţenii  provenind din  comunitaţile  locale  şi  instituţiile  de  ordine  şi 
siguranţă publică, aducând la cunoştinţa acestora principalele probleme şi deficienţe de această 
natură din localităţile ialomiţene. La aceste reuniuni ale ATOP au participat primari, consilieri 
locali,  şefii  posturilor  de  poliţie  din  localităţi,  directori  de  şcoli  şi  cadre  didactice,  preoti  şi 

55



Raportul preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa privind modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii
 şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomiţa pe anul 2011

cetăţeni  interesaţi.  Aceştia  au  semnalat  problemele  locale  pe  care  le  au  în  ceea  ce  priveşte 
ordinea, siguranţa şi liniştea publică, tipul de infracţiuni comise pe raza localităţilor respective, 
eficienţa intervenţiilor politiştilor din comune, solicitând, în unele cazuri, intervenţii din partea 
unor patrule mixte formate din poliţişti şi jandarmi. O mare parte dintre problemele sesizate au 
putut fi rezolvate  pe loc la intervenţia promptă a inspectorilor şefi din cadrul Inspectoratului 
Judeţean de Poliţie şi de Jandarmi Ialomiţa. 

În cadrul  şedinţelor  în plen şi  în comisii  ale Autoritatii  Teritoriale  de Ordine Publica 
Ialomiţa au fost prezentate în anul 2011 mai multe teme de interes civic, referitoare la asigurarea 
ordinii şi liniştii publice în judeţul Ialomita. Cele mai importante teme abordate au vizat: 

 adoptarea  Planului  Strategic,  prezentarea şi  analiza  bilanţului  activităţii  I.P.J.  şi  I.J.J. 
Ialomiţa pe anul 2010;

 situaţia infracţionalităţii din zona de vest a judeţului – acţiune desfăşurată în localitatea 
Bărcăneşti.

 organizarea unei dezbateri cu cadrele didactice, părinţi şi elevi din Liceul « Al I. Cuza » 
pe tema  combaterii violenţei în şcoli;

 măsurile adoptate pentru asigurarea ordinii  şi siguranţei  publice în zona barurilor şi a 
discotecii Alcatraz din municipiul Slobozia. 

 prevenirea şi combaterea traficului de persoane în semestrul II 2010 şi primele 5 luni ale 
anului 2011. 

 reorganizarea şi restructurarea personalului din cadrul I.P.J. şi I.J.J. Ialomiţa ;

 asigurarea  ordinii  şi  liniştii  publice  în  localităţile  rurale  în  condiţiile  reorganizării 
Secţiilor de Poliţie Rurală; 

 asigurarea ordinii şi siguranţei cetăţeanului cu ocazia sezonului turistic estival;

 realizarea unei dezbateri cu autorităţile locale şi cetăţenii din Giurgeni privind comiterea 
infractiunilor de braconaj;

 analiza  activităţilor  realizate  de  către  Poliţia  de  Proximitate  în  vederea  prevenirii  şi 
combaterii infracţionlităţii ;  

 dezbaterea  publică  a  activităţilor  defăşutare  la  nivelul  comunei  Perieţi  în  vederea 
asigurării   siguranţei  cetăţeanului,  cu  participarea  autorităţilor  locale,  politiştilor  din 
comună şi a cetăţenilor;

 prevenirea şi combaterea criminalităţii stradale în mediul urban şi rural ;

 analiza măsurilor de prevenire şi combatere a delincvenţei juvenile în judeţul Ialomiţa în 
anul 2011;

 prezentarea propunerilor ANATOP de modificare a Legii 218 /2002 privind organizarea 
şi funcţionarea Poliţiei Române şi a Hotărârii de Guvern nr. 787/ 2002 privind 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a A.T.O.P. 

 analiza propunerilor Poliţiei Locale Slobozia privind proiectul de modificare a Legii nr. 
155/2010. 

 măsurile  specifice  de  asigurare  a  ordinii  şi  liniştii  publice  cu  ocazia  sărbătorilor  de 
Crăciun şi An Nou. 

În  urma  acţiunilor  desfăşurate  şi  a  problemelor  sesizate  de  către  cetăţeni  şi  autorităţile 
publice locale  plenul  Autorităţii  Teritoriale  de Ordine Publică Ialomiţa  a adoptat  hotărâri  cu 
caracter de recomandare în conformitate cu prevederile Legii nr. 218 /2002 privind organizarea 
şi  funcţionarea  Poliţiei  Române,   precum şi  cu prevederile  Hotărârii  nr.  787 /  2002 privind 
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aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică. 
Aceste hotărâri au vizat: 

 adoptarea  unor   măsuri  specifice  pentru  menţinerea  ordinii  publice  şi  siguranţei 
cetăţeanului în localităţile Armăşeşti şi Borăneşti;

 privind  acordarea  unui  sprijin  pentru  suplimentarea  cantităţii  de  benzină  necesară 
autoturismului Postului de Politie Borăneşti ; 

 adoptarea unor  măsuri specifice pentru prevenirea şi sancţionarea cosumului de băuturi 
alcoolice  de  către  minori  şi  interzicerea  accesului  acestora  în  Discoteca  Alcatraz  din 
Slobozia  în perioada desfăşurării programelor de striptease.

A.T.O.P.  Ialomiţa  a  susţinut  aprobarea  cooperării  Consiliului  Judeţean  Ialomiţa  cu 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa în vederea realizării proiectului „Creşterea gradului de 
încredere  a  cetăţenilor  în  capacitatea  autorităţilor  abilitate  de  prevenire  şi  combatere  a 
criminalităţii în mediul rural”, proiect aprobat de către plenul legislativului judeţean. 

Pe parcursul anului 2011 se poate concluziona faptul că s-a îmbunătăţit la nivelul judeţului 
Ialomiţa  nivelul  securităţii  şi  siguranţei  civice a comunităţilor  locale,  ca urmare a unei bune 
colaborări  dintre  Inspectoratul  Judeţean  de  Poliţie  şi  Inspectoratul  Judeţean  de  Jandarmi 
Ialomiţa, crescând totodată eficienţa activităţii unităţilor de poliţie.

H. Consiliul Judeţean Ialomiţa îndeplineşte atribuţiile adunării generale a acţionarilor la 
S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa, unde este unic acţionar. 

          În anul 2011, S.C. Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa a înregistrat o cifră de afaceri de  
12.329.263 lei   la venituri,  un profit brut de 178.721 lei,  un număr mediu de salariaţi  de 87 
angajaţi.
       Printre  lucrările  cele  mai  importante  executate  în  anul  2011 se  impune  menţionarea 
următoarelor:

 Reabilitarea şi modernizarea DJ 212 –Fetesti-Tandarei: etapa II (km 83+075 -100+915), 
receptionat partial 17,83 km din totalul de 21,727 km ;

 Modernizare DJ 201 Marculesti-Saveni, inceput in oct. 2011

 Lucrări de întreţinere si interventii la  drumurile judeţene:

 reparatii prin plombari 7137 to asfalt;

 plombe executate mecanic -Rosco= 17.100 mp;

 covoare asfaltice 5,72 km: - DJ 306 Andrasesti 2,42 km;

       -DJ 213 A Bucu-Marculesti 1,0 km;

-DJ 302 Dridu interior 0,8 km;

-DJ 211 Traian interior 1,5 km

 intretinere drumuri pietruite 3507 to piatra sparta( DJ 201 Borduselu-Piersica, Axintele-
Barbatescu; DJ 313 Axintele-Horia, DJ 306 A Ciochina-Crunti ; DJ 306 Andrasesti-Gh. 
Doja;  DJ  213  A  Bucu  -  Marculesti,  Scanteia-DN  21;  DJ  101B  Radulesti  -  limita 
jud.Ilfov);
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 marcaje rutiere longitudinale= 10.152 mp 

 lucrari toaletare rutiera.

De asemenea,  se impune să precizăm faptul că a crescut aportul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa la capitalul social al societatii in anul 2011 de la suma 6.216.330 lei la 6.816.330 lei

XI. Îndeplinirea atribuţiilor privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei publice  
locale şi centrale şi  a altor atribuţii date în competenţa consiliului judeţean sau preşedintelui  
acestuia au fost transpuse în practică prin acordarea de consultanţă de specialitate în domeniile 
juridic,  tehnic şi  economic,  la  cerere şi  fără  plată  consiliilor  locale  municipale,  orăşeneşti  şi 
comunale din judeţ. 

Pe  parcursul  anului  2011  Consiliul  Judeţean  Ialomiţa  a  dezvoltat  o  relaţie  de  bună 
colaborare şi cooperare cu Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România şi cu filialele 
structurilor  asociative  din  administraţia  publică  locală  (Asociaţia  Comunelor  din  România, 
Asociaţia  Oraşelor  din  România,  Asociaţia  Municipiilor  din  România).  În  relaţia  cu  aceste 
structuri asociative Consiliul Judeţean Ialomiţa a emis diverse puncte de vedere şi propuneri de 
lege ferenda, de  modificare a unor acte normative în vigoare,  cu impact  mare asupra bunei 
funcţionări  a  autorităţilor  administraţiei  publice  locale.  Spre  exemplu,  Consiliul  Judeţean 
Ialomiţa a transmis o serie de observaţii critice cu privire la impactul negativ amplu pe care l-ar 
fi  avut asupra cetăţenilor  din judeţele  mici  realizarea regionalizării  României,  după proiectul 
vehiculat de Guvern in anul 2011. Alte puncte de vedere au vizat tragerea unui semnal de alarmă 
privind incoerenţa şi lipsa de viziune a Executivului in ceea ce priveşte nefinalizarea investiţiilor 
începute in baza O.G. nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii ;i 
a unor baze sportive din spaţiul rural. De asemenea Consiliul Judetean a înaintat UNCJR modele 
de acţini în instanţa de contencios administrativ a unor acte normative emise de Guvern pe care 
le-am considerat ilegale ( de ex: acţiune de contestare a Hotărârii de Guvern nr. 927/21.09.2011 
privind Programul guvernamental de sprijin pentru pensionari „Coşul de solidaritate” etc.)  De 
asemenea au avut loc numeroase consultări şi informări reciproce despre problemele de interes 
public judeţean sau regional. 

În  anul  2011  domeniul  dezvoltării  regionale  a  reprezentat  o  preocupare  pentru 
Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa. În anul de raportare a avut loc o singură şedinţă a 
Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia desfăşurată în data de 24 martie 2011 la 
Turnu Măgurele,  judeţul  Teleorman.   În  cadrul  acestei  şedinţe  ordinare  au  fost  adoptate  un 
număr  de  5  hotărâri  care  au  vizat:  actualizarea  componenţei  Consiliului  pentru  Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia, adoptarea raportului de activitate al ADR Sud Muntenia pe anul 2010, 
modificarea statutului, a Regulamentului de organizarea şi funcţionare, a bugetului de venituri şi 
cheltuieli a acestei instituţii pe anul 2011, aprobarea Contractului Colectiv de Muncă la nivelul 
ADR Sud Muntenia pe anul 2011.  
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           XII.  Promovarea cooperării internaţionale rămâne un obiectiv important al Consiliului 
Judeţean  Ialomiţa  şi  al  conducerii  operative.  Preşedintele  Consiliului  Judeţean  este 
membru  supleant  în  cadrul  Comitetului  Regiunilor  Europene  şi  al   Comisiei  pentru 
Cetăţenie, Guvernanţă, Afaceri Externe şi Instituţionale (Civex) participând la dezbateri şi 
reuniuni ale acestui for, având ca teme dezvoltarea regională, adoptarea Strategiei Europa 
2020,Strategia Uniunii Europene privind zona Dunării, guvernanţa pe mai multe niveluri, 
cooperarea  inter-regională  şi  transfrontalieră,  rolul  autorităţilor  teritoriale  în  politica  de 
integrare,  coeziunea  teritorială,  calitatea  produselor  agricole,  migraţia  şi  mobilitatea 
populaţiei, etc.  

Consiliul  Judeţean  Ialomiţa  a  avut  şi  in  anul  2011 o  buna comunicare  cu structurile 
europene  (Adunarea  Regiunilor  Europene,  Asociaţia  Internaţională  a  Regiunilor  Francofone, 
Consiliul Europei, etc). 

XIII. Concluzii:
Prezentul raport privind modul în care au fost îndeplinite atribuţiile şi responsabilităţile 

 Consiliului Judeţean Ialomiţa şi ale preşedintelui acestuia în anul 2011 reprezintă o încercare de 
sintetizare în câteva zeci  de pagini  a volumului  împortant  de munca si  activitatea laborioasa 
realizată  de  către  consilierii  judeţeni,  conducerea  operativă  –  preşedintele,  vicepreşedinţii 
Consiliului Judeţean Ialomiţa şi secretarul judeţului Ialomiţa, de către aparatul de specialitate  şi 
instituţiile publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, care, printr-o muncă de 
echipă, printr-un efort comun, coerent, sistematic, şi consecvent au demonstrat un management 
public  eficient  şi  eficace,  în utilizarea  resurselor din ce în ce mai scăzute şi  în adaptarea la 
rigorile, principiile şi standardele unei administraţii de nivel european. 

Ca orice sinteză de tinută, riguroasă si complexa prezentul raport trebuie sa prezinte pe 
langa  numeroasele  realizari  şi  o  serie  de  constrângeri  şi  disfuncţionalităţi,  cu  care  ne-am 
confruntat in practica administrativa la nivel judetean, pe parcursul anului 2011.  Câteva dintre 
aceste aspecte ar fi: 

 tendinta  nefasta  si  paguboasa de centralizare  excesiva  manifestata  de catre  autorităţile 
centrale prin inmultirea numarului programelor nationale prin care se realizeaza investitii 
de  interes  judetean  si  local  (Programul  National  pentru  Dezvoltarea  Infrastructurii, 
Programul „10 case pentru specialisti” etc.), corelate cu mai vechile programe instituite 
prin  O.G.  nr.  7/2006  si  H.G.  nr.  577/1999,  care  au  devenit  instrumente  in  mana 
Executivului  de  alocare  a  fondurilor  publice  de  la  bugetul  de  stat  pe  criterii  exclusiv 
politice;

 lipsa  de  vointa  a  actualului  Guvern  de  efectuare  a  unei  descentralizări  reale,  care  să 
respecte  principiul  transferării  către  autorităţile  publice  locale  atât  a  atribuţiilor  şi 
competenţelor, cât şi a resurselor financiare şi umane necesare;

 încălcarea de către autorităţile centrale a autonomiei locale prin luarea unor decizii  cu 
impact mare în teritoriu fără a consulta autorităţile alese ale administraţiei publice locale 
(Ex: deciziile de inchidere a Spitalului Orăşenesc Ţăndărei, de reducere semnificativă a 
numărului de paturi din spitalele ialomiţene al căror management a fost transferat in plan 
local); 

 nivelul  relativ  redus  de  informare  a  populaţiei  asupra  competenţelor  şi  atributiilor 
Consiliului Judeţean şi instituţiilor publice în general;

 instabilitatea legislativa  si  inflatia  de reglementari  in domenii  care vizeaza  activitatea 
autoritatilor  administratiei  publice  locale,  fara  o  consultare  prealabila,  sau  doar  cu  o 
consultare  pur  formala,  a  structurilor  asociative  ale  autoritatilor  locale  (U.N.C.J.R., 
A.M.R., A.O.R. si A.C.R.);

 prevederi  legislative  necorelate  sau contradictorii  în  domeniu,  care blochează în multe 
cazuri activitatea autorităţilor administraţiei publice locale;
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Raportul preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa privind modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii
 şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomiţa pe anul 2011

 neîndeplinirea,  pana  in  momentul  intocmirii  prezentului  raport,  a  obligaţiei  legale  de 
prezentare a rapoartelor anuale de catre comisiile de specialitate şi majoritatea consilierilor 
judeţeni, care ar fi constituit o importantă bază de date despre raporturile aleşilor judeteni 
cu cetăţenii; 

 implicarea din ce in ce mai scazuta a cetăţenilor în viaţa publică, chiar dacă există forme 
legale  ale  democraţiei  participative.  Acest  lucru  este  demonstrat  de   participarea  unui 
numar relativ mic de cetăţeni la dezbaterile publice organizate in anul 2011, la şedinţele 
Consiliului  Judeţean  Ialomiţa,  care  au  un  caracter  public,  de  numarul  insignifiant  de 
propuneri facute in cadrul procesului de adoptare a unor acte normative prin transparenta 
decizionala, de numarul redus de solicitari din partea cetatenilor de informatii de interes 
public. ;

 blocarea ocupării posturilor vacante a presupus supraîncărcarea cu sarcini a funcţionarilor 
publici  şi personalului  contractual  existent şi imposibilitatea de a acoperi  la standardul 
dorit activitatea unor servicii din cadrul institutiei. 
Rezultatele  obţinute  pe  parcursul  anului  2011  mă  îndreptăţesc  să  apreciez  că  s-a 

manifestat o preocupare constantă pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite, în condiţiile în care 
capacitatea financiară de care s-a dispus nu a fost la nivelul proiectelor şi aspiraţiilor Consiliului 
Judeţean Ialomita.

 Politica instituţiei a avut ca linii directoare valorificarea judicioasă a resurselor din ce în 
ce mai reduse şi a patrimoniului propriu si promovarea a cât mai multe proiecte de interes public  
care să contribuie la dezvoltarea economică, socială şi culturală a judeţului Ialomita.

Materializarea  tuturor  iniţiativelor  executivului  Consiliului  Judeţean  Ialomita  şi  a 
consilierilor judeţeni, nu ar fi fost posibilă fără eforturile funcţionarilor publici de conducere sau 
de  execuţie  şi  personalului  contractual  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Consiliului 
Judeţean şi ale institutiilor subordonate, dar nici fără disponibilitatea de colaborare de care au dat 
dovadă  permanent  primarii  şi  consilierii  locali  din  localităţile  judeţului,  carora  doresc  sa  le 
multumesc public.

Pentru  anul  2012,  în  contextul  economic  actual,  rămâne  în  continuare  prioritară 
dezvoltarea  economico-socială  şi  culturală  a  judeţului,  realizarea  a  cat  mai  multe  programe 
parteneriale pentru atragerea de finanţări externe, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii la 
nivelul judeţului Ialomita etc.

 
             

VASILE SILVIAN CIUPERCĂ
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