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RAPORTUL 

preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa privind modul de îndeplinire a atribuţiilor 
proprii şi  a hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomiţa 

 pe anul 2012 
 

 
Prin 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, este 
instituită obligaţia ca preşedintele Consiliului Judeţean să  prezinte anual un  raport cu privire  la 
modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor  adopate de Consiliul Judeţean.  

Din perspectiva Consiliului Judeţean Ialomiţa raportul aferent anului 2012 relevă 
strategia conducerii operative a acestei structuri de autoritate a administraţiei publice judeţene  
de a promova principiile legalităţii, autonomiei locale, descentralizării, eficacităţii utilizării 
fondurilor publice, transparenţei administrative şi consultării cetăţenilor în soluţionarea 
problemelor de interes public judeţean, ale responsabilităţii şi profesionalismului în exercitarea 
funcţiilor publice. S-a urmărit asigurarea continuităţii demersului strategic, o guvernare locală 
transparentă, deschisă, credibilă şi eficientă, în care controlul cetăţeanului să fie concret şi să 
dispună de mijloacele şi instrumentele de exprimare necesare, pentru a creşte gradul de încredere 
a cetăţenilor în administraţia publică judeţeană.  Politicile publice promovate s-au fundamentat 
pe nevoi real identificate şi priorităţi care au ţinut seama de reursele bugetare ce pot fi moblizate, 
de implementarea principiilor dezvoltării durabile şi de adaptarea rapidă la obiectivele, cerinţele 
şi constrângerile fiecărei perioade. Îndeplinind scopul şi obiectivele „Strategiei de dezvoltare 
economico-socială a judeţului Ialomiţa în perioada 2009 – 2020”, s-a urmărit să se asigure 
creşterea continuă a capacităţii administrative, prin îmbunătăţirea procesului decizional, 
implementarea standardelor  din Sistemul de Management al Calităţii SR EN ISO 9001:2008 
pentru  asigurarea calităţii, promptitudinii şi eficienţei furnizării serviciilor publice şi creşterea 
responsabilizării instituţiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa. De 
asemenea, raportul  prezintă atât activitatea din ultimele 6 luni din  mandatul 2008 – 2012, cât şi 
pe cea din primele 6 luni ale mandatului 2012 – 2016, iar structura lui are în vedere  atribuţiile 
principale ale preşedintelui şi ale Consiliului Judeţean Ialomiţa,  cum sunt specificate în Legea 
nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Contextul economico-social, politic şi administrativ din anul 2012 a fost unul  special 
şi crucial pentru  evoluţia societăţii româneşti, când România s-a aflat în faţa unor provocări 
majore din istoria sa recentă: menţinerea stării de criză generalizată, chiar dacă  în primul 
trimestru al anului  2012 apăruseră semne ale ieşirii din recesiune, devalorizarea semnificativă a 
monedei naţionale, lansarea ideii de regionalizare, fără a fi fundamentată pe elementele reale 
care aduc evoluţie administrativă şi prezentarea ei în registru accentuat politicianist, tensiuni 
politice permanente care au dus la schimbarea guvernului, referendumul pentru demiterea 
preşedintelui, alegerile locale şi parlamentare, arestarea unui fost prim-ministru şi altele.  

Pentru autorităţile administraţiei publice locale, importanţa şi specificitatea anului 2012 a 
reprezentat-o faptul că a fost un an electoral, cu alegeri în plan local pentru funcţiile de 
preşedinte de Consiliu Judeţean, primari de unităţi administrativ-teritoriale, consiliu judeţean şi 
consiliile municipale, orăşeneşti şi comunale, în ziua de 10.06.2012, dar şi cu alegeri 
parlamentare, în ziua de 9.12.2012. 

Rezultatele alegerilor locale din 10 iunie 2012 arată că, pentru funcţia de preşedinte al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, au fost înscrişi 6 candidaţi, domnul Vasile Silvian Ciupercă fiind 
ales, prin vot direct, cu 82.498 voturi,  din cele 126.392 voturi valabil exprimate de participanţii 
la scrutinul electoral.   
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Validarea preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa s-a făcut în ziua de 25 
iunie 2012, în baza Sentinţei civile nr. 
1712/25.06.2012 a Tribunalului Ialomiţa – 
Secţia Civilă, iar în data de 28.06.2012, în 
faţa Preşedintelui Tribunalului Ialomiţa, 
judecătorul Traian Ionescu, a prefectului 
judeţului Ialomiţa, domnul Gigi Petre şi a 
unui numeros public, domnul Vasile Silvian 
Ciupercă a depus jurământul prevăzut de 
lege după validarea în funcţia de preşedinte 
al Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

 Conform „Procesului verbal privind 
centralizarea voturilor, constatarea rezultatelor 
alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru funcţia 
de consilier al Consiliului Judeţean Ialomiţa” 
din 10.06.2012 întocmit de Biroul Electoral 
Judeţean Ialomiţa, pentru alegerea Consiliului 
Judeţean Ialomiţa au depus liste de candidaturi 9 
partide/alianaţe politice/electorale, au fost 
înregistraţi 144.107 alegători  care s-au 
prezentat la urne, iar cele 129.198 de voturi 

valabil exprimate au adus în componenţa 
Consiliului Judeţean Ialomiţa doar trei 
partide/alianaţe politice/electorale – Uniunea Social 

Liberală (20 de mandate), Alianţa pentru 
Ialomiţa (6 mandate) şi Partidul Poporului 
– Dan Diaconescu (3 mandate).  

Constituirea Consiliului Judeţean 
Ialomiţa a avut loc în ziua de 30.06.2012, 

lucrările şedinţei de constituire fiind conduse de 
preşedintele acestuia. După ce au fost validate 
mandatele celor 29 de consileri judeţeni (un 
consilier API a renunţat la mandat înainte de 
şedinţa de constituire), Consiliul Judeţean Ialomiţa 
a fost declarat legal constituit şi s-a procedat apoi 
la alegerea celor doi vicepreşedinţi ai Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, votul valindându-i în aceste 
funcţii pe domnii Muşoiu Ştefan şi Martin Ioan de 
la Uniunea Social Liberală .  

De asemenea, au fost constituite cele cinci 
comisii de specialitate ale Consiliului Judeţean 
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Ialomiţa: Comisia juridică, de disciplină, drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi, Comisia de 
urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, Comisia 
economico-financiară şi agricultură, Comisia pentru muncă, sănătate, asistenţă socială şi familie 
şi Comisia pentru învăţământ, cultură, culte, tineret, colaborarea cu societatea civilă şi relaţii 
externe, păstrându-se structura din mandatul precedent, pentru a asigura o continuitate în 
abordarea atribuţiilor şi responsabilităţilor specifice Consiliului Judeţean Ialaomiţa. 

 
I. Printre cele mai importante 

responsabilităţi pe care le are preşedintele 
Consiliului Judeţean Ialomiţa este cea referitoare 
la respectarea prevederilor Constituţiei 
României, punerea în aplicare a legilor, a 

decretelor Preşedintelui României, a 
hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a 
hotărârilor Consiliului Judeţean, precum  
şi a altor acte normative incidente asupra 
activităţilor şi  atribuţiilor consiliilor 
judeţene. 

În anul 2012, pentru punerea  în aplicarea  a actelor normative în vigoare,  Consiliul 
Judeţean Ialomiţa s-a întrunit în  10 şedinţe,  în cadrul cărora au fost adoptate un număr de 135 
de hotărâri, din care 18 au fost hotărâri cu caracter normativ.  

Toate aceste şedinţe ale Consiliului Judeţean Ialomiţa desfăşurate în anul 2012 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.   

După domeniul reglementat, structura celor 135 de hotărâri este următoarea:  
din care, în perioada : 

Nr. 
crt. 

Domeniul 
Total 

hotărâri 01.01.2012 - 
29.06.2012 

30.06.2012 - 
31.12.2012 

1. organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Judeţean Ialomiţa 

37 - 37

2. organizarea şi funcţionarea aparatului de 
specialitate 

5 2 3

3. aprobare buget, impozite, taxe 19 7 12
4. strategii, programe, prognoze - - -
5. administrare patrimoniu 8 3 5
6. asocieri, cooperări 7 4 3
7. documentaţii urbanistice şi tehnice 10 6 4
8. reglementări în activitatea instituţiilor 

subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa 
25 11 14

9. protecţia mediului 2 1 1
10. transport judeţean 9 3 6
11. alte domenii 13 5 8

        TOTAL 135 42 93
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 Pentru îndeplinirea obligaţiilor instituite 
prin Legea nr. 52/2003, privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, 
preşedintele şi Consiliul Judeţean Ialomiţa au 
urmărit respectarea normelor referitoare la 
procedura de elaborare a proiectelor de acte cu 
caracter normative, precum şi a celor care 
privesc asigurarea participării cetăţenilor la 
procesul de luare a deciziilor administrative. 
Întrucât nu au fost solicitări scrise pentru 
organizarea unor dezbateri publice asupra 
actelor cu caracter normativ supuse spre analiză 

şi aprobare Consiliului Judeţean Ialomiţa, s-au 
organizat, la sediul instituţiei sau pe centre 
zonale, din proprie iniţiativă, 3 dezbateri 
publice (privind bugetul general al judeţului, 
precum şi stabilirea preţului mediu la 
principalul produs agricol - grâu). 

În exercitarea atribuţiilor conferite de 
lege, pe parcursul anului 2012 preşedintele 
Consiliului Judeţean Ialomiţa a emis un număr 
de 200 dispoziţii.  

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

 
II. Programe strategice implementate de Consiliul Judeţean Ialomiţa în anul 2012 
 
În anul 2012, Consiliul Judeţean Ialomiţa şi preşedintele acestuia au urmărit ca o mare 

parte din activitate să se desfăşoare pe bază de programe anuale sau multianuale, care să dea 
coerenţă, eficienţă şi relevanţă demersului administrativ.   

A.  Implementarea  „Strategiei de dezvoltare economico-socială a judeţului Ialomiţa, pe  
perioada 2009-2020” a vizat îndeplinirea obiectivului general al acesteia, de îmbunătăţire 
continuă a calităţii vieţii locuitorilor judeţului Ialomiţa, prin crearea unor comunităţi sustenabile, 
capabile să gestioneze şi să utilizeze resursele în mod eficient, pe zone de potenţial economic şi 
pe domenii de prioritate, asigurând prosperitate, protecţia mediului şi coeziunea socială. 

Direcţiile de acţiune pentru  realizarea 
obiectivului general au vizat creşterea 
continuă a capacităţii de management, 
planificare şi parteneriat  în vederea 
dezvoltării durabile a judeţului şi 
diminuării disparităţilor dintre mediul 
rural şi urban, dezvoltarea echilibrată a 
infrastructurii, creşterea calităţii 
serviciilor furnizate către cetăţean la 
standard comparabile cu cele 
europene. 
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 În anul 2012, evaluarea 
priorităţilor strategice şi a rezultatelor 
principalelor direcţii de dezvoltare se 
sintetizează astfel: 
 A.1. Dezvoltarea capacităţii 
administraţiei publice s-a realizat prin 
instruiri ale funcţionarilor, atât la nivelul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, cât şi la 
nivelul unităţilor administrativ-teritoriale 
din judeţ, prin îmbunătăţirea gradului de 
informatizare a administraţiei publice 
locale, prin creşterea calităţii serviciilor 
oferite cetăţenilor, a gradului de 
transparenţă în relaţia cu cetăţenii şi 
sporirea numărului de parteneriate şi a 
schimburilor de experienţă culturale, educaţionale desfăşurate în cadrul lor. 

A.2. Dezvoltarea economică s-a 
concentrat pe îmbunătăţirea 
infrastructurii de transport (reabilitări şi 
modernizări de drumuri judeţene şi 
comunale, drumuri de exploataţie agricolă, 
poduri şi podeţe, modernizări de alei 
pietonale şi trotuare în diferite localităţi 
urbane şi rurale, asigurarea de semnalizări 
şi marcaje rutiere pentru creşterea 
siguranţei circulaţiei rutiere şi pietonale), 
extinderea şi îmbunătăţirea accesului la 
servicii de utilităţi publice ( accesul a cât 
mai multor locuitori la reţele de alimentare 
cu apă şi de canalizare, colectarea selectivă 

a deşeurilor şi reciclarea acestora, 
ecologizarea teritoriului judeţului), 
creşterea competitivităţii economice 
(aplicarea de măsuri active pe piaţa muncii, 
organizarea a numeroase cursuri de instruire 
şi dezvoltare a competenţelor şi abilităţilor 
profesionale, facilitarea accesului la educaţie 
permanentă, dezvoltarea activităţii IMM-
urilor şi a economiei tradiţionale a judeţului, 
sprijinirea exploataţiilor agricole, 
promovarea şi susţinerea iniţiativelor de 
producere a energiei alternative, folosirea cu 
mai mare eficienţă a terenurilor din 
domeniul privat al unităţii administrative-
teritoriale), dezvoltarea turismului 
(implementarea unor proiecte cu finanţare europeană nerambursabile de Primăria Amara, 
dezvoltarea unor activităţi de turism private, difuzarea de materiale promoţionale despre judeţ, 
dezvoltarea unor activităţi de natura târgurilor şi expoziţiilor).  

 A.3.Dezvoltarea sectorului social a fost susţinută prin măsuri care să determine o  
creştere a calităţii vieţii cetăţenilor judeţului Ialomiţa, asigurarea accesului egal la serviciile de 
asistenţă socială, sănătate şi educaţie.  
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 Desigur, urmărirea eficienţei obiectivelor prioritare ale strategiei, presupune o 
monitorizare permanentă, dar, pentru aceasta,  este nevoie de colaborare şi de implicarea mai 
multor structuri administrative, fapt ce se realizează cu destulă greutate. 
 

B. Implementarea  „Sistemului de Management al Calităţii SR EN ISO 9001:2008 la 
 nivelul Consiliului Judeţean Ialomiţa” a pornit de la faptul că, anual, preşedintele Consiliului 

Judeţean Ialomiţa stabileşte Politica privind 
Calitate 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. În luna aprilie 2012, s-a 
desfăşurat auditul de supraveghere realizat de organismul de certificare RINA SIMTEX, el fiind 
precedat de şedinţe de analiză a managementului calităţii, de evaluarea gardului de îndeplinire a 
indicatorilor de performanţă pentru anul 2011 şi stabilirea şi aprobarea indicatorilor de 
performanţă pentru anul 2012. 
 Obiectivele generale ale Consiliului Judeţean Ialomiţa în acest domeniu  se pot  sintetiza 
în următoarele elemente: menţinerea certificării Sistemului de Management al Calităţii şi 
continua îmbunătăţire a acestuia, asigurarea satisfacerii cerinţelor şi aşteptărilor cetăţenilor prin 
furnizarea de servicii conforme, de calitate, cu respectarea prevederilor reglementarilor în 
vigoare, asigurarea unei legături active privind problemele calităţii cu toate părţile interesate, 
îmbunătăţirea performanţei în furnizarea serviciilor prin introducerea de noi tehnici şi prin 
instruirea şi perfecţionarea personalului. 

 
         C. Programul - „Ialomiţa – dintotdeauna, pentru 
totdeauna”, prin scop, obiective, acţiuni şi indicatorii de 
performanţă realizaţi, rămâne un reper emblematic  pentru 
demersul strategic permanent al Consiliului Judeţean 
Ialomiţa de a propune un alt mod de relaţionare cu un judeţ 
care nu este numai de tranzit, ci şi depozitarul unei 
moşterniri istorice, culturale şi turistice reprezentative 
pentru civilizaţia câmpiei române, al cărui potenţial trebuie 
să fie un îndemn la acţiune locală pentru dezvoltare locală. 

Scopul programului a avut în vedere încurajarea, 
susţinerea şi promovarea creaţiilor şi evenimentelor publice 
care probează potenţialul de creaţie al ialomiţenilor prin 
modalităţi active de a relaţiona cu valorile patrimoniului 
natural, cultural şi istoric al judeţului Ialomiţa, de a readuce 
în memoria afectivă momentele istorice şi personalităţile cu 
rezonanţă naţională şi chiar internaţională consemnate pe 
aceste meleaguri şi de a le înţelege din perspective inedite. 
Cu o alocare de resurse bugetare de aproximativ100.000 lei, 
acţiunile culturale desfăşurate s-au axat pe conferinţele-
dezbatere „Contribuţia ialomiţenilor la Unirea Principatelor 
Române”,  „Agricultura din Bărăgan – tradiţie şi 
modernitate”,  „Educaţia adulţilor în judeţul Ialomiţa între 
tradiţie şi modernitate”, „Ionel Perlea – destinul unui mare 
muzician român” şi pe festivalurile „Obiceiuri agrare din 
Bărăgan” şi Festivalul-concurs de tradiţie culinară 
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ialomiţeană „La Casa Tudorii” – Oraşul de Floci – Giurgeni. Analiza indicatorilor de 
performanţă ai programului „Ialomiţa 
dintotdeauna, pentru totdeauna”,  relevă 
indicatori cantitativi  ( 11 parteneri în 
realizarea evenimentelor propuse,  
realizarea şi distribuirea a peste 3.000 de 
materiale promoţionale,  înregistrarea a 
peste 3000 de participanţi la manifestările 
organizate în program) şi indicatori 
calitativi (respectarea 100% a tematicii 
aprobate prin program şi a destinaţiei 
sumelor alocate, creşterea cu 40% a 
numărului partenerilor implicaţi în 
program, triplarea numărului 

participanţilor/program faţă de anul 2011) semnificativi.  
 
În acelaşi timp, indicatorii de impact 

realizaţi sunt la fel de importanţi: 
- programul a contribuit la îndeplinirea  

priorităţilor  din  Strategia de dezvoltare 
economico-socială a judeţului Ialomiţa în 
perioada 2009 – 2020, de a asigura calitate şi 
excelenţă în acţiunile culturale promovate, prin 
abordarea din perspective ştiinţifice documentate, 
dar şi inedite ca informaţie a tematicii acţiunilor şi 
punerea în valoare a contribuţiei ialomiţenilor şi a 
personalităţilor reprezentative din judeţ pentru fiecare gen de manifestare, care  a condus la 
creşterea interesului publicului larg pentru cunoaşterea şi înţelegerea unor aspecte cu caracter de 

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

 

- cultivarea sentimentului patriotic şi a 
mândriei locale de a aparţine unui spaţiu de 
spiritualitate specifică, a cărui moştenire 
culturală are valoare naţională şi europeană, precum şi  promovarea imaginii redescoperite a 
judeţului Ialomiţa şi generarea interesului pentru aprofundarea unei realităţi culturale şi istorice 
specifică zonei şi întelegerea acesteia ca resursă potenţială şi alternativă de dezvoltare locală. 

- generalizarea desfăşurării acţiunilor pe proceduri operaţionale standard, care nu 
îngrădesc, totuşi, originalitatea şi reprezentativitatea manifestărilor organizate, perfecţionarea 
parteneriatului interinstituţional şi compatibilizarea lui cu normele şi standardele europene în 
organizarea şi susţinerea de  evenimente culturale relevante; 
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- asigurarea creşterii prestigiului şi a vizibilităţii activităţii Consiliului Judeţean 
Ialomiţa şi a instituţiilor publice judeţene partenere, prin diversificarea formelor de comunicare 
publică şi participarea directă a publicului la acţiuni. 

  
C. Programul - „Sprijin 

financiar acordat de Consiliul 
Judeţean Ialomiţa în vederea 
realizării şi/sau susţinerii 
programelor/proiectelor/acţiunilor 
educative, culturale, sociale, sportive 
şi de mediu de interes public 
judeţean, naţional şi internaţional în 
anul 2012” a urmărit atragerea 
organizaţiilor societăţii civile şi 
implicarea lor  activă şi intensă, 
printr-un proces colectiv participativ, 
la pregătirea, implementarea, 
monitorizarea şi evaluarea 
programelor destinate satisfacerii unor 
nevoi locale şi/sau judeţene. Prin 
susţinerea organizatorică şi financiară a programelor/proiectelor/acţiunilor propuse a sporit 
gradul de participare activă a cetăţenilor şi, în special a tinerilor, la viaţa publică, economică, 

educaţională, culturală şi sportivă din judeţ şi 
încurajarea acestora în asumarea 
responsabilităţilor individuale şi de grup, au 
fost promovate bunele  practici în 
organizarea de evenimente culturale, 
educative şi sportive relevante şi s-a asigurat 
creşterea vizibilităţii acţiunilor şi activităţilor 
Consiliului Judeţean Ialomiţa în spaţiul 
public zonal, judeţean, naţional şi 
internaţional. Dintre indicatorii realizaţi în 
program enumerăm selectiv câţiva:  

- au fost respectate cele 4 domenii 
şi s-au încheiat 19 contracte de asociere 
(cu 25 de proiecte), faţă de 12 prevăzute 
iniţial şi 7 în anul 2011,  numărul 
grupurilor ţintă finanţate a fost de 24, faţă 
de 12 prognozate, iar numărul 
beneficiarilor direcţi a depăşit cifra de 
6.200 de persoane; 

 - după aria de cuprindere, din cele 
23 de proiecte implementate, 6 sunt de 
nivel internaţional, câte 4 de nivel 
naţional şi interjudeţean, 1 de nivel 
regional şi 8 de nivel judeţean, în timp ce 
în anul 2011, numai 2 au avut ca arie de 
cuprindere internaţională şi naţională, iar 5 s-au desfăşurat la nivel judeţean; 
 - suma alocată prin program a fost de 144.000 lei, din care s-au cheltuit  123.000 lei; 

- programul a contribuit la îndeplinirea  operaţiunii indicative nr.6 – „Dezvoltarea 
parteneriatelor locale, zonale,  judeţene, interjudeţene, regionale, interregionale şi internaţionale” 
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prevăzută în direcţia de dezvoltare strategică prioritară nr.1 – „Dezvoltarea capacităţii 
administrative” din Strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului Ialomiţa în 
perioada 2009 – 2020; 

- domeniile de sprijin financiar stabilite, numărul de proiecte, scopul şi tematica acestora, 
aria de cuprindere, numărul grupurilor ţintă şi numărul beneficiarilor direcţi şi indirecţi 
demonstrează că fundamentarea programului a fost corectă din punct de vedere al 
oportunităţii şi necesităţii implementării lui şi în concordanţă cu nevoile de interes public 
judeţean real identificate; 

- programul a contribuit la aplicarea principiului european al parteneriatului şi la 
dezvoltarea parteneriatului după un model organizaţional compatibil cu standardele din Uniunea 
Europeană, prin realizarea de asocieri instituţionalizate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa cu 
parteneri din societatea civilă ialomiţeană, pe bază de contracte de asociere; 

După aria de cuprindere, diversitatea activităţilor şi numărul beneficiarilor direcţi sau 
indirecţi, implementarea proiectului a contribuit la schimbul de bune practici de nivel 
internaţional, naţional şi judeţean, la schimbul de valori culturale perene, descoperirea unor 
talente locale de perspectivă, facilitarea comunicării şi socializării între participanţii la acţiuni, 
formarea unei atitudini civice şi a responsabilităţii conştiente, mai ales în rândul tinerilor, 
promovarea obiectivelor istorice, culturale şi turistice din judeţ, dezvoltarea spiritului de 
competiţie,  îmbunătăţirea şi promovarea performanţelor profesionale, personale şi civice în 
activitatea beneficiarilor de sprijin financiar, sporirea prestigiului acestora, precum şi 
creşterea prestigiului şi a vizibilităţii activităţii Consiliului Judeţean Ialomiţa.  

Implementarea programului „Sprijin financiar acordat de Consiliul Judeţean Ialomiţa 
în vederea realizării şi/sau susţinerii programelor/proiectelor/acţiunilor educative, 
culturale, sociale, sportive şi de mediu de interes public judeţean, naţional şi internaţional 
în anul 2012”, prin elementele de analiză prezentate anterior, arată că orientarea strategică a 
Consiliului Judeţean Ialomiţa a fost corect şi obiectiv fundamentată şi poate rămâne o direcţie de 
acţiune importantă, pe un orizont de timp mediu şi lung, deoarece răspunde, prin scop şi 
obiective, cerinţelor şi priorităţilor strategiei Europa 2020. 

 
         D. Programul – „Planul european de 
furnizare de ajutoare alimentare în 
beneficiul persoanelor cele mai 
defavorizate din România, în anul 2012” 
s-a concretizat prin Acordul de cooperare 
încheiat între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură Bucureşti  şi Consiliul 
Judeţean Ialomiţa, cantitatea totală de 
produse alimentare din stocuri comunitare 
repartizată judeţului Ialomiţa fiind de 1.795 
tone,  iar numărul total de beneficiari ai 
programului P.E.A.D. 2012/2013 însumând 
39.461 persoane. Din cantitatea totală 
repartizată iniţial, nu au fost livrate 485 tone 

de făină şi 265 tone de ulei, datorită unor probleme contractuale cu furnizorii de făină şi ulei ale 
APIA. 

Implementarea P.E.A.D. 2012 a fost influenţată negativ de emiterea şi publicarea în 
Monitorul Oficial al României a Hotărârii Guvernului nr. 950 din 28 septembrie 2012, care a 
modificat şi completat Hotărârea Guvernului nr. 600 din 2009, în sensul că a mărit numărul total 
de beneficiari, ceea ce a determinat un volum mare de muncă pentru refacerea protocoalelor de 
colaborare cu primăriile şi a listelor de distribuire pentru fiecare localitate, categorie de 
beneficiari şi produse. În acelaşi timp, descentralizarea de atribuţii şi responsabilităţi către 
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consiliile judeţene în acest domeniu, fără a fi însoţită de descentralizarea de resurse umane, 
financiare şi materiale crează disfuncţionalităţi atât în implementarea programului, cât şi în 
activitatea consiliilor, prin redistribuirea de atribuţii şi cheltuieli suplimentare neacoperite de 
alocări bugetare corespunzătoare. De aceea, este realistă solicitarea Consiliului Judeţean Ialomiţa 
de a se  modifica legislaţia în domeniu, prin trecerea implementării P.E.A.D. la structurile 
teritoriale ale A.P.I.A., în condiţiile în care această agenţie gestionează programul la nivel 
naţional, are în fiecare judeţ un număr de personal echivalent în mare parte cu acela al 
Consiliului Judeţean Ialomiţa şi poate reduce şi fluidiza circuitul documentelor. Modificarea 
regulilor în timpul jocului, care a condus la cheltuieli suplimentare de timp, forţă de muncă şi 
bani, prin refacerea acordurilor de cooperare cu primăriile şi a listelor cu beneficiarii şi 
întârzierera distribuirii produselor către aceştia,  contractarea cu întârziere a produselor de către 
A.P.I.A. Bucureşti şi cu furnizori care au fost incapabili să respecte condiţiile contractuale. 
Aceste lucruri au avut consecinţe negative asupra derulării ritmice a distribuirii produselor şi, 
mai ales, a tuturor produselor la aceeaşi primărie, au condus la creşterea nemulţumirii 
beneficiarilor pentru neprimirea la timp a ajutoarelor alimentare, care s-a transferat, nedrept şi 
neconform cu realitatea, asupra imaginii autorităţilor administraţiei publice din judeţe. 

E. Programul „Promovare” a fost destinat 
integral, în anul 2012, desfăşurării acţiunii - „20 de ani 
de administraţie publică judeţeană”, prilejuită de 
aniversarea a 20 de ani de la constituirea primului 
Consiliu Judeţean în Ialomiţa (10 aprilie 1992), din 
perioada postdecembristă şi a reprezentat un eveniment 
semnificativ, de bilanţ şi retrospectivă, pentru analiza 
evoluţiei reformei administrative şi a modernizării 
managementului public specific unei importante autorităţi 

a administraţiei publice judeţene. 
Evenimentul a avut loc în 

data de 27.12.2012 la Centrul 
Cultural UNESCO „Ionel Perlea” 
Slobozia, participând un număr 
semnificativ de consilieri judeţeni 
din cele 5 mandate, reprezentanţi ai 
Instituţiei Prefectului – judeţul 

Ialomiţa şi ai instituţiilor publice de sub 
autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, mass-
media locală. 

În cadrul acţiunii au fost înmânate 
consilierilor judeţeni plachete aniversare, cocarde 
şi broşura „20 de ani de administraţie publică 
judeţeană”. 

La moment de bilanţ prilejuit de 
aniversarea a 20 de ani de la constituirea 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, putem afirma cu 
deplin temei că rolul, competenţele şi 
responsabilităţile legale cu care este investită 
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această autoritate a administraţiei publice judeţene au fost îndeplinite, iar prestaţiile şi acţiunile 
administrative au fost coerente, performante, credibile, adaptate la nevoile reale ale comunităţilor 
locale şi ale cetăţenilor. 

 
F. Prin programul „Transparenţă 

şi comunicare” s-a urmărit creşterea 
vizibilităţii activităţii Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, promovarea transparenţei 
administrative, promovarea imaginii 
Consiliului Judeţean Ialomiţa în plan 
naţional şi internaţional, realizarea şi 
diseminarea de materiale promoţionale, 
modernizarea bazei de materiale destinate 
comunicării în spaţiul  public şi 
fluidizarea circuitului informaţional intern 
şi extern. 

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 2012 au avut loc 3 
dezbateri publice organizate de 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, ai mass-media 
locale şi ai unor ONG-uri. 

În relaţia cu mass-media au fost trimise 15 comunicate de presă, s-au desfăşurat 2 
conferinţe de presă şi 4 vizite de documentare, au fost întocmite şi puse la dispoziţia ziariştilor 
dosare de presă şi au fost asigurate condiţiile necesare pentru exercitarea atribuţiilor de jurnalist.  

Statistic, în anul 2012, în registrul special de evidenţă a solicitărilor de informaţii de 
interes public s-au înregistrat 27 de solicitări, cu 46 mai puţine decât în anul 2011. 

După domiciliul solicitantului, din cele 27 de cereri de informaţii de interes public, 13 
(48,15%) au fost din afara judeţului Ialomiţa (Bucureşti, Timişoara, Sibiu, Galaţi, Craiova), iar 
14 (51,85%) din judeţ (Slobozia, Amara, Hagieşti), o singură solicitare venind din mediul rural 
(Hagieşti, judeţul Ialomiţa). În funcţie de modalitatea de soluţionare, 2 cereri au fost redistribuite 
către autorităţile abilitate cu rezolvarea cerinţelor, iar la 25 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 cetăţeanilor cu 
privire la atribuţiile consiliului judeţean şi, după caz, la îndrumarea acestora de a se adresa 
instituţiilor competente pentru furnizarea informaţiilor solicitate. 
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 În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2012, la Consiliul Judeţean Ialomiţa au fost 
înregistrate 49 de petiţii, din care 21 adresate direct Consiliului Judeţean Ialomiţa de petiţionari 
persoane fizice şi 28 remise de alte instituţii. După obiectul petiţiei, statistica înregistrată 
consemnează următoarele:  7 au privit problemele de fond funciar, 2 solicitări de fonduri pentru 
alimentarea cu apă şi branşare la energia electrică, 4 solicitări de ajutor financiar/materiale 
construcţii, 7 solicitări de eliberare de adeverinţe şi copii xerox de pe documentele existente în 
arhiva Consiliului Judeţean Ialomiţa, 7 reclamaţii ale unor persoane faţă de instituţiile statului, 3 
solicitări de locuri de muncă, 4 solicitări privind locuri de casă, 3 solicitări de internare în cămine 
de bătrâni, 11 alte domenii, iar 1 solicitare fiind clasată.  După modul de rezolvare, 16 petiţii au 
fost rezolvate direct, iar 33 de petiţii al căror conţinut nu a intrat în aria de competenţă a 
instituţiei noastre au fost direcţionate către autorităţile abilitate cu rezolvarea problemelor 
sesizate.  

Nu au fost constatate nici în anul 2012 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 2012 au fost 
primiţi în audienţă 143 de cetăţeni. Problematica frecventă a audienţelor a fost: solicitări de 
locuri de muncă, solicitări de locuinţe, ajutoare materiale de construcţii, ajutoare sociale. În 
condiţiile în care solicitarea de audienţe nu se înscria în aria de competenţă a Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, cetăţenii au fost consiliaţi şi îndrumaţi să se adreseze instituţiilor competente 
cu rezolvarea cererii lor. 

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

judeţean, trebuie arătat că au fost respectate normele legale şi prevederile Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa şi a celor 5 comisii de specialite ale 
acestuia, în ceea ce priveşte convocarea, stabilirea ordinii de zi şi asigurarea publicităţii acesteia, 
întrunirea cvorumului necesar de desfăşurare a şedinţelor şi de exercitare a votului, asigurarea 
caracterului public al şedinţelor. Au fost invitaţi şi au participat la şedinţele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului-judeţul Ialomiţa, parlamentari din judeţ, 
reprezentanţi ai instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
reprezentanţi ai unor servicii publice deconcentrate, organizaţiilor non-guvernamentale locale şi  
structurilor patronale din judeţ, cetăţeni şi  mass-media locală. 

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

   
       IV. Realizarea obiectivelor 

strategice prioritare propuse pentru 
anul 2012 a însemnat continuarea unei 
viziuni strategice unitare în abordarea 
priorităţilor propuse, în corelare cu 
nevoile real identificate 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.  La fel ca în ultimii 8 ani şi în 
anul 2012 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”.  
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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. Astfel, în anul 2012 au fost urmărite şi monitorizate 
lucrările de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene aprobate prin programul anual,  au fost 
continuate lucrările  la următoarele obiective de investiţii care privesc reabilitarea şi 
modernizarea drumurilor: modernizarea DJ 213- DN2A –Luciu (55..774400..223355,,8822  lleeii)) , DD..JJ..  221122  
MMiihhaaiill  KKooggăăllnniicceeaannuu--DDNN  22AA  şşii  FFeetteeşşttii--ŢŢăănnddăărreeii,,  eettaappaa  IIII (22..005599..441188,,8822  lleeii)),,DJ 212 - limită judeţ 
Brăila-Luciu (44..339977..222200,,7777  lleeii)), DJ 201- tronson Mărculeşti –Sudiţi –Săveni (77..003300..770033,,2266  lleeii)), 
DJ 201- tronson Bueşti-Albeşti (88..335555..444444,,8811  lleeii ) şi DJ 402 Sineşti –limită judeţ Ilfov 
(775566..117733,,5544  lleeii)), reabilitarea accesului rutier la Fiebinţi Târg (994499..003311,,6666  lleeii)), efectuarea 
recepţiilor la terminarea lucrărilor de la obiectivele: modernizare DJ 201 A Coşereni Moldoveni 
– Patru Fraţi tronson I (331122..664477,,6600  lleeii)), modernizare DJ 201 A  Patru Fraţi - limită judeţ Prahova 
tronson II (22..117744..220088,,1144  lleeii)) şi reabilitare acces rutier Fierbinţi Târg. De asemenea, au fost 
întocmite caiete de sarcini şi documente de atribuire pentru achiziţiile de servicii de proiectare 
pentru obiectivele: reabilitare drum exploatare DE 2662 (4455..226600,,0000  lleeii)),,  pprotecţia infrastructurii 
DJ 101 H în zona Maia (3377..882200,,0000  lleeii)),,  mmodernizare şi reabilitare DJ 102 H. 

 
B.    Îmbunătăţirea infrastructurii destinate domeniului sănătăţii  rămâne o altă 

prioritate investiţională strategică a Consiliului Judeţean Ialomiţa, obiectivele realizate în anul 
2012 incluzând: continuarea ccoonnssoolliiddăărriiii  SSppiittaalluulluuii  JJuuddeeţţeeaann  ddee  UUrrggeennţţăă  SSlloobboozziiaa,,  ccoorrpp  CC,,DD,,EE  ––  
eettaappaa  II  ((11..119966..668866,,4499  lleeii))  şşii  achiziţia unui echipament de producere a oxigenului necesar 

desfaşurării activităţii curente, precum şi 
extinderea şi modernizarea echipamentelor de 
distribuţie a gazelor medicale  llaa  SSppiittaalluull  
JJuuddeeţţeeaann  ddee  UUrrggeennţţăă  SSlloobboozziiaa  ddee    
aapprrooxxiimmaattiivv  33..880088..000000,,0000  lleeii,,  ddiinn  ccaarree,,   
investiţii din fondurile Ministerului Sănătăţii 
în valoare de 3.608.000lei şi din contribuţia 
Consiliului Judeţean Ialomiţa de  200.000 lei.  
Asemenea investiţie a permis unităţii să 
reducă cheltuielile activităţii curente cu peste 
30.000 lei lunar. Din fondurile proprii ale 
SSppiittaalluulluuii  JJuuddeeţţeeaann  ddee  UUrrggeennţţăă  SSlloobboozziiaa s-au 
realizat investiţii însumând 1.559.270,83 lei, 
fiind achiziţionate urmatoarele echipamente: 

tomograf în coerenţă optică, aparat laser portabil, aparat de terapie Combi, electrocardiografe cu 
12 canale, aparat de ionizare, aspirator 
chirurgical, aparat automat de evaluare a 
hemoglobinei, aparat deg determinare a 
glicemiee glicozilate , program informatic 
medical integrat, unitate de stocare 
imagistică, aparat coagulare, masă pentru 
operaţie, lampă pentru sala de operaţie  şi 
echipament ortopedie pediatrică. Eforturile 
financiare deosebite prezentate anterior şi 
făcute în perioade de maximă restricţie 
bugetară au adus o îmbunătăţire substanţială 
a calităţii şi operativităţii actului medical şi 
standarde superioare în serviciile oferite 
pacienţilor de SSppiittaalluull  JJuuddeeţţeeaann  ddee  UUrrggeennţţăă  
SSlloobboozziiaa.. 
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C. Modernizarea şi îmbunătăţirea sistemului judeţean al asistenţei sociale a continuat  
şi în anul 2012, prin demararea lucrărilor la două proiecte investiţionale ale Direcţiei Generale 
pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, finanţate prin Programul Operational 
Regional, Axa Prioritara 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, DMI 3.2 Reabilitarea 
/modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale: "Extindere, reabilitare 
termică şi dotare Centru de Îngrijire şi Asistenţă - municipiul Slobozia"(227777..772233,,8844  lleeii))  şşii  
"Înfiinţarea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihică pentru Adulţi - comuna Movila, 
judeţul Ialomiţa"( 669900..776600,,3322  lleeii)) 

La Centrul de Asistenţă Medico-
Socială Fierbinţi-Târg, instituţie publică 
aflată sunt autoritatea Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, s-a finalizat în aprilie 2012 şi a fost 
pus în funcţiune pavilionul A, corp rezidenţial 
cu 20 de paturi. De asemenea, în lunile 
noiembrie şi decembrie ale anului 2012, 
pavilionul B al C.A.M.S. Fierbinţi a fost dotat 
funcţional cu mobilierul medical şi social. 
Valoarea totală a dotărilor a fost de 80.000 lei, 
întreaga sumă provenind din bugetul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa.   

           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 cooperarea şi colaborarea cu 
autorităţile administraţiei publice locale pentru a găsi resursele necesare îndeplinirii obiectivelor 
cuprinse în strategii,  prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială pe termen mediu şi 
lung.  A existat o mai bună colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale în ceea ce 
priveşte corelarea strategiilor de dezvoltare economico-socială locale cu strategia judeţeană 
cuprinsă în „Documentul Strategic cu Scenarii de Dezvoltare Socio – Economică şi 
Demografică a teritoriului judeţului Ialomiţa, pe perioada 2009 – 2013, cu orizont 2013 – 
2020”, proiectele depuse de unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Ialomiţa pentru 
accesarea de finanţări nerambursabile relevând şi concordanţa dintre obiectivele strategice 
judeţene şi cele locale.  
 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 2012, 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.  

Pentru dezvoltarea durabilă şi protejarea 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 care să asigure 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 %  
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reprezentând 433.571,77 lei cu TVA, iar contribuţia proprie în procent de 32,22 % reprezentând 
206.103,32 cu TVA lei. Valoarea lucrărilor din anul 2012 a fost de 8844..115500,,5566  lleeii;; 

- 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 
%, din care, în anul 2012, s-a 
înregistrat o valoare de 112222..886644,,9966  
lleeii..  

Prin implementarea acestui  
se urmăreşte 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. 
Durata contractului de finanţare 

nerambursabilă încheiat între AFM în calitate de 
finanţator şi Consiliul Judeţean Ialomiţa în calitate 
de beneficiar este de maximum 60 de luni ( 5 ani)  
pentru fiecare proiect în parte. 

De asemenea, trebuie relevată şi investiţia 
«  AAssiigguurraarreeaa  eenneerrggiieeii  vveerrzzii  ppeennttrruu  ffuunnccţţiioonnaarreeaa  
uunnoorr  iinnssttiittuuţţiiii  ppuubblliiccee  ddiinn  jjuuddeeţţuull  IIaalloommiiţţaa  pprriinn  
ccaappttaarreeaa  eenneerrggiieeii  vveerrzzii  ssoollaarree  --  PPaarrcc  SSoollaarr  
FFoottoovvoollttaaiicc  IIaalloommiiţţaa  II””,,  ccaarree  aarree  ccaa  llooccaaţţiiee  oo  ppaarrttee  
ddiinn  ppeerriimmeettrruull  OOrraaşşuulluuii  ddee  FFllooccii  ddee  llaa  GGiiuurrggeennii..  

UUnn  pprrooiieecctt  rreeggiioonnaall  iimmppoorrttaanntt,,  îînn  
ccaarree  CCoonnssiilliiuull  JJuuddeeţţeeaann  IIaalloommiiţţaa  eessttee  
ppaarrtteenneerr,,  îîll  rreepprreezziinnttăă  cceell  ccuu  ttiittlluull  
““AAcchhiizziiţţiiee  eecchhiippaammeennttee  ssppeecciiffiiccee  ppnnttrruu  
îîmmbbuunnăăttăăţţiirreeaa  ccaappaacciittăăţţiiii  şşii  ccaalliittăăţţiiii  
ssiisstteemmuulluuii  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  îînn  ssiittuuaaţţiiii  ddee  
uurrggeennţţăă  şşii  ppeennttrruu  aaccrrddaarreeaa  aassiisstteennţţeeii  
mmeeddiiccaallee  ddee  uurrggeennţţăă  şşii  aa  pprriimmuulluuii  aajjuuttoorr  
ccaalliiffiiccaatt  îînn  RReeggiiuunneeaa  SSUUDD  MMuunntteenniiaa””,,  
ffiinnaannţţaatt  pprriinn  PPrrooggrraammuull  OOppeerraaţţiioonnaall  
RReeggiioonnaall,,  AAxxaa  pprriioorriittaarrăă  33--  
““ÎÎmmbbuunnăăttăăţţiirreeaa  iinnffrraassttrruuccttuurriiii  ssoocciiaallee””,,  
DDoommeenniiuull  mmaajjoorr  ddee  iinntteerrvveennţţiiee  33..33  ––  ““  
ÎÎmmbbuunnăăttăăţţiirreeaa  ddoottăărriiii  ccuu  eecchhiippaammeennttee  aa  
bbaazzeelloorr  oopprreeţţiioonnaallee  ppeennttrruu  ddee  iinntteerrvveennţţiiii  

îînn  ssiittuuaaţţiiii  ddee  uurrggeennţţăă””..  ÎÎnn  aannuull  22001122,,  pprriinn  aacceesstt  pprrooiieecctt  IInnssppeeccttoorraattuull  ppeennttrruu  SSiittuuaaţţiiii  ddee  UUrrggeennţţăă  ““  
BBaarrbbuu  CCaattaarrggiiuu””  IIaalloommiiţţaa  aa  ffoosstt  ddoottaatt  ccuu  aauuttoovveehhiiccuullee  ssppeecciiaallee  îînn  vvaallooaarree  ttoottaallăă  ddee  77..992299..880000  lleeii  ((  
11  aauuttoovveehhiiccuull  ssppeecciiaall  NN22  MMeerrcceeddeess  ––BBeennzz,,  33  aauuttoovveehhiiccuullee  ssppeecciiaallee    NN33  MMAANN,,  33  aauuttoovveehhiiccuullee  
ssppeecciiaallee    NN33GG  SSCCAANNIIAA,,  22  aammbbuullaannţţee  VVOOLLKKSSWWAAGGEENN))..    

  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. În anul 2012 au fost eliberate 18 certificate de 
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urbanism,  402 avize pentru certificate de urbanism, 9  autorizaţii de construire, 183 avize pentru 
autorizatii de construire. De asemenea, în Comisia Tehnică Judeţeană de Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului au fost analizate 40 de documentaţii tehnice ( P.U.G.-uri şi P.U.Z.- uri), 
emise 37 de avize unice pentru tot atâtea documentaţii de urbanism ( P.U.G.-uri şi P.U.Z.- uri) şi 
au fost amânate 3 documentaţii în vederea completării documentaţiei de fundamentare. 

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, să contribuie la modernizarea localităţilor, 
reducerea disparităţilor de dezvoltare dintre comunităţile noastre şi o dezvoltare durabilă.  

  
V.  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 2012, 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, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii 
bugetului de stat pe anul 2012 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 2012, a contului de încheiere a exerciţiului bugetar din anul 2011 
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 2012, bugetul propriu al judeţului Ialomiţa a fost de 94.533.250 lei, la partea 
venituri şi 99.833.250 lei la partea de cheltuieli. Această sumă este reprezentată de prevederile 
definitive influenţate de rectificările bugetare care au survenit pe parcursul anului fiscal 2012. 
Încasările realizate la bugetul propriu al judeţului Ialomiţa în anul de raportare s-au cifrat la 
96.791.668 lei, însemnând un procent de colectare de 102,39 %, cu 5,43 % mai mare decât în 
anul 2011, iar plăţile efectuate au fost în sumă de 94.490.406  lei, adică 94,65%.  
  Execuţia veniturilor bugetului propriu al judeţului pe surse de provenienţă: 
 

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: 
94.533.250 96.791.668 102,39% 100,00%

I  VENITURI CURENTE, din care: 61.550.250 59.527.407 96,71% 61,50%
        - Venituri fiscale, din care: 56.205.250 54.136.407 96,32% 55,93%
             Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 20.901.000 20.876.267 99,98% 21,57%
                Cote defalcate din impozitul pe venit 14.457.000 14.457.247 100,01% 14,94%
                Sume alocate de consiliul judeţean pentru  

               echilibrarea bugetelor locale 
6.444.000 6.419.020 99,61% 6,63%
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            Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 34.493.250 32.482.450 94,17% 33,56%
               Sume defalcate din taxa pe valoarea  

              adăugată pentru acţiuni transferate sau noi  
              cheltuieli publice 

21.019.250 19.008.450 90,43% 19,64%

               Sume defalcate din taxa pe valoarea  
              adăugată pentru drumuri 

4.043.000 4.043.000 100,00% 4,18%

               Sume defalcate din taxa pe valoarea  
              adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 

9.431.000 9.431.000 100,00% 9,74%

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

811.000 777.690 95,89% 0,80%

        - Venituri nefiscale 5.345.000 5.391.000 100,86% 5,57%
           Venituri din proprietate 5.217.000 5.302.537 101,64% 5,47%
           Venituri din prestări servicii şi alte activităţi 35.000 30.509 87,17% 0,03%
           Diverse venituri 25.000 4.628 18,51% 0,01%
           Amenzi, penalităţi şi confiscări 3.000 397 13,23% 0,01%
           Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 65.000 52.929 81,43% 0,05%

II  OPERAŢIUNI FINANCIARE 
(sume din excedentul bugetului local utilizate pentru 
finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare) 

- 5.300.000 - 5,48%

III SUBVENŢII  32.850.000 31.838.658 96,92% 32,89%
 Finanţarea subprogramului privind pietruirea, 

reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

500.000 500.000 100,00% 0,51%

 Subvenţii de la bugetul Ministerului Sănătăţii pentru 
finanţarea investiţiilor în sănătate 

3.608.000 3.607.961 99,99% 3,73%

 Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu 
handicap 

26.377.000 26.113.111 99,00% 26,98%

 Subvenţii primite din Fondul de Intervenţie 900.000 900.000 100,00% 0,93%
 Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea 

unităţilor de asistenţă medico-sociale 
163.000 110.738 67,94% 0,11%

 Sume primite de administraţiile locale pentru 
program FEGA implementat de APIA 

68.000 63.036 92,70% 0,07%

 Subvenţii buget de stat pentru finanţarea camerelor 
agricole 

549.000 503.812 91,77% 0,52%

 Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi 
judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă 
dificultate 

40.000 40.000 100,00% 0,04%

 Alte subvenţii primite de la administraţia centrală 
pentru finanţarea unor activităţi 

645.000 - - -

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

133.000 125.603 94,44% 0,13%

 Programe comunitare finanţate în perioada 2007 - 
2013 

133.000 125.603 94,44% 0,13%

 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE  - VENITURI 
TOTALE 
   din care: 

84.219.250 82.323.095 97,75% 85,05% 100,00%

I  VENITURI CURENTE, din care: 55.477.250 54.592.398 98,41% 56,40% 66,31%
        - Venituri fiscale, din care: 56.205.250 54.136.407 96,32% 55,93% 65,76%
             Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 20.901.000 20.876.267 99,88% 21,57% 25,36%
                Cote defalcate din impozitul pe venit 14.457.000 14.457.247 100,01% 14,94% 17,56%
                Sume alocate de consiliul judeţean pentru  

               echilibrarea bugetelor locale 
6.444.000 6.419.020 99,61% 6,63% 7,80%

            Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată 34.493.250 32.482.450 94,17% 33,56% 39,46%
               Sume defalcate din taxa pe valoarea  

              adaugată pentru acţiuni transferate sau noi  
              cheltuieli publice 

21.019.250 19.008.450 90,43% 19,64% 23,09%

               Sume defalcate din taxa pe valoarea  
              adăugată pentru drumuri 

4.043.000 4.043.000 100,00% 4,18% 4,91%

               Sume defalcate din taxa pe valoarea  9.431.000 9.431.000 100,00% 9,74% 11,46%
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              adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 
           Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării 

          bunurilor sau pentru desfăşurarea de activităţi 
811.000 777.690 95,89% 0,80% 0,94%

        - Venituri nefiscale -728.000 455.991 -62,64% 0,47% 0,55%
           Venituri din proprietate 5.217.000 5.302.537 101,64% 5,47% 6,44%
           Venituri din prestări servicii şi alte activităţi 35.000 30.509 87,17% 0,03% 0,03%
           Diverse venituri 25.000 4.628 18,51% 0,01% 0,01%
           Amenzi, penalităţi şi confiscări 3.000 397 13,23% 0,01% 0,01%
           Transferuri voluntare –vărsăminte din secţiunea 

de  
          funcţionare pentru finaţarea secţiunii de 
dezvoltare 

-6.073.000 -4.935.009 81,26% -5,10% -6,00%

  Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 65.000 52.929 81,43% 0,05% 0,06%
III SUBVENŢII  28.742.000 27.730.697 96,48% 28,65% 33,69%

 Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu 
handicap 

26.377.000 26.113.111 99,00% 26,98% 31,72%

 Subvenţii primite din Fondul de Intervenţie 900.000 900.000 100,00% 0,93% 1,09%
 Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea 

unităţilor de asistenţă medico-sociale 
163.000 110.738 67,94% 0,11% 0,13%

 Sume primite de administraţiile locale pentru 
program FEGA implementat de APIA 

68.000 63.036 92,70% 0,07% 0,08%

 Subvenţii buget de stat pentru finanţarea camerelor 
agricole 

549.000 503.812 91,77% 0,52% 0,61%

 Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi 
judeţene pentru ajutoare în situaţii de extremă 
dificultate 

40.000 40.000 100,00% 0,04% 0,05%

 Alte subvenţii primite de la administraţia centrală 
pentru finanţarea unor activităţi 

645.000 - - - -

 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE  -VENITURI 
TOTALE 
   din care: 

10.314.000 14.468.573 140,28% 14,95% 100,00%

I  VENITURI CURENTE, din care: 6.073.000 4.935.009 81,26% 5,10% 34,11%
        - Venituri nefiscale 6.073.000 4.935.009 81,26% 5,10% 34,11%
           Transferuri voluntare –vărsăminte din secţiunea 

de  
          funcţionare pentru finaţarea secţiunii de 
dezvoltare 

6.073.000 4.935.009 81,26% 5,10% 34,11%

II OPERAŢIUNI FINANCIARE 
(sume din excedentul bugetului local utilizate pentru 
finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare) 

- 5.300.000 - 5,48% 36,63%

III SUBVENŢII  4.108.000 4.107.961 99,99% 4,24% 28,39%
 Finanţarea subprogramului privind pietruirea, 

reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate 

500.000 500.000 100,00% 0,52% 3,46%

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

3.608.000 3.607.961 99,99% 3,73% 24,94%

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

133.000 125.603 94,44% 0,13% 0,87%

 Programe comunitare finanţate în perioada 2007 - 
2013 

133.000 125.603 94,44% 0,13% 0,87%
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Sinteza cheltuielilor pe structura funcţională: 
Cap. Denumirea 

indicatorului 
Credite 
bugetare 
definitive 
 
- lei - 

Plăţi 
efectuate 
 
 
 
- lei - 

Pondere 
plăţi în 
credite 
bugetare 
(col.3/ 
col.2) 

Pondere 
în total 
cheltuieli 

Pondere 
în total 
cheltuieli 
în cadrul 
secţiunii 

0 1 2 3 4 5
 CHELTUIELI TOTALE 

  din care: 
99.833.250 94.490.406 94,65% 100,00%

5102 Autorităţi publice şi acţiuni externe 5.058.000 3.998.605 79,06% 4,23%
5402 Alte servicii publice generale 970.000 877.458 90,46% 0,93%
5502 Tranzacţii privind datoria publică şi 

împrumuturi 
7.821.000 7.773.655 99,39% 8,23%

6002 Apărare 250.000 230.907 92,36% 0,24%
6102 Ordine publică şi siguranţă naţională 358.000 162.856 45,49% 0,17%
6502 Învăţământ 8.592.250 6.798.688 79,13% 7,20%
6602 Sănătate 5.579.000 5.469.269 98,03% 5,79%
6702 

Cultură, recreere şi religie 
7.032.000 6.826.953 97,08% 7,22%

6802 Asigurări şi asistenţă socială 42.623.000 41.810.890 98,09% 44,25%
7002 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 500.000 500.000 100,00% 0,53%
7402 Protecţia mediului 655.000 225.390 34,31% 0,24%
8002 Acţiuni generale economice, comerciale şi 

de muncă 
250.000 41.627 16,65% 0,04%

8302 Agricultură, silvicultură, piscicultură şi 
vânătoare 

549.000 503.812 91,77% 0,53%

8402 Transporturi 19.596.000 19.270.296 98,34% 20,40%
 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE - 

CHELTUIELI TOTALE 
  din care: 

84.219.250 80.084.430 95,09% 84,75% 100,00%

5102 Autorităţi publice şi acţiuni externe 4.765.000 3.907.491 82,00% 4,13% 4,88%
5402 Alte servicii publice generale 970.000 877.458 90,46% 0,93% 1,10%
5502 Tranzacţii privind datoria publică şi 

împrumuturi 
7.821.000 7.773.655 99,39% 8,23% 9,71%

6002 Apărare 245.000 225.922 92,21% 0,24% 0,28%
6102 Ordine publică şi siguranţă naţională 208.000 162.856 78,30% 0,17% 0,20%
6502 Învăţământ 8.543.250 6.750.649 79,02% 7,14% 8,43%
6602 Sănătate 563.000 510.738 90,72% 0,54% 0,64%
6702 

Cultură, recreere şi religie 
7.032.000 6.826.953 97,08% 7,23% 8,52%

6802 Asigurări şi asistenţă socială 42.488.000 41.747.122 98,26% 44,18% 52,13%
7002 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 500.000 500.000 100,00% 0,53% 0,62%
7402 Protecţia mediului 245.000 18.374 7,50% 0,02% 0,02%
8302 Agricultură, silvicultură, piscicultură şi 

vânătoare 
549.000 503.812 91,77% 0,53% 0,63%

8402 Transporturi 10.290.000 10.279.400 99,90% 10,88% 12,84%
 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE - 

CHELTUIELI TOTALE 
  din care: 

15.614.000 14.405.976 92,26% 15,25% 100,00%

5102 Autorităţi publice şi acţiuni externe 293.000 91.114 31,10% 0,10% 0,63%
6002 Apărare 5.000 4.985 99,70% 0,01% 0,04%
6102 Ordine publică şi siguranţă naţională 150.000 - - - -
6502 Învăţământ 49.000 48.039 98,04% 0,05% 0,33%
6602 Sănătate 5.016.000 4.958.531 98,85% 5,24% 34,42%
6802 Asigurări şi asistenţă socială 135.000 63.768 47,24% 0,07% 0,44%
7402 Protecţia mediului 410.000 207.016 50,49% 0,22% 1,44%
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8002 Acţiuni generale economice, comerciale şi 
de muncă 

250.000 41.627 16,65% 0,04% 0,29%

8402 Transporturi 9.306.000 8.990.896 96,61% 9,52% 62,41%

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

preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa o reprezintă gestionarea resurselor umane, existente 
atât în aparatul de specialitate, cât şi în instituţiile publice de interes judeţean aflate sub 
autoritatea sa.  

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

Resursele umane aprobate prin organigrame în anul 2012, se prezintă după cum urmează:  
din care : Nr. 

crt. 
 
Denumirea instituţiei 

 
Total posturi Funcţii de 

demnitate 
publică 

Funcţii 
publice 

Personal 
contractual 

1.  Consiliul Judeţean Ialomiţa 132 3 115 14
2.  Direcţia Judeţeană de Evidenţă a 

Persoanelor Ialomiţa 
19 - 17 2

3. Biblioteca Judeţeană „Ştefan 
Bănulescu” Ialomiţa 

27 - - 27

4. Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Ialomiţa 

20 - - 20

5. Centrul Cultural UNESCO 
„Ionel Perlea” Ialomiţa 

18 - - 18

6. Muzeul Agriculturii Slobozia 33 - - 33
7. Muzeul Judeţean Ialomiţa 31 - - 31
8.  Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului 
Ialomiţa  
          din care:  
-personal DGASPC 
-invăţământ special 

703

629
74

-

-
-

- 
 
 
 

- 
- 

703

629
74

9.  
 
 

Centrul de Asistenţă Medico-
Socială Fierbinţi-Târg 
 

27 - - 27

10 Camera Agricolă Judeţeană 
Ialomiţa 

18 - 17 1

11 Centrul Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională 

37 - - 37

 Ocuparea funcţiilor publice s-a făcut prin: promovare în funcţii publice de conducere, 
transfer la cerere şi recrutare.  

În anul 2012, în aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa s-au făcut 4 
angajări: 2 pe perioada nedeterminata si 2 pe perioadă determinată, 6 salariaţi şi-au încetat 
raporturile de serviciu sau de muncă (acordul părţilor – 4, pensie limită de vârstă – 1, pensie 
invaliditate – 1). 

In ceea ce priveşte ocuparea posturilor unice, Consiliul Judeţean Ialomiţa a transmis în 
anul 2012 către Instituţia Prefectului judeţul Ialomiţa solicitarea de avizare pentru 22 de posturi 
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vacante din cadrul aparatului de specialitate, precum şi al instituţiilor de interes judeţean, 
conform prevederilor Ordinului ministrului administratţiei şi internelor nr. 78/18.04.2011 privind 
procedura de transmitere a solicitărilor de ocupare a posturilor la nivelul ordonatorilor principali 
de credite ai bugetelor locale. Demersul nostru nu s-a finalizat favorabil, cu toate că au fost 
întrunite toate condiţiile legale pentru obţinerea avizului, fapt ce a îngreunat desfăşurarea 
activităţii instituţiilor unde sunt prevazute aceste posturi. 

Organigrama aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa a fost aprobată în 
anul 2012 pe structura a 5 direcţii de specialitate (Direcţia Coordonare, Organizare, Direcţia 
Buget Finanţe, Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Direcţia Investiţii şi Servicii 
Publice şi Direcţia Achiziţii Patrimoniu) şi 2 compartimente distincte (Consilieri Preşedinte şi 
Audit Public Intern), iar în cadrul direcţiilor de specialitate, pe servicii şi compartimente de 
specialitate, care să corespundă îndeplinirii atribuţiilor şi responsabilităţilor legale ale Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. Prin organigramă au fost stabilite competenţele legale de coordonare şi 
îndrumare a structurilor organizatorice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Ialomiţa. 
  Planul anual de perfecţionare a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Ialomiţa, al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi al 
Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa, care cuprinde domeniile de perfecţionare profesională, 
avizul favorabil al Comisiei Paritare, precum şi sumele alocate în acest sens, a fost transmis 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor publici după aprobarea bugetului şi în formatul standard 
impus de Ordinul ANFP nr. 13601/2008 
  Trebuie arătat că blocarea ocupării posturilor vacante în ultimii trei ani, o metodologie 
rigidă de deblocare şi un parametru total nejustificat şi ilogic (ocuaprea unui post la 7 
disponibilizări!?!), precum şi descentralizarea de atribuţii şi responsabilităţi fără nicio 
descentralizare de resurse umane,  materiale şi financiare  au creat în activităţile administraţiilor 
publice judeţene şi locale situaţii insurmontabile, au încălcat flagrant autonomia decizională 
teritorială şi au afectat calitatea îndeplinirii serviciului public prin supraîncărcarea fişei posturilor 
la personalul în funcţie. De asemenea, măsurile de reducere a salariilor din administraţie n-au 
avut la bază studii de impact, s-au realizat prin generalizare şi anatemizarea funcţionarilor 
publici, fără a aduce dorita ieşire din criză! 

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

XII din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, instituie responsabilităţi pentru 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. 54/25.10.2012, preşedintele 
Consiliului Judeţean Ialomiţa a dispus inventarierea generală anuală a bunurilor din domeniul 
public şi privat al judeţului aflate în administrarea directă, cât şi în administrarea instituţiilor 
subordonate Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

Inventarierea s-a realizat în perioada 05.11.2012 – 21.12.2012, rezultatele inventarierii 
stabilindu-se prin compararea datelor constatate faptic cu evidenţa scriptică din contabilitate. Au 
fost inventariate terenuri, mijlocae fixe, licenţe, active corporale şi necorporale aflate în curs de 
execuţie, participaţii la capitalul social al unor societăţi comerciale, obiecte de inventar, 
materiale, timbre fiscale şi poştale, bonuri de  carburanţi, obligaţiile Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, celelalte elemente de activ şi pasiv. 
     Valoarea totală a patrimoniului inventariat este de 534.253.481,31 lei, din care 
533.825.315,65 lei este valoarea patrimoniului gestionat direct de Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
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280.783,89 lei este valoarea patrimoniului administrat de Centrul Militar Judeţean Ialomiţa, iar 
147.381,77 lei reprezintă valoarea patrimoniului administrat de Inspectoratul  pentru Situaţii de 
Urgenţă „Barbu Catargiu” Ialomiţa. Prin procesul - verbal nr. 91881/28.12.2012, comisia de 
inventariere a făcut şi o serie de propuneri rezultate din desfăşurarea inventarierii. Procesul 
verbal privind rezultatele inventarierii patrimoniului Consiliului Judeţean Ialomiţa pe anul 2012 
a fost aprobat de ordonatorul principal de credite. 
       Fiind de un interes public mai larg, este oportun să fie prezentat modul de utilizare a 
suprafaţei de 8.697,697 ha aflată în patrimoniul privat al judeţului Ialomiţa, conform inventarierii 
de la sfârşitul anului 2012: 
Localitatea Total 

suprafaţă 
ha. 

Suprafaţă 
concesiona
tă 
ha. 

Suprafaţă 
în folosinţă 
gratuită - ha. 

Suprafaţă 
neconcesi
onată 
ha. 

Giurgeni 4.201, 61 3.785,76 74,26 341,59 
Gura Ialomiţei 1.879,09 1.879,09 - - 
Vlădeni 2.617,00 2.337,02 23,10 256,88 
     
  De asemenea, s-au făcut demersuri pentru întocmirea documentaţiilor în vederea 
înscrierii în Cartea Funciară a unor bunuri imobile  (construcţii şi terenuri) din domeniul 
public şi privat al judeţului Ialomiţa, fiind finalizate până la sfârşitul anului 2012 
documentaţiile de la Muzeul Judeţean Ialomiţa,  Muzeul Agriculturii Slobozia, sediul S.C. 
Drumuri şi Poduri Ialomiţa S.A., Centrul  de Plasament nr.2 Slobozia, Conacul Bolomey de 
la Cosâmbeşti, Biserica de lemn Poiana. 

 
 VIII.  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, care răspunde 
de buna funcţionare a acestuia şi asigură conducerea, coordonarea, îndrumarea şi controlul 
activităţii desfăşurate. Coordonarea şi îndrumarea unor structuri organizatorice funcţionale din 
cadrul aparatului de specialitate au fost delegate vicepreşedinţilor consiliului judeţean şi  
secretarului judeţului Ialomiţa, în condiţiile legii, prin dispoziţia Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa.  

Aparatul de specialitate este organizat ca structură funcţională permanentă, fără 
personalitate juridică şi capacitate decizională şi are ca atribuţii principale fundamentarea din 
punct de vedere al legalităţii, necesităţii, oportunităţii, eficienţei şi/sau eficacităţii a actelor 
administrative normative sau individuale adoptate sau emise de Consiliul Judeţean Ialomiţa şi, 
respectiv, de preşedintele acestuia, precum şi încheierea de acte juridice în numele judeţului 
Ialomiţa sau al Consiliului Judeţean Ialomiţa. 

În cursul anului 2012 aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa a asigurat 
îndeplinirea următoarelor atribuţii şi competenţe generale 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, asigurarea unui management public performant şi adaptat practicilor şi 
standardelor 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, 
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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, fundamentarea deciziilor din  domeniul urbanistic şi amenajarea teritoriului, elaborarea 
Programului anual al achiziţiilor publice, elaborarea de cereri de finanţare şi implementarea 
proiectelor cu finanţare europeană aprobate pentru Consiliul Judeţean Ialomiţa în calitate de 
solicitant sau partener;  

 elaborararea de acorduri-cadru de cooperare, asociere sau parteneriat cu autorităţi 
ale administraţiei publice locale şi centrale, cu serviciile publice deconcentrate din judeţ şi cu 
structuri asociative din administraţia publică şi ale societăţii civile, pentru realizarea de 
programe, proiecte, activităţi şi acţiuni publice de interes local, judeţean, regional, naţional sau 
cu participare internaţională, în limita competenţelor legale;  

 elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemelor de control managerial, prin întocmirea  
programului de dezvoltare a sistemelor de control managerial, cu obiective, acţiuni, 
responsabilităţi, termene şi proceduri, stabilite pe activităţi; 

 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; 

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

 stimularea accesului liber la informaţiile de interes public, asigurarea  
transparenţei administrative şi participării active a cetăţenilor la adoptarea deciziilor de interes 
public judeţean, compatibilizarea normelor, structurilor şi practicilor administrative specifice 
Consiliului Judeţean Ialomiţa cu cele europene.  
  
   A. Direcţia Coordonare Organizare este direcţia de specialitate a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa care a asigurat şi în anul 2012, printr-o structură funcţională formată dintr-un serviciu şi 
5 compartimente de specialitate, îndeplinirea următoarele atribuţii şi responsabilităţi specifice: 

a) elaborarea şi definitivarea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa şi 
dispoziţii ale Preşedintelui acestuia, urmărind îndeplinirea condiţiilor de formă şi de fond, 
legalitatea, oportunitatea şi necesitatea elaborării lor;  

b) realizarea măsurilor organizatorice privind  pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor 
Consiliului Judeţean Ialomiţa şi a altor acţiuni publice ale acestuia, evidenţa actelor 
administrative adoptate sau emise în cadrul entităţii publice  şi comunicarea acestora structurilor 
funcţionale, instituţiilor publice şi persoanelor specificate în actele administrative, îndeplinirea 
procedurilor legale privind elaborarea, adoptarea şi aducerea la cunoştinţă publică a actelor cu 
caracter normativ;  

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

d) coordonarea relaţiei de colaborare cu instituţiile publice de sub autoritatea Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, cu structurile asociative din administraţia publică şi ale societăţii civile, cu 
serviciile publice deconcentrate din teritoriu, cu organismele regionale, naţionale, europene şi 
internaţionale la care judeţul Ialomiţa sau Consiliul Judeţean Ialomiţa este asociat sau invitat;  

e) elaborarea, propunerea spre finanţare şi implementarea programelor şi planurilor de 
acţiune privind informarea publică, transparenţa administrativă, activitatea de petiţii şi audienţe 
şi promovarea imaginii Consiliului Judeţean Ialomiţa, precum şi a celor de comunicare şi 
diseminare a informaţiilor cu caracter european;  
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f) conceperea  şi dezvoltarea unor modalităţi de perfecţionare a comunicării la nivelul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, de promovare a Consiliului Judeţean Ialomiţa şi a judeţului 
Ialomiţa, în ţară şi străinătate, propunând realizarea de materiale promoţionale care să asigure 
creşterea vizibilităţii activităţii şi acţiunilor Consiliului Judeţean Ialomiţa;  

g) evidenţa declaraţiilor de avere ale președintelui, vicepreședinților, consilierilor 
judeţeni și a conducătorilor instituțiilor din subordinea Consiliului Județean Ialomița, urmărind 
aplicarea procedurilor legale în materie.  

Îndeplinirea atribuţiilor de natură juridică a însemnat, în anul 2012, reprezentarea în 
instanţele judecătoreşti a unităţii administrativ teritoriale Ialomiţa şi a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa în 39 cazuri, din care 21 dosare înregistrate după data de 01.01.2012, avizarea pentru 
legalitate  şi ţinerea evidenţei pentru 191 contracte economice şi 143 acte adiţionale.   

 
B. Îndeplinirea atribuţiilor specifice Direcţiei Buget Finanţe în anul 2012 s-a realizat de 

o structură  organizatorică formată din Serviciul buget, contabilitate, programare şi urmărire 
venituri, Compartimentul informatică şi Compartimentul resurse umane, care au asigurat 
centralizarea lucrărilor aferente bugetului propriu, elaborarea proiectului de buget în 
integralitatea sa şi execuţia bugetară prin intermediul instrumentelor financiar-contabile, 
elaborarea lucrărilor de analiză şi sinteză bugetară pe ansamblul judeţului, precum si gestiunea 
resurselor umane. Alte atribuţii specifice ale acestei direcţii au vizat: 

 stabilirea, constatarea, urmărirea şi încasarea veniturilor prevăzute în buget ; 
 efectuarea lucrărilor de analiză şi sinteză bugetară necesare în procesul de luare a 

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

 implementarea corectă a procedurilor privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea  
şi plata cheltuielilor, realizarea execuţiei bugetare în limita creditelor bugetare aprobate şi a 
veniturilor bugetare de încasat, elaborarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al 
judeţului; 

 ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termenele legale  a situaţiilor  
financiare, exercitarea controlului financiar preventiv, înregistrarea în evidenţele contabile a 
rezultelor inventarierii efectuată conform legii, fundamentarea lucrărilor aferente contractării de 
împrumuturi, precum şi evidenţa datoriei publice locale, urmărind achitarea la scadenţă a 
acesteia, acordarea de asistenţă tehnică de specialitate consilierilor judeţeni, consiliilor locale, 
aparatului de specialitate, precum şi instituţiilor subordonate şi altele;  

 organizarea şi realizarea gestiunii resurselor umane şi a funcţiilor publice din 
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi a celei de informatică.  

Trebuie precizat că toate referirile şi statisticile legate de activitatea bugetară şi financiară 
din prezentul raport au ca suport datele gestionate şi furnizate de Direcţia Buget Finanţe.  

 
C. În anul 2012, a fost creată prin reorganizare, Direcţia Investiţii şi Servicii Publice, 

iar îndeplinirea atribuţiilor specifice ale acesteia a însemnat realizarea următoarelor 
activităţi:  

a) îndeplinirea atribuțiilor autorității administraţiei publice a judeţului în domeniul 
realizării de lucrări publice, coordonând dezvoltarea în teritoriu a activităţilor economico-sociale 
şi a reţelelor de legătură a acestora şi asigurând arbitrajul între interesul individual al persoanelor 
fizice şi juridice şi interesul comunitar ori intercomunitar în spiritul legii şi al normelor de drept; 

b) participarea la realizarea de strategii de dezvoltare locală şi a programelor/proiectelor 
finanţate din credite externe şi fonduri ale Uniunii Europene şi alte surse legal constituite; 

c) monitorizarea implementării proiectelor cu finanţare din buget local, prin urmărirea 
lucrărilor, avizarea situaţiilor de lucrări, depunerea situaţiilor lunare de plată la obiectivul 
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Consolidare Spital Judeţean de Urgenţă şi recepţie la terminarea lucrărilor, întocmirea 
documentaţiilor de atribuire pentru activităţile de servicii de proiectare şi lucrări de execuţie; 

d) evaluarea  fluxurilor de transport public de persoane şi determinarea, pe baza studiilor 
de specialitate, a cerinţelor de transport public județean şi local, precum şi anticiparea evoluţiei 
acestora, cooperarea cu consiliile locale pentru asigurarea şi dezvoltarea serviciului de transport 
public de persoane prin curse regulate de interes judeţean şi pentru corelarea acestuia cu 
serviciile de transport public local de persoane la nivelul localităţilor din judeţ. Autoritatea 
Judeţeană de Transport a verificat şi controlat modul de realizare a serviciilor de transport public 
local de persoane, prin curse regulate şi prin curse regulate speciale, prin acţiuni în cooperare cu  
reprezentanţii Poliţiei Rutiere Judeţene precum şi cu reprezentanţii Autorităţii Rutiere Române- 
Agenţia Ialomiţa, a scos la licitație traseele județene neatribuite sau la care au renunțat operatorii 
de transport pe parcursul anului,  a verificat solicitările şi documentaţia depusă de operatorii de 
transport rutier, în vederea emiterii licenţelor de traseu pentru curse regulate speciale şi a emis 4 
licenţe pentru curse regulate speciale în judeţul Ialomiţa, a procedat la aprobarea Programului de 
transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.07.2008 – 
30.04.2013 şi a celui pentru perioada 01.07.2008 – 30.04.2013, a întocmit şi aprobat Programul 
de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.05.2013 – 
30.06.2019; .  

e) analizarea motivărilor  pentru adoptatea de către Consiliul Județean Ialomița a actelor 
de autoritate în domeniu de competență; 

f) îndeplinirea strategiilor din domeniul infrastructurii rutiere județene, asigurând 
monitorizarea proiectelor investiţionale din infrastructura rutieră judeţeană şi a programelor 
finanţate conform HG 577/1997 pentru pietruirea drumurilor comunale, alimentări cu apă, 
analiza documentaţiilor depuse pentru obţinerea acordurilor şi autorizaţiilor de amplasare în zona 
drumurilor judeţene, fiind eliberate 55 autorizaţii şi 60 acorduri prealabile, acordarea de asistenţă 
tehnică pentru întocmirea regulamentelor pentru serviciile de apă, canal şi a programelor anuale 
de investiţii, precum şi comisilor de licitaţii din teritoriu, cu experţi de specialitate;  

g) îndeplinirea strategiilor de mediu, prin monitorizarea implementării Programului de  
îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate din perimetrele 
Reviga şi Colelia cu finanţări nerambursabile şi a proiectului « Controlul Integrat al Poluării cu 
Nutrienţi », implementat de Ministerul Mediului  şi Schimbărilor  Climatice şi finanţat din 
fonduri rambursabile acordate de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 
Durabilă (BIRD), de Facilitatea Globală de Mediu (GEF) şi fonduri locale de la Consiliul 
Judeţean Ialomiţa şi Consilile Locale  Giurgeni, respectiv Jilavele,  localităţi din judeţul Ialomiţa 
vulnerabile la poluarea cu nitraţi. Consiliul Judeţean Ialomiţa va contribui la co-finanţarea 
proiectului cu echivalentul în lei a sumei de 41.905 euro, reprezentînd 5% din valoarea lucrărilor 
de investiţii, iar  finalizarea proiectului este prevăzută pentru anul 2014. 

În structura organizatorică a Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice există şi Serviciul 
Management de Proiect, înfiinţat pentru a asigura aplicarea dispoziţiilor Legii nr.339/2007 
privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor 
administrativ-teritoriale judeţene şi locale. Din păcate, blocarea posturilor şi nivelul de salarizare 
redus în comparaţie cu sistemul privat  au condus la situaţia de a nu avea niciun angajat la o 
structură funcţională care trebuie să  iniţieze şi implementeze proiecte cu finanţare din bani 
publici şi fonduri internaţionale, utilizând strategiile managementului de proiect! Este o situaţie 
anormală, pentru a cărei rezolvare trebuie depuse toate eforturile, în condiţiile în care urmează 
exerciţiul de finanţare europeană nerambursabilă 2014 – 2020. 

 
D. Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism este, de asemenea, o direcţie de 

specialitate nou înfiinţată, care a îndeplinit în anul 2012 următoarele atribuţii şi responsabilităţi:  
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a) îndeplinirea atribuțiilor administraţiei publice a judeţului în domeniul urbanistic şi  
amenajarea teritoriului (planuri şi regulamente de urbanism, cereri ale persoanelor fizice sau 
juridice pentru avize sau acte de autoritate urbanistică, avize şi certificate de urbanism, 
autorizaţii de construire sau desfiinţare aflate în competenţa de emitere a Consiliului Judeţean 
Ialomiţa şi altele); 

b) participarea la realizarea de strategii de dezvoltare locală şi a programelor/proiectelor 
finanţate din credite externe, fonduri ale Uniunii Europene şi alte surse legal constituite; 

c) exercitarea şi îndeplinirea atribuţiilor funcţiei de arhitect şef al judeţului, precum şi 
exercitarea prerogativei de control în domeniul urbanismului, ce revine, potrivit legii, Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, putând dispune pentru aceasta de oricare dintre salariaţii din subordine; 

d) elaborarea  actelor de autoritate urbanistică în conformitate cu prevederile Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
  e) preluarea prevederilor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului la nivel 
naţional, regional şi zonal în cadrul documentaţiilor pentru teritoriile administrative ale 
localităţilor din judeţ; 

f) coordonarea dezvoltării în teritoriu a activităţilor economico-sociale şi reţelelor de 
legătură a acestora, asigurând continuitatea şi particularităţile locale, prin ocrotirea, conservarea, 
valorificarea şi introducerea în domeniul public județean a patrimoniului natural, istoric, 
arhitectural şi urbanistic, precum şi îmbunătăţirea vieţii oamenilor din localitățile județului 
Ialomița prin creşterea calităţii mediului construit şi amenajat, adaptat opţiunilor acestora; 

g) asigurarea arbitrajului între interesul individual al persoanelor fizice şi juridice şi 
interesul comunitar ori intercomunitar în spiritul legii şi al normelor de drept din domeniu.  
 Direcţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism are în structură organizatorică un 
Compartiment pentru Amenajarea Teritoriului și Urbanism şi Compartimentul Monitorizare și 
Control, care s-au confruntat şi ele în anul 2012 cu o acută lipsă de personal de specialitate, 
pentru a îndeplini atribuţiile şi responsabilităţile mai ales din activitatea de control privind 
respectarea disciplinei urbanistice. Deşi a fost întocmit   şi aprobat programul anual, echipa de 
control, numită prin Dispoziţia nr.158/2006, nu a efectuat controale de fond datorită lipsei de 
personal şi a procedat, în principal, la controlul documentaţiilor tehnice depuse la Comisia 
Tehnica Judeţeană de Amenajare a Teritoriului, Urbanism şi Lucrări Publice, atât pentru  
certificatele de urbanism, cât şi  pentru autorizaţiile de construire. De asemenea, s-au efectuat 
verificări pentru regularizarea taxelor de autorizaţii de construire emise de Consiliul Judeţean 
Ialomiţa în anul 2012, procedând la înştiinţarea  a 2 beneficiari de autorizaţii de construire, al 
căror termen de valabilitate  expira  în anul  2013 şi s-a revenit cu înştiinţări la 34 beneficiari de 
autorizaţii de construire, al căror termen de valabilitate a expirat  în anii  2007 - 2010. Deşi s-au 
transmis asemenea înştiinţări, în anul 2012 nu s-a prezentat nici un beneficiar în vederea 
regularizării taxelor de autorizaţie!  
 E. Îndeplinirea atribuțiilor specifice Direcției Achiziții şi Patrimoniu în anul 2012 
poate fi sintetizată astfel: 
 monitorizarea activității de achiziții publice pentru Consiliului Județean Ialomița, cu  

analizarea necesarului de achiziții publice, elaborarea programului anual al achiziţiilor publice şi 
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; 
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 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  
articipare 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; 

 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 2012”, au fost încheiate prin proceduri de achiziție publică (licitație deschisă şi, 
cerere de oferte) 7  contracte de achiziţie publică, a căror valoare totală, fără TVA, a fost de  
6.314.258,5  lei.  

Sintetic, structura lor se prezintă astfel: 

Nr 
crt. 

Procedura de 
achiziţie 
publică 

TOTAL 
Nr. 

Contracte/ 
Acte 

adiţionale 

Valoare 
contr./ 
acte 

adiţionale 
-lei- 

Furnizare 
Nr. 

Contr./ 
Acte 

adiţionale 

Produse 
Valoare 

contracte/ 
Acte 

adiţionale 
-lei- 

 

Prestări 
 

Nr. 
Contracte/

Acte 
adiţionale 

Servicii 
Valoare 

contracte/A
cte 

adiţionale 
-lei- 

 

Execuţie 
 

Nr. 
Contr./ 
Acte 

adiţionale 

Lucrări 
Valoare 

contracte/ 
Acte 

adiţionale 
-lei- 

 

1. Licitaţie 
deschisă 

2 4.296.036,98 2 4.296.036,98 - - - - 

2. Cerere de 
oferte 

5 2.018.221,52 1 54.381,05 1 114.846,31 3 1.848.994,16 

3.  
TOTAL: 

 
7 

 
6.314.258,5 

 
3 

 
4.350.418,03 

 
1 

 
114.846,31 

 
3 

1.848.994,16 

 
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 2012 a fost 
transmis Agenției Naționale de Reglementare şi Monitorizare a Achizițiilor Publice în termenul 
legal menţionat de 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 
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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.  

 
F. Îndeplinirea atribuţiilor specifice Cabinetului Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa a constat, în principal, în realizarea următoarelor activităţi pe parcursul 
anului 2012: 
 participarea la elaborarea de studii, analize, rapoarte, sinteze, strategii, programe, note de 

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

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

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

 participarea la asigurarea unei relaţii de colaborare cu autorităţile publice centrale, instituţiile 
publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu autorităţile administraţiei publice 
locale, structurile asociative din administraţia publică locală şi ale societăţii civile, cu 
serviciile publice deconcentrate din teritoriu, cu ADR Sud Muntenia, Uniunea Naţională a 
Consiliilor Judeţene din România şi Comitetul Regiunilor Europene; 

 participarea la organizarea manifestărilor iniţiate de Consiliul Judeţean Ialomiţa (conferinţe 
de presă, mese rotunde, dezbateri publice, vizite de presă 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; 

 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. 

 
G. Compartimentul de audit public intern a funcţionat în anul 2012 conform 

Normelor Metodologice proprii de audit, elaborate la nivelul de audit specific Consiliului 
Judeţean Ialomiţa şi a Codului privind conduita etică a auditorului intern.  
  Planificarea activităţii de audit intern s-a făcut conform prevederilor legale, iar 
elementele de fundamentare avute în vedere au vizat respectarea periodicităţii activităţilor 
auditabile, cuprinderea unor activităţi cu grad de risc ridicat, auditarea anuală a tuturor entităţilor 
subordinate, respectarea planului anual şi a termenelor de intocmire  şi reactualizarea planurilor 
anuale de audit, atunci când a fost cazul. 

Aprobarea planului multianual de audit intern al Consiliului Judeţean Ialomiţa pe anii  
2010-2014  s-a făcut pe data de 09.12.2009 şi a fost comunicat Direcţiei Generale a Finanţelor 
Publice Ialomiţa prin adresa nr. 9136 din 09.12.2009. 

Dintre misiunile de audit executate în anul 2012 enumerăm selectiv: 17 misiuni de audit 
realizate la aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa privind managementul şi 
controlul intern, un audit privind sistemul IT - la Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Ialomiţa, o misiune de audit privind activitatea juridică  la Spitalul Judeţean 
de Urgenţă Slobozia, 6 misiuni de audit privind funcţiile specifice entităţii, din care: 4 la 



Raportul preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa privind modul de îndeplinire a 
atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomiţa pe anul   2012 

 

 31

DGASPC Ialomiţa  şi 2 la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, o misiune de consiliere la 
instituţiile subordonate. 
 Contribuţia auditului intern la procesul de management al riscurilor de la nivelul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa în anul 2012 a însemnat propunerea, într-o sedinţă a Comisiei de 
monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării sistemului de control 
intern/managerial din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, ca reprezentanţii din compartimente 
diferite ale instituiţiei să participe la cursul  de  pefecţionare referitoare la modul de 
implementare a standardului nr.11,,Managementul  riscurilor”, lucru ce s-a realizat in anul 2012. 

Contribuţia auditului intern la îmbunătăţirea controlului intern a însemnat cuprinderea  
între auditările din anul 2012 a activităţilor  ,,sistemele de conducere şi control” şi   ,,sistemul de 
luare a deciziilor” la instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa care nu au 
compartiment de audit propriu, iar la nivelul aparatului de specialitate s-a evaluat ,,Gradul de 
implementare a sistemului de control intern/managerial”. 

Îmbunătăţirea activităţii de audit intern la nivelul Consiliului Judeţean Ialomiţa se poate 
face prin  perfecţionarea pregătirii profesionale a auditorilor interni, participarea la schimburi de 
experienţă între auditori din alte judeţe şi orientarea majoritară a misiunilor de audit către 
activităţile desfăşurate în cadrul aparatului de specialitate, având în vedere că implicaţiile 
financiare sunt mai mari comparativ cu activităţile instituţiilor publice subordonate. De 
asemenea, se impune suplimentarea numărului de posturi de auditori interni la DGASPC. 
 
 IX. 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. Cultura:  
1. Muzeul Judeţean Ialomiţa; 
2. Muzeul Agriculturii Slobozia; 
3. Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa 
4. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale  

Ialomiţa; 
5. Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”; 

C. Evidenţa persoanelor: Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanei Ialomiţa; 
D. Agricultura: Camera Agricolă Judeţeană Ialomiţa  
E. Ordine publică: Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Ialomiţa  
F. Societatea comercială: SC Drumuri şi Poduri SA Ialomiţa.  
G. Asistenţă sanitară: Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia 
   
Coordonarea directă a activităţii instituţiilor şi serviciilor publice subordonate Consiliului 

Judeţan Ialomiţa a fost delegată, prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
vicepreşedinţilor şi secretarului judeţului. Pentru realizarea programelor şi proiectelor propuse, 
precum şi susţinerea activităţilor curente, prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa au fost 
aprobate organigrama, statul de funcţii şi numărul de personal al acestora şi s-au alocat fondurile  
bugetare necesare bunei funcţionări a instituţiilor.  
 

A.1.  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa (DGASPC)  
este instituţie publică cu personalitate juridică de interes judeţean, prin care se asigură 
implementarea la nivelul judeţului a măsurilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei 
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copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum 
şi a oricărei persoane aflate în nevoie, dezvoltarea şi diversificarea serviciilor sociale  
specializate, în funcţie de nevoile identificate, cu scopul prioritar de a menţine functionalitatea 
socială a persoanei, urmărind reinserţia în mediul propriu de viaţă, familial şi comunitar. 

Conducerea DGASPC este asigurată de 
directorul general, ajutat de directorul economic şi 
colegiul director, iar numărul angajaţilor la sfârşitul 
anului 2012 era de 629, fiind organizaţi într-un 
număr de 27 de compartimente (birouri, servicii, 
centre pentru copii si adulţi).  
 În domeniul protecţiei copilului, obiectivele 
DGASPC în anul 2012 au vizat: 
1. Prevenirea separării copilulului de familie 

prin: acordare de ajutoare materiale (la 18 familii ce 
au în întreţinere 79 copii), prevenire prenatală 
(consiliate 640 persoane), asigurara de servicii în 

regim de zi/săptămânal (beneficiari - 30 copii), Centrul Maternal Slobozia (pentru 47 cupluri 
mamă-copil), monitorizara copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, 
consiliere psihologică şi juridică pentru copii şi familii aflate în situaţii de risc.  
 2.      Evaluarea copilului aflat în situaţie de risc şi stabilirea unei măsuri de protecţie 
în cursul anului 2012 , pentru un număr de 140 copii - cazuri noi, din care 109 au fost cu acordul 
părinţilor şi au fost soluţionate în cadrul 
Comisiei Judeţene pentru Protecţia 
Copilului Ialomiţa, iar pentru 31de cazuri 
nu a existat acordul părinţilor şi au fost 
soluţionate de către instanţă - Tribunalul 
Ialomiţa. La sfârşitul anului 2012 în 
evidenţa DGASPC Ialomiţa se aflau 795 
copii cu măsură de protecţie specială, din 
care  62% sunt măsuri de protecţie de tip 
familial. Din cele 221  măsuri de protecţie 
de tip rezidenţial existente la sfârşitul 
anului 2012, 18 cazuri sunt copii plasaţi în 
centre de primire în regim de urgenţă,  196  
copii/tineri plasaţi în centre de tip clasic şi 
familial, iar 7 copii/tineri plasaţi la Fundaţia “Cuvioasa Paraschiva” Slobozia. Protecţia copilului 

care a săvârşit fapte cu caracter penal, dar nu 
răspunde penal a înregistrat pe parcursul anului 
2012, în urma sesizărilor primite de la parchetele de 
pe lângă judecatoriile de pe raza judeţului Ialomiţa, 
80 de cazuri, cu copii care nu au împlinit vârsta de 
14 ani, fiind stabilite măsuri de supraveghere 
specializată în familie, dintre care un caz  a fost 
soluţionat în instanţa de judecată.  
3.  Din statistica adopţiilor se reţine că  

în anul 2012 s-au făcut 13 adopţii  
definitive, numărul copiilor pentru care instanţa a 

constatat adoptabilitatea a fost de 24, persoanele /familiile atestate – 25, persoanele /familiile 
atestate în aşteptarea unui copil – 14, în timp ce 12 copii au fost încredinţaţi în vederea adopţiei 
la 31.12.2012. 
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Serviciile acordate copiilor cu dizabilităţi au constat în evaluarea în vederea încadrării în 
grad de handicap şi orientării scolare/profesionale, protecţia specială a copiilor cu dizabilităţi 
aflaţi în situaţie de risc şi servicii de recuperare a copiilor cu dizabilităţi. Pe parcursul anului 
2012 un număr de 272 copii au fost incluşi în activităţi de recuperare şi reabilitare în Centrul de 
Recuperare pentru Copilul cu Handicap Neuro-Psihic Slobozia, ca urmare a recomandărilor 
făcute de Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului. S-au eliberat 90 acorduri pentru 
indemnizaţii şi 51 acorduri pentru asistenţi personali, în cazul copiilor încadraţi în gradul grav de 
handicap. 
 Pentru protecţia copilului s-au derulat în anul 2012 următoarele proiecte: 

 Construcţia a 3 case de tip familial cu o capacitate totală 48 locuri pentru copiii cu  
handicap” în municipiul Slobozia, Cartier Bora, proiect realizat în parteneriat cu Fundaţia 
„SERA ROMÂNIA”. Valoarea proiectului a fost de 3.832,08 mii lei pentru construcţia celor 3 
case şi 241,98 mii lei pentru dotări pentru cele 3 case;            

 Proiectul “Make them succeed”, finanţat prin Programul „Tineret în Acţiune”, 
Acţiunea  2 – Serviciul European de Voluntariat, derulat în perioada 01.02.2012 – 
31.08.2012, bugetul  proiectului fiind de 8010.46 euro;  

 Proiectul „Include Me”, finanţat prin Programul „Tineret în Acţiune”,   Acţiunea 2 –  
Serviciul European  de Voluntariat, este în curs de implementare, data de începere a acestuia 
fiind 01.08.2012, iar perioada de derulare fiind de 15 luni, până la 31.10.2013.   

Protecţia adultului a avut în anul 2012 următaorele coordonate: 
1. Pregătirea tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie a copilului pentru viaţa 

independentă, serviciu de care au beneficiat 21 tineri, iar la sfârşitul anului mai erau găzduiţi un 
număr de 17 tineri;  

2.  Susţinerea persoanelor victime ale violenţei în familie, serviciu de care au beneficiat 
43 persoane; 

3. Reinserţia socială a persoanelor fără adăpost, pentru 112 persoane;    
4. Oferirea de servicii persoanelor adulte cu handicap, la sfârşitul anului raportat  fiind  

7.194  persoane adulte cu handicap, din care 759 cazuri noi şi au fost evaluate 3.650 persoane; 
5. Consilierea persoanelor adulte aflate în dificultate;  
6. Furnizarea  de servicii specializate pentru persoanele vârstnice aflate în situaţie de 

risc la Căminul pentru Persoane Vârstnice „ing. Vadim Rusu” Balaciu (94  persoane), şi la 
Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinţi (58  persoane);  

7. Infiinţarea unor servicii pentru adulţii aflaţi în situaţie de risc/modernizarea serviciilor 
existente prin implementarea proiectelor „Înfiinţarea centrului de recuperare şi reabilitare 
neuro-psihică pentru adulţi”, Movila, judeţul Ialomiţa, în  valoare totală: 3.710.023,60 lei şi 
„Extindere, reabilitare termică şi dotare „Centrul de îngrijire şi asistenţă”, din municipiul 
Slobozia, cu o valoare totală: 3.446.360,00 lei.       

Resursele bugetare, după datele din Contul de execuţie al DGASPC Ialomiţa , pe surse de 
finanţare la data de 31.12.2012 se prezintă astfel: alocaţii de la bugetul de stat - 36.003.805 lei, 
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din care : 26.113.111 lei pentru asistenţă socială, alocaţii/ subvenţii de la bugetul local în 
valoare de 6.110.631 lei, din care : 2.280.232 lei pentru învăţământul special, venituri proprii 
din contribuţii - 1.164.905 lei, donaţii şi sponsorizări - 43.440 lei, bugetul total ajungând la suma 
de 43.322.781 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.  
 Investiţia începută în anul 2005 
pentru un număr de 3 clădiri, însumând o 
suprafaţă utilă de 1.420 mp şi finanţată din 
resursele Consiliului Judeţean Ialomiţa şi 
ale Ministerului Muncii a fost finalizată în 

aprilie 2012, prin punerea în funcţiune a pavilionului A, corp rezidenţial cu 20 de paturi. 
 Funcţionarea pavilionului A , al C.A.M.S. Fierbinţi, a fost posibilă datorită alocării pe 
cele două surse de finanţare a sumelor necesare pentru asigurarea serviciilor medicale şi de 
îngrijire pentru pacienţii-internaţi, după cum urmează: pentru serviciile medicale C.A.M.S. 
Fierbinţi a folosit în anul 2012 din bugetul Ministerului Sănătăţii suma de 110 738 lei, iar pentru 
serviciile sociale şi de îngrijire, cât şi pentru asigurarea serviciilor auxiliare şi dotări, C.A.M.S. 
Fierbinţi a folosit din bugetul ordonatorului principal de credite, respectiv Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, suma de 718 923 lei. Bugetul instituţiei a fost completat conform prevederilor legale cu 
contribuţia datorată de persoanele internate în sumă de 42 838 lei. 

În perioada  aprilie-decembrie 2012, au fost internate 27 de persoane, ce însumează 3372 
de zile de spitalizare, din luna septembrie 2012 pavilionul A funcţionând la capacitate maximă 
până la sfârşitul anului. 

În anul 2012, C.A.M.S. Fierbinţi a funcţionat cu un număr de 17 posturi din totalul de 28 
al structurii sale de personal. Pentru 11 dintre acestea, reprezentând personalul medical şi de 
întreţinere al pavilionului A, s-a organizat în martie 2012 concurs de ocupare. Solicitarea 
transmisă de C.A.M.S. Fierbinţi  pentru deblocarea posturilor necesare funcţionării pavilionului 
B, respectiv 11 posturi vacante (4 asistenţi medicali, 5 infirmiere, 1 psiholog, 1 asistent social), 
nu au fost aprobată, ea urmând să fie reînnoită odată cu aprobarea bugetului pentru 2013. 

 Din anul 2012, activitatea şi acţiunile instituţiilor publice de cultură aflate sub 
autoritatea Consiliului Juddeţean Ialomiţa se desfăşoară sub devizele “Ialomiţa- dintotdeauna 
pentru totdeauna” şi “Calitate şi excelenţă în acţiunile cultural din Ialomiţa”. 

 Planul strategic de comunicare publică al Consiliului Judeţean Ialomiţa are ca reper 
prioritar programul intitulat generic „Ialomiţa - dintotdeauna, pentru totdeauna”, prin care 
încurajăm modalităţile active de relaţionare cu valorile patrimoniului natural, cultural şi istoric al 
judeţului Ialomiţa, de a readuce în memoria afectivă momentele istorice şi personalităţile cu 
rezonanţă naţională şi chiar internaţională consemnate pe aceste meleaguri şi de a le înţelege din 
perspective inedite. În acelaşi timp, se îndeplineşte una dintre priorităţile stabilite prin Strategia 
de dezvoltare economico-socială a judeţului Ialomiţa în perioada 2009 – 2020, de 
valorificare a patrimoniului cultural ialomiţean şi a specificităţii lui în raport cu valorile naţionale 
şi europene, de a contribui, activ şi permanent, la construcţia propriei noastre realităţi şi 
identităţi. Nu în ultimul rând, suntem la fel de interesaţi de crearea unor atitudini civice şi morale 
constructive, prin care să se identifice, definească şi argumenteze credibil o nouă percepţie 
asupra a ceea ce este deosebit sau unic în zestrea spirituală ialomiţeană, precum şi integrarea 
valorilor civilizaţiei ialomiţene în schimbul şi circuitul cultural naţional şi european.  
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B. 1.   Muzeul Judeţean Ialomiţa este una dintre instituţiile de cultură importante ale  
judeţului Ialomiţa,  ale cărei programe cuprinse în Planul Managerial sunt axate pe cercetarea 
ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului cultural, conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural şi 
valorificarea patrimoniului cultural, prin expoziţii, sesiuni ştiinţifice, simpozioane, mese 
rotunde, conferinţe, seri muzeale, lansări de carte, activitatea „Prietenii Muzeului”şi programul 
editorial. 

Din activitatea anului 2012 se reţine 
creşterea calitativă şi cantitativă a 
manifestărilor propuse şi  desfăşurarea  
cvasitotalităţii acţiunilor în parteneriat cu 
instituţii publice şi organizaţii non-
guvernamentale din Ialomiţa sau din ţară: 
Institutul Naţional al Patrimoniului Bucureşti, 
Muzeul Naţional de Istorie al României, 
Bucureşti, Muzeul „Dunării de Jos”, Călăraşi, 
Muzeul Brăilei, Institutul de Arheologie 
“Vasile Pârvan”, Bucureşti, Ambasada 
Franţei în România, Institutul Francez din 

România, Muzeul Naţional al Ţăranului Român, Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore 
Antipa“, Muzeul Naţional de Geologie al Institutului Geologic din România,  Muzeul Judeţean 
Buzău, Muzeul „Dunării de Jos”, Călăraşi, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie 
Constanţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa, Consiliul Judeţean Ialomiţa- Direcţia 
Coordonare Organizare, Primăria Slobozia, Direcţia de Tineret, Cultură şi Sport, Muzeul 
Agriculturii Slobozia, Biblioteca Judeţeană ,,Ştefan Bănulescu”Ialomiţa, Centrul Judeţean 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, Centrul Cultural UNESCO 
“Ionel Perlea” Slobozia, Liceul Pedagogic ,,Matei Basarab” Slobozia, Colegiul Naţional 
,,Mihai Viteazul”, Slobozia, Şcoala cu clasele I-VIII, nr. 3, Slobozia, Şcoala Generală nr. 6 
,,Mihai Viteazul” Feteşti, Asociaţia ZIBO HELP, Asociaţia pentru Dezvoltare şi Incluziune 
Socială şi altele. 

 A continuat cercetarea şi 
punerea în valoare a sitului 
arheologic naţional prioritar 
Oraşul de Floci , a celui de la 
Popina Borduşani, a davei getice 
de la  Piscul Crăsani şi a 
necropolei birituale getice de la  
Stelnica-Grădiştea Mare.  O 
realizarea deosebită este 
restaurarea monumentului 
istoric Biserica nr.1 de la Oraşul 
de Floci, etapa a II-a, cu 
sprijinul direct al Ministerului 

Culturii, Institutului Naţional al Patrimoniului Bucureşti şi Consiliului Judeţean Ialomiţa.  
Programul expoziţional a fost dens, incluzând expoziţii de istorie ”Contribuţia 

ialomiţenilor la Unirea Principatelor Române”, „Dobrogea- Între pământ şi mare, amprenta 
timpului şi omului”,  „Mărturii creştine la nordul Dunării” , „Rromii-perspective istorice şi 
contemporane”, „ Monumentele recunoştinţei” , „Personalităţi ialomiţene-Ion Albeşteanu - In 
memoriam”, „Slobozia în imagini” , expoziţia de arheologie „Carafa cenuşie. O călătorie în 
lumea ceramicii arheologice cenuşii”, expoziţia de pictură ” Păsări şi flori” a pictoriţei Ilinca 
Damian, expoziţia şcolară „Organizarea unui cabinet de istorie” şi altele. 
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Aprecierea pozitivă a unui numeros public este îndreptată spre  programele educative  
„Şcoala altfel”, „Noaptea muzeelor”, ” Săptămâna familiei, săptămâna fără TV”, „Zilele 
Europene ale Patrimoniului”, ediţia a XX-a , „Comemorarea holocaustului din România”, 
precum şi Festivalul- concurs de tradiţie culinară ialomiţeană „La casa Tudorii”. 

Ediţia a II-a a Festivalului-concurs de tradiţie culinară ialomiţeană „La Casa Tudorii” – Oraşul 
de Floci – Giurgeni s-a bucurat de un succes deosebit, indicatorii de evaluare realizaţi fiind 
semnificativi. Au fost 7 organizatori ai evenimentului, peste 2.500 de materiale de promovare,  4 
secţiuni de concurs, 94 de echipaje cu aproape 300 de concurenţi înscrise în concurs, 233 de 
reţete culinare prezentate, 48 de standuri de prezentare, 22 de premii acordate, peste 1000 

participanţi.  S-au organizat 8 manifestărilor 
conexe:  expoziţia de fotografie veche „ Chipuri 
din satele ialomiţene”, expoziţia de fotografie „La 
Casa Tudorii - 2011”, expoziţia de carte de 
bucate, expoziţia de medalii cu chipul lui Mihai 
Viteazul, parada costumelor de epocă medievală, 
vizitarea sitului arheologic Oraşul de Floci, 
spectacole folclorice cu reprezentare multietnică: 
români, aromâni, rromi, lipoveni, înmânarea a 
1200 de zapisuri promoţionale participanţilor la 
festival. Festivalul-concurs „La Casa Tudorii - 

2012” a relevat faptul că bucătăria ialomiţeană 
are caracter de unicitate şi specificitate, iar 
concurenţii dau dovadă de  talent gastronomic 
şi sunt creativi în domeniu. De asemenea, 
afluenţa de public este o mărturie că festivalul 
deţine toate elementele de a deveni tradiţie şi 
reprezentativ pentru Ialomiţa!  
 În anul 2012 o preocupare deosebită a 
reprezentat-o promovarea activităţilor 
instituţiei prin editarea de cataloage, pliante, 
insigne,afişe, invitaţii pentru toate 
manifestările organizate (expoziţii, sesiuni, 
simpozioane, mese rotunde, lansări de carte 
etc), reeditarea grafică a biletului de vizitare a 
Muzeului Judeţean Ialomiţa şi a sediilor 
acestuia (Aşezământul de Artă şi Cultură 
Religioasă Maia-Catargi, Baza de Cercetare şi 
Expunere Muzeală Oraşul de Floci), difuzarea 
materialelor publicitare 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, 
unde s-au înregistrat 130 apariţii.  
 

B.2.  Muzeul Agriculturii  Slobozia are un caracter de unicat în zonă în domeniile  
istoriei agriculturii, antropologiei agrare şi arheologiei industriale specifice.  
 Anul 2012 a continuat strategia de păstrare a unui echilibru între principalele domenii 
specifice de exprimare, consolidarea bazei materiale, dezvoltarea patrimoniului muzeal prin 
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cercetări şi achiziţii de obiecte, valorificarea lui expoziţională şi editorială, conservarea-
restaurarea-întreţinerea patrimoniului, perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului, 
dezvoltarea  dialogului cu instituţii de cultură şi personalităţi din ţară şi din străinătate, 
menţinerea unor relaţii constante şi transparente cu mass-media (locală, naţională), folosirea 
judicioasă a bugetului şi crearea de surse extrabugetare (venituri proprii,  donaţii, sponsorizări, 
prestări servicii). 

 Muzeul Agriculturii  Slobozia a 
menţinut calitatea şi diversitatea 
manifestărilor organizate, de remarcat fiind 
implicarea întregului personal în 
valorificarea patrimoniului prin expoziţii 
tematice precum: Metrologie, maşini 
agricole de epocă (Adrian Stroe), Sticlărie, 
ceramică, viticultură, apicultură 
(Magdalena Petre-Filip), Textile, 
instrumentar textil (Fănica Gherghe), 
Documente manuscris cu scriere chirilică şi 
latină,  filigrane ale morilor de hârtie   sec. 

XIX ~ ½  sec. XX. (Andreea Panait), Alimentaţie tradiţională, Obiceiuri calendaristice, 
Fotografii de epocă (Viorica Croitoru-Capbun), Unelte şi maşini de prelucrare a solului. 
Mijloace de transport, (Rubinescu- Ostriceanu Fideliu). 
 Dintre manifestările culturale organizate de 
Muzeul Agriculturii la sediu amintim: 
expoziţiile Sărbători de iarnă la români , Pâinea şi 
vinul, Fire şi timp , Şcoala satului de odinioară, 
Metrologie şi agricultură, Scoarţe româneşti , 
Mărturii de credinţă, Între tradiţie şi modernitate , 
Caloianul – ritual agrar pentru rodire şi vreme de 
secetă, Flori de mină, Plugăritul – istorie şi 
civilizaţie şi Tractorul în agricultura românească,  
Lelia Urdăreanu,  Meşteşuguri artistice 
tradiţionale la Muzeul Agriculturii, Ceramică 

românească – artă şi utilitate, Din 
bucătăria de odinioară, precum şi 
parteneriate educaţionale: Dochia şi 
Mărţişorul, Casa Pâinii. Măcinicii – 
tradiţii populare,  Oul de Paşti, 
Sânt’Andrei Cap de Iarnă. Tradiţii 
populare,  Atelier de confecţionat sorcove.  
 În judeţ şi în ţară, Muzeul 
Agriculturii a participat la conferinţa – 
dezbatere „Agricultura din Bărăgan –
tradiţie şi modernitate”, Apicultura 
tradiţională românească,  Arta plastică 
ialomiţeană, Festivalul Vlăsiei, Festivalul 

clătitelor,  Festivalul - concurs de tradiţii culinare ialomiţene „La Casa Tudorii”, Târgul 
Internaţional „INDAGRA”, Bucuriile Toamnei. 

În cadrul programului “Dialog internaţional” este de amintit faptul că, în perioada 18 – 22 
mai 2012 s-a desfăşurat, la Muzeului Naţional al Vieţii Rurale din East Kilbride, Scoţia, prima 
reuniune a Prezidiului AIMA de după cel de-al XVI-lea Congres al Asociaţiei Internaţionale a 
Muzeelor de Agricultură, ce a avut loc în România (Slobozia, septembrie 2011), unde s-au făcut 
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modificări la actul constitutiv şi statutul asociaţiei, s-a stabilit o strategie comună pentru 
promovarea şi implementarea obiectivelor asociaţiei şi a fost aleasă ţara care va găzdui următorul 
congres (CIMA XVII – 2014). 

În cursul anului 2012, Muzeul Agriculturii a înregistrat un număr de 39.632 vizitatori, a 
apărut în presa locală scrisă de 46 de ori,  şi a avut apariţii la televiziunile: Antena 1 Slobozia 
(26), TV Ialomiţa.net (3), TVR 1 (3), TVR 3 (3),  B1TV (2), Neptun TV Constanţa (2), 
Realitatea TV (2), N 24 Plus (1), TV TL Baia Mare (1), TV Baia Mare (1) şi la Radio Campus, 
Radio România Actualităţi, Antena Satelor. 

 
B.3. Biblioteca Judeţeană „Ştefan 

Bănulescu” Ialomiţa este organizată şi 
funcţionează conform Legii Bibliotecilor 334/2002 
cu modificări şi completări, cât şi Regulamentului 
propriu de Organizare şi Funcţionare. Analiza 
punctelor tari din activitatea acestei instituţii 
publice a cărei imagine este favorabilă în 
comunitate reţine: accesul facil la bibliotecă prin   
poziţionarea în centrul oraşului, servicii şi colecţii 
de documente pentru adulţi şi copii cu caracter 
enciclopedic,  acces liber şi gratuit la colecţiile de 

documente, colecţiile electronice, audio şi 
video, presă, legislaţie, inclusiv legislaţie 
europeană. S-au instituit relaţii stabile de 
colaborare cu instituţiile de cultură şi 
învăţământ, asociaţii culturale, uniuni de 
creaţie şi exisată o colaborare bună cu 
media pentru reflectarea obiectivă a 
activităţilor. De asemenea, existenţa site-
ului propriu www.bji.ro şi a paginii de 
facebook a bibliotecii, înfiinţarea blogului 
bibliotecilor ialomiţene, introducerea  
noului serviciu de bibliotecă BIBLIONET 
în 35 de biblioteci publice din judeţ, 
asigurarea de servicii de bibliotecă pentru 

categoriile dezavantajate (deţinuţi, persoane cu handicap locomotor), existenţa unei reţele de 56 
de biblioteci publice în judeţ sunt tot atâtea elemente relevante pentru creşterea prestigiului 
Bibliotecii Judeţene. 
 Principalele obiective, în anul 2012, pentru programul Constituirea, organizarea, 
evidenţa şi dezvoltarea colecţiilor au fost: creşterea colecţiilor de documente, dezvoltarea 
programului de informatizare TINLIB (modulele: catalogare, evidenţă şi circulaţie) şi 
organizarea fondului de bază în depozite specializate. În anul 2012, au fost achiziţionate 1326 de 
titluri, 4216 volume în valoare de 103.146,46 lei, iar totalul ieşirilor a fost de 9 titluri şi 9 volume 
în valoare de 89,98 lei. 

Programele culturale 2012 au avut ca scop continuarea manifestărilor tradiţionale ale 
bibliotecii, atragerea de noi utilizatori şi continuarea colaborărilor cu caracter interdisciplinar. Pe 
lângă Salonul anual de carte, au fost organizate manifestări culturale prilejuite de evenimente 
istorice şi literare, aniversări şi comemorări, materializate în expoziţii de carte, lansări, 
prezentări, întalniri cu autori şi editori, dezbateri, spectacole, etc. 

Au crescut la 30 colaborările locale şi judeţene în susţinerea activităţilor şi acţiunilor 
specifice, dar şi colaborări  naţionale(  Federaţia Română a Asociaţiilor, Cluburilor şi Centrelor 
UNESCO - FRACCU, Uniunea Scriitorilor din România, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi 
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Bibliotecilor Publice din România, Asociaţia Naţională a Surzilor din România, Editura 
eLiteratura, Institutul European Iaşi) şi internaţionale, prin care s-au realizat 3 proiecte 
importante şi anume: programul Biblionet - „Lumea în biblioteca mea”, concursul internaţional 
„Arte e cultura”, desfăşurat în Italia şi „Play game@Biblioteca ta”, serviciu finanţat de EIFL 
Italia, în colaborare cu Centrul Mortenson din cadrul Universităţii din Illinois, SUA. 

Indicatorii de analiză a activităţii Bibliotecii judeţene „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa din 
anul 2012  relevă 3.927 utilizatori activi, un număr total de vizite de 47.772, numărul de  
documente difuzate - 77.716, realizarea a 34 de manifestări culturale, 59 expoziţii tematice de 
carte, 49 lansări de carte, 141 prezentări de carte, 35 parteneriate cultural-educaţionale, 48 
apariţii TV, 58 emisiuni radio şi 128 apariţii în presă scrisă. 
 Statul de funcţii al Bibliotecii Judeţene “Ştefan Bănulescu” Ialomiţa cuprindea 27 de 
posturi, dintre care 4 de conducere şi 23 de execuţie, iar bugetul rectificat al instituţiei a 
înregistrat la prevederile definitive suma de 630.200 lei. 

 
B.4. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa 

este o instituţie profesionistă publică de cultură, a cărei misiune este documentarea, culegerea şi 
conservarea valorilor creaţiei şi tradiţiei populare, dezvoltarea acesteia în contemporaneitate, ca 
marcă a identităţii etnoculturale, stimularea procesului de creaţie populară în toate genurile 
artistice, integrarea lor în circuitul internaţional de valori. Strategia de realizare a acestui obiectiv 
se bazează pe derularea proiectelor incluse în cele trei direcţii principale: programul „Cercetare, 
conservare-pregătire metodologică“, programele cultural-artistice şi programul administrativ.
 Anul 2012 a reprezentat pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Ialomiţa continuarea activităţii de redescoperire şi promovare a valorilor 
ialomiţene ca parte integrantă a culturii naţionale, precum şi integrarea acestor valori în circuitul 
european. Activităţile instituţiei au avut ca grup-ţintă toate categoriile socio-profesionale. 
Răspunzând cerinţelor care guvernează sfera culturii s-a încercat redimensionarea şi reaşezarea 
actului cultural pe coordonatele impuse de valoare şi calitate, în contextul complex al integrării 
europene.  
 Programul „Cercetare-conservare - 
pregătire metodologică“ a urmărit în principal  
completarea bazei de date, prelucrarea, 
arhivarea pe principii specifice şi valorificarea 
rezultatelor acestei cercetări şi asigurarea de 
asistenţă de specialitate, la cerere, pentru toate 
instituţiile culturale din teritoriu, în vederea 
selectării, protejării şi promovării valorilor 
autentice ale culturii populare.  

Programele cultural-artistice au avut un 
caracter local („Artă populară şi tradiţie 
 folclorică“-25 martie – Răduleşti), caracter 
judeţean ( „Când eram pe Ialomiţa“,  
„Rapsozii la ei acasă“,  Festivalul Judeţean 
de Folclor „Zărzărică, zărzărea“ şi  
Festivalul-concurs de tradiţie culinară 
ialomiţeană – „La Casa Tudorii“), caracter 
naţional ( Festivalul-concurs naţional de 

interpretare a muzicii uşoare româneşti „Trofeul tinereţii“ – Amara ,ediţia 45, 4-5 august2012 - 
fiind cel mai longeviv  festival de acest gen din ţară,  Festivalul naţional de folclor „Ion 
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Albeşteanu“, menit să contribuie la descoperirea şi promovarea tinerilor interpreţi de muzică 
populară, Sărbătoarea colindului „Sub zare de soare“, pentru conservarea şi valorificarea 
tradiţiilor folclorice, a frumuseţii şi autenticităţii colindelor) şi cu caracter internaţional --
Festivalul Internaţional de Folclor „Floare de pe Bărăgan“ -ediţia a XV-a, 24-27 mai 2012, care 
se desfăşoară sub egida Consiliului Internaţional al Organizaţiilor Festivalurilor de Folclor şi 
Artă Tradiţională - CIOFF –UNESCO, este considerat emblematic prin complexitatea sa, fiind  
manifestarea cea mai amplă şi cu cel mai mare număr de spectatori pe care o găzduieşte judeţul 
nostru. 

În acelaşi timp, prin proiectul „Participări naţionale“se urmăreşte promovarea valorilor 
cultural-artistice ale judeţului nostru la nivel naţional, stabilirea unor strânse relaţii de colaborare 
cu instituţii similare din ţară, dar şi o pregătire artistică susţinută şi îmbogăţirea repertoriului 
ansamblurilor folclorice şi soliştilor vocali din judeţ. 

Proiectul „Ialomiţa dintotdeauna pentru totdeauna“ constituie o iniţiativă a Consiliului 
Judeţean Ialomiţa de a descoperi şi pune în valoare specificul cultural, social, istoric şi economic 
al zonei, de a-l afirma şi de a-l integra în amprenta naţională şi se derulează în parteneriat cu 
instituţiile de cultură ialomiţene. În anul 2012, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa a organizat în cadrul acestui proiect 2 manifestări: 
„Obiceiuri agrare din Bărăgan, Caloianul“ – 3 mai şi conferinţă-dezbatere pe tema „Muzica 
uşoară românească de ieri, de azi, de mâine“ în cadrul Festivalului naţional de muzică uşoară 
„Trofeul tinereţii“ – Amara. 

Proiectul „Participări internaţionale“asigură valorificarea scenică a folclorului românesc 
prin evoluţia soliştilor vocali şi ansamblurilor de cântece şi dansuri populare din Ialomiţa la 
festivalurile internaţionale de folclor. Astfel, Ansamblul folcloric „Doina Bărăganului“ a primit 
în anul 2012 mai multe invitaţii de participare la evenimente culturale internaţionale (la 
festivaluri în Olanda, Bulgaria, Turcia, Ungaria, Portugalia, Macedonia), onorând  Festivalul 
Internaţional de Folclor „Op Roakeldais“, ediţia 47, de la Warffum - Olanda (27 iunie – 1 iulie) 
şi Festivalul internaţional de folclor din „IFF Burgas“, ediţia 40 - Bulgaria (20-24 august). 
Invitaţiile primite pentru participare la festivalurile internaţionale de folclor din Turcia (Mersin), 
Ungaria (Sátoraljaújhely), Portugalia (Terras da Feira), nu au putut fi onorate din motive 
obiective. În schimb, la Festivalul internaţional de folclor de la Veles (Macedonia), la 
recomandarea instituţiei noastre, România a fost reprezentată de ansamblul folcloric din Vlădeni, 
care a fost astfel promovat pentru rezultatele deosebite obţinute în ultimii ani.  

Proiectul editorial are ca scop editarea unor lucrări, volume, publicaţii, CD/DVD-uri 
care să reflecte activitatea desfăşurată în cadrul instituţiei, precum şi cele mai importante 
rezultate ale cercetării, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Ialomiţa fiind autorizat pentru activitatea de editare şi difuzare. 

Proiectul „Tradiţie şi modernism - online“ este unul remarcat şi remarcabil, prin  
utilizarea unui mijloc modern şi eficient de comunicare în vederea mediatizării şi prezentării 
activităţii de cercetare-conservare-valorificare a instituţiei. 

Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale  Ialomiţa şi-a 
desfăşurat activitatea administrativă în condiţii optime, a urmărit conservarea patrimoniului din 
administrare (mijloace fixe şi obiecte de inventar), asigurarea derulării corecte a problemelor 
administrative curente şi corelarea acestora cu bugetul alocat.  

 
B.5. Centrul Cultural “Ionel Perlea” - Ialomiţa este o instituţie de interes public, cu 

personalitate juridică, având ca obiect de activitate organizarea activităţilor de promovare a 
cunoaşterii valorilor culturii şi artei naţionale şi universale, de dezvoltare şi afirmare a 
disponibilităţilor creatoare ale populaţiei în toate domeniile de creaţie şi interpretare artistică, 
recreativ-distractive, de realizare a unor prestaţii culturale în beneficiul tuturor cetăţenilor, fără 
deosebire de naţionalitate, categorie socială, convingeri religioase sau opţiuni politice. 
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Activitatea culturală a  instituţiei este structurată pe două mari programe: Arte şi 
Educaţie permanentă prin cultură, cu subprogramele/proiectele aferente, şi un program 
administrativ care vizează aspecte care ţin de administrarea imobilului. 

Programul Arte  are ca punct de 
reper emblematic Festivalul şi 
Concursul Naţional de Interpretare a 
liedului “Ionel Perlea” ediţia a XXI-a – 
cu participare internaţională, care s-a 
desfăşurat în perioada 6-8 mai 2012 şi a 
fost o ediţie de excepţie, un adevărat 
maraton muzical care a transformat 
capitala reşedinţă de judeţ într-un 
veritabil centru muzical al ţării. Juriul, 
format din mari personalităţi ale vieţii 
academice şi muzicale  a apreciat că 
Marele Premiu „Ionel Perlea” să se 
acorde, ex aequo, soliştilor Korch 

Stefan (Cluj) şi Adelina Diaconu (Bucureşti). 
Clasamentul a mai cuprins: Premiul I- Diana Florea (Universitatea Naţională de Muzică 

Bucureşti), Premiul II – Adrian Prelucan (UNMB), Premiul III – Ioan Ovidiu Stancu –Academia 
de Muzică Cluj.  

     Concertele şi recitalurile anului 2012 
s-au adresat unui grup-ţintă format dintr-un 
public avizat: muzicieni, intelectuali, tineri care 
vizează o carieră artistică , având o o audienţă 
crescută evenimentele culturale gratuite şi cele 
desfăşurate în aer liber. Dintre manifestările de 
acest gen remarcăm spectacolele Dor de 
România, din 18 octombrie 2012, Omagiu lui 
Ionel Perlea,  
din 13 decembrie 2012 şi cel dedicat Zilei 
Naţionale, cu participarea actorului Dorel 
Vişan, violonistului Valentin Albeşteanu, 
baritonului Orlando Toropoc şi a Coralei 
Marele Sfânt Mucenic Mina Slobozia. 
 În anul 2012 în Galeriile „Arcadia”  au fost organizate  expoziţii de arte vizuale, care au 
atras un număr record de vizitatori:  “Culori şi arome” cu tablouri din colecţia particulară 
Nicolae Petrache, "Balcic – Eterna provocare", expoziţia de sculptură "REGASIRI", realizată 
de artistul plastic bucureştean GEORGE BILAN, expoziţia de artă plastică reunind artişti plastici 
importanţi - Ştefan Pelmuş (pictură), Marian Nacu (bijuterie), Doru Vlădoiu (fotografie), 
Alexandru Mateiaş (icoane), expoziţia personală Dumitru Popescu,  cea de-a cincea ediţie a 
Salonului Naţional de Artă Plastică – „Atitudini Contemporane”. 

 Programul “Educaţie permanentă prin cultură” s-a adresat în principal publicului 
tânăr, fiind format din 10 expoziţii cu tematică diversă, 10 spectacole, susţinute de tineri şi 
Concursul Judeţean de Teatru Francofon „Francofolies”. 

În derularea proiectelor culturale, Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”, a dezvoltat 
relaţii de parteneriat solide cu o serie de instituţii culturale judeţene şi naţionale, precum instituţii 
muzicale, societăţi mass-media, instituţii judeţene de cultură, alte instituţii publice, asociaţii şi 
fundaţii, având ca rezultat derularea unor genuri de activităţi devenite deja tradiţionale  în mediul 
cultural contemporan. Dintre proiectele în parteneriat cu societatea civilă amintim: Festivalul – 
Concurs judeţean  „Talentul meu” în parteneriat cu Asociaţia Cultural Educativ-Sportivă „A-Z 
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Men Sana Expert” , Concursul Judeţean Euroelevii, organizat în parteneriat cu Consiliul 
Judeţean al Elevilor Ialomiţa, „Sărbătorile municipiului Slobozia” cu Consiliul Local Slobozia, 
1 Decembrie – Ziua Naţională a României – parteneriat cu Consiliul Judeţean Ialomiţa şi 
instituţiile publice de cultură, asigurarea sonorizării cu aparatura din dotare la evenimente 
semnificative pe plan naţional: Ziua Naţională, Ziua Eroilor, Ziua Drapelului, 24 Ianuarie, Ziua 
Pompierilor, Ziua Jandarmeriei, etc., colaborarea cu Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură 
Ialomiţa pentru organizarea unor târguri şi expoziţii, colaborarea cu Asociaţia Învăţătorilor 
Ialomiţeni la organizarea Simpozionului Naţional din 26 februarie 2012, parteneriatul cu Şcoala 
nr.3 Slobozia în cadrul proiectului Eco-Şcoala. 

Forumul Muzical Român a acordat Centrului  Cultural UNESCO ,,Ionel Perlea”  
Ialomiţa, Premiul pentru management pentru activitatea din anul 2012. 
 Acţiunile de publicitate a proiectelor proprii ale instituţiei au vizat: întreţinerea site-ului 
Centrului Cultural: www.perlea.ro, înregistrarea integrală a Festivalului şi Concursului Naţional 
de Interpretare a liedului de posturile de televiziune TVR Cultural şi de Societatea Română de 
Radiodifuziune, promovarea permanentă a activităţilor proprii prin emisiuni realizate cu prilejul 
acestora de către posturile locale de radio, TV şi în presa scrisă, materiale promoţionale (pliante, 
afişe, bannere), participarea la întrunirile organizate de Federaia Română a Centrelor şi 
Cluburilor UNESCO cu materiale de prezentare a activităţii instituţiei. 

      Prin Programul administrativ, au fost rezolvate problemele curente de întreţinere a 
imobilului, precum şi reparaţiile  capitale la Casa Memorială „Ionel Perlea” Ograda, etapa aII-a. 

 
    C. Direcţia Judeţeană de Evidenţă 

a Persoanelor Ialomiţa, ca instituţie publică 
de interese judeţean, îndeplineşte, în principal, 
funcţii de coordonare şi control metodologic a 
activităţii serviciilor publice comunitare 
locale de evidenţă a persoanelor din judeţul 
Ialomiţa, de cooperare cu instituţiile abilitate 
în domeniul ordinii publice, siguranţei şi 
apărării naţionale, de colaborare cu 
autorităţile publice, persoane fizice, pe 
probleme de interes comun, de execuţie prin 
asigurarea mijloacelor umane, materiale şi 

financiare, necesare pentru îndeplinirea prerogativelor cu care este investită şi de reprezentare a 
intereselor Direcţiei în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice, de drept public sau 
privat din ţară, în limita competenţelor stabilite  de lege.  

Una dintre principalele atribuţii  este aceea de coordonare şi control metodologic a 
activităţii serviciilor publice comunitare locale 
de evidenţă a persoanelor. În anul 2012 s-au 
efectuat 88 de acţiuni  de îndrumare, 
coordonare şi control metodologic la serviciile 
publice comunitare locale de evidenţă a 
persoanelor şi unităţile administrativ – 
teritoriale din judeţ, din care 72 acţiuni în 
domeniul stării civile şi 16 în domeniul 
evidenţei persoanelor. 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, pe baza unei ordini 
de zi prestabilite, a fost analizată activitatea 
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desfăşurată de către Serviciile Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor şi Direcţia 
Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, s-au analizat şi dezbătut aspecte întâmpinate în 
activitatea curentă, astfel încât acestea să fie soluţionate în mod unitar, noutăţile legislative în 
domeniu, precum şi adresele cu caracter metodologic înaintate de Direcţia pentru Evidenţa 
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. S-au organizat şi efectuat 73 de acţiuni în vederea 
prevenirii abandonului nou-născutului în maternităţi şi a punerii în legalitate cu acte de stare 
civilă şi acte de identitate a copiilor instituţionalizaţi în unităţile de protecţie socială, în 
colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa 
 Prin colaborare cu posturile de radio s-a continuat difuzarea de anunţuri prin care se fac 
recomandări cetăţenilor cu privire la legislaţia în vigoare în domeniul evidenţei populaţiei, în 
special pentru persoanele ale căror acte de identitate sunt expirate. 

Statististic, principalii indicatori din domeniul evidenţei persoanelor se prezintă astfel: 
 

Nr. 
crt. 

Principalii indicatori Anul 2012 

Total 14.080
Naştere 7.335
Căsătorie 2.325

1. Acte de stare civilă 

Deces 4.420
Total, din care: 574
Aviz prealabil 474
Restituite 100
Certificate  de naştere 437
Certificate  de căsătorie 24

2.  Certificate de stare civilă eliberate de autorităţi 
străine transcrise în registrele de stare civilă 
române 

Certificate de deces 13
3.  Populaţia activă deservită 297.395
4. Cărţi de identitate eliberate Total 30.454

Cărţi de identitate 29.248  
Cărţi de identitate 
provizorii 

1.206

 
În ceea ce priveşte activitatea financiar-contabilă, analizând datele înscrise în contul de 

execuţie al bugetului instituţiei pe anul 2012, rezultă că faţă de un nivel de 511.000 lei la venituri 
şi cheltuieli, încasările au fost în cuantum de 508.306 lei, iar  plăţile efectuate de 502.318 lei.  

 
D. Camera  Agricolă  Judeţeană   
      Ialomiţa 

Camera  Agricolă Judeţeană 
Ialomiţa  este o instituţie publică 
descentralizată cu personalitate juridică, 
subordonată Consiliului Judeţean  
Ialomiţa  şi  în coordonarea tehnico-
metodologică  a  Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Activitatea din anul 2012 s-a 
desfăşurat pe mai multe paliere: 
extensie  şi  formare  profesională, 
consultanţă  şi  elaborarea de proiecte  
în  vederea  accesării   fondurilor  

europene  de către  micii  fermieri, consultanţă  directă  cu producătorii agricoli, fermieri din 
judeţul Ialomiţa, consultanţă  de  specialitate  prin realizarea  de  loturi  demonstrative, 
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demonstraţii practice şi constituirea formelor asociative în agricultură, acţiuni de popularizare 
şi promovare.                                                                                                            
 În anul 2012 s-au organizat  cursuri acreditate de iniţiere în domeniile: agricultor culturi 
de câmp, zootehnist, apicultor şi horticultor,  la care au participat 349 cursanţi şi  au fost 
diseminate informaţiile tehnice, tehnologice, economice si legislative pentru a veni în sprijinul 
organizării, coordonării şi evaluării activităţilor  desfăşurate în domeniul agricol, horticol şi 
zootehnic. Specialiştii Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa au elaborat  10 proiecte de accesare a 
fondurilor euopene prin Măsura 141(Sprijinirea fermelor de semisubzistenţă), în valoare de 
75.000 Euro şi 12 proiecte pe Măsura 112 (Instalarea tinerilor fermieri), în valoare de 456.000 
Euro.  S- a pus accent pe consilierea producătorilor agricoli în alegerea tipului şi sistemului de 
exploataţie , a tehnologiilor optime şi nonagresive faţă de mediu, a utilajelor şi echipamentelor, a 
materialului genetic superior, au fost realizate loturi demonstrative în domeniul vegetal , horticol 
şi zootehnic şi au avut loc numeroase demonstraţii practice organizate  de consilierii din Centrele 
locale de consultanţă agricolă  din localităţile  judeţului  Ialomiţa.   
             O  atenţie deosebită  s-a acordat   şi  pentru oferirea de consultanţă de specialitate în 
vederea constituirii formelor asociative în agricultură. Astfel, în anul 2012, s-a constituit 
Cooperativa LACTOPROD  din localitatea Sudiţi, judeţul Ialomiţa,  care are ca  obiect de 
activitate valorificarea producţiilor obţinute din activităţi zootehnice (bovine,  ovine, caprine, 
suine, păsări, ecvidee, albine, lapte, ouă, carne, lână, miere) precum şi valorificarea producţiilor 
din activităţi agricole. 
  
           E. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Ialomiţa  
 

Desfăşurându-şi activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218 / 2002 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 787 din 25 
iulie 2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale 
de Ordine Publică (A.T.O.P.), acestă structură partenerială are ca scop protejarea intereselor 
comunităţii şi asigurarea climatului de siguranţă publică, precum şi măsurile ce se impun a fi 
adoptate în sistem integrat pentru realizarea acestor obiective strategice.   

A.T.O.P. Ialomiţa  a urmărit îndeplinirea programelor de activităţi elaborate atât pentru 
ea, cât şi pentru cele 3 comisii ale sale: Comisia de coordonare, situaţii de urgenţă şi pentru 
petiţii, Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă minimali, 
Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţa şi drepturile omului.  

Pe parcursul anului 2012 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 interfaţă între 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, preoţi şi 
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 Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Ialomiţa.  
 De asemenea, în cadrul şedinţelor în plen şi în comisii ale Autorităţii Teritoriale de 
Ordine Publică Ialomiţa au fost prezentate în anul 2012 mai multe teme de interes civic, 
referitoare la asigurarea ordinii şi liniştii publice în judeţul Ialomiţa. Cele mai importante teme 
abordate au vizat: prevenirea şi combaterea traficului de personae, asigurarea ordinii şi liniştii 
publice în localităţile rurale în condiţiile reorganizării Secţiilor de Poliţie Rurală, asigurarea 
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ordinii şi siguranţei cetăţeanului cu ocazia sezonului turistic estival, prevenirea şi combaterea 
criminalităţii stradale în mediul urban şi rural, analiza măsurilor de prevenire şi combatere a 
delincvenţei juvenile  şi altele.  

A.T.O.P. Ialomiţa a susţinut aprobarea cooperării Consiliului Judeţean Ialomiţa cu 
Inspectoratul Judeţean de Poliţie 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 plenul legislativului judeţean.  

Pe parcursul anului 2012 se poate concluziona faptul că s-a îmbunătăţit la nivelul 
judeţului Ialomiţa nivelul securităţii şi siguranţei civice în comunităţile locale. 

 
F.  S.C. Drumuri şi Poduri 

S.A. Ialomiţa este o societate 
comercială la care Consiliul 
Judeţean Ialomiţa îndeplineşte 
atribuţiile adunării generale a 
acţionarilor şi este unic acţionar.  

În anul 2012 activitatea 
societăţii s-a desfăşurat prin secţia 
de producţie din municipiul 
Slobozia şi punctele de lucru din 
municipiul Urziceni, oraşul 
Tandarei,  oraşul Căzăneşti şi un 
atelier de reparaţii utilaje în 
Slobozia, care a asigurat operativ 
întreţinerea şi repararea utilajelor şi instalaţiilor din cadrul societăţii. 
 In perioada raportată, principala activitate au reprezentat-o lucrările în construcţii, 
modernizare, reparaţii şi întreţinere drumuri judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale, la care 
s-au adăugat cursurile de pregătire conducatori auto (şcoala de şoferi), comerţul cu produse 
specifice (beton şi mixturi asfaltice) şi activitatea de deszăpezire şi combaterea poleiului, pe 
toată reţeaua de drumuri judeţene. 
 Activitatea s-a desfăşurat cu un numar mediu de 83 persoane, fluctuaţia personalului fiind 
în funcţie de lucrările în derulare. În luna cu activitatea cea mai mică, numărul de persoane a fost 
de 70 persoane, iar în luna cu activitatea cea mai mare, a fost de 96 persoane. 
 Prin dimensionarea personalului în raport cu contractele de lucrări şi folosirea judicioasă 
a forţei de muncă s-a reuşit în anul 2012 realizarea cifrei de afaceri la nivelul sumei de 
18.420.497 lei, înregistrând o productivitate medie de 221.934 lei/ persoană. 

În condiţiile în care la începutul anului 2012 activitatea societăţii era pusă sub semnul 
incertitudinii datorită volumului mic de lucrări existent la întocmirea bugetului de venituri şi 
cheltuieli, urmare a preocupărilor în administrarea societăţii, în condiţiile economiei de piaţă şi a 
concurenţei, s-a reuşit realizarea unei cifre de afaceri, în structura prezentată mai jos, ponderea 
activităţilor în totalul acesteia fiind astfel: 

 

Cifra de afaceri U/M Suma Ponderea în total 
cifră afaceri 

Venituri din lucrări executate lei 16.719.136 90,76 % 

Venituri din vânzare mărfuri (beton şi asfalt) lei 1.655.169  8,99 % 

Venituri din activităţi diverse (şcoala de soferi) lei 46.576  0,25 % 

TOTAL lei 18.420.497  100,00 % 
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 G. Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia 

 
Conform Ordonanţei Guvernului nr. 

162/12.12.2008 privind transferul 
ansamblului de atribuţii şi competenţe 
exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice 
către autorităţtile administraţiei publice 
locale, începând  cu data de 01.07.2010,  
Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia a 
trecut în subordinea  Consiliului Judeţean 
Ialomiţa şi, în consecinţă, aspectele 
relevante din activitatea acestei instituţii 
publice din domeniul sănătăţii vor fi 
cuprinse şi în actualul raport.  

Din punct de vedere organizatoric, 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia  a funcţionat în anul 2012 cu un număr aprobat de 510 
paturi,  din care 470 au fost finanaţate prin Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Ialomiţa, 
diferenţa de 40 de paturi rămânând nefinanţată din fondurile CJAS Ialomiţa şi trebuind a fi 
acoperită din fondurile proprii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia. Paturile au fost 
repartizate pe  17 secţii, dintre care cele mai importante sunt: medicină internă, cardiologie,   
neurologie, pediatrie, neonatologie, obstetrică- ginecologie, chirurgie generală, ORL, 
oftalmologie, ATI, oncologie medicală. Funcţionează şi     2  compartimente: de recuperare, 
medicină fizică şi balneologie şi cel de dermatovenerologie. Pe lângă secţiile enumerate mai sus, 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia  mai are alte 20 de structuri funcţionale: staţie dializa, 
UPU  - SMURD, farmacie, bloc operator, bloc de naşteri, laboratoare şi cabinete de specialitate, 
Serviciul de Medicină Legală şi altele. În cursul anului 2012 s-a reusit reabilitarea unor părţi ale 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, fiind create 10 rezerve, distribuite uniform în unitate, 
cu condiţii de cazare deosebite, pentru a le  oferi persoanelor care doresc să beneficieze, contra 
cost, de condiţii de cazare speciale. 

Resursele umane de care dispune Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia au însumat în 
anul raportat 916 posturi , din care au fost ocupate  890. S-a reuşit atragerea unor medici 
specialişti în domenii deficitare precum reumatologie, urologie si medicina muncii, medici a 
căror activitate se va reflecta în îmbunătăţirea condiţiilor de diagnostic şi tratament al pacienţilor 
din judeţ. 

Principalii indicatori ai anului 2012 din  activitatea medicală desfăşurată în cadrul 
spitalului arată că au fost internaţi 21.468 pacienţi în secţtiile clinice, s-au efectuat 99.498 
consultaţii în Ambulatorul de specialitate şi au fost trataţi în sistem de urgenţă 37.318 pacienţi. 

Prin reorganizarea activităţii laboratorului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia şi 
calitatea serviciilor oferite, confirmate de punctajele obţinute în urma diverselor controale 
efectuate  de RENAR - principalul organism de acreditare a laboratoarelor medicale din ţară, s-a  
obţinut acreditarea din partea Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor (CoNAS), Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Slobozia devenind primul spital judeţean din Romania ACREDITAT. 

Este de remarcat implementarea, în anul 2012, a unui sistem informatic integrat care 
cuprinde întreaga activitate a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, atât din punct de vedere 
medical (managementul pacienţilor, al resurselor utilizate – medicamente, materiale sanitare, 
materiale consumabile, analize de laborator), de gestiune a medicamentelor şi materialelor 
(managementul farmaciei cu circuit închis, al gestiunilor de medicamente şi materiale sanitare 
constituite la nivelul fiecărei structuri – sectie, compartiment, etc.) şi operational (modificarea 
metodelor de lucru pe baza funcţionabilităţilor sistemului informatic).  Se asigură eliminarea 
totală a erorii umane cu privire la analizele de laborator, întrucât fiecare analiză recoltată este 
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identificată cu un cod de bare generat automat de sistemul informatic şi care exclude eroarea 
umană. Aplicarea acestui sistem informatic integrat s-a realizat cu costuri foarte reduse în 
comparaţie cu ale altor spitale judeţene, iar definitivarea lui şi prin cuprinderea componentei 
economice  va conduce la cumularea tuturor informatiilor din modulele medicale, astfel încât să 
se  obţină, în timp real, informaţii operative şi exacte legate de execuţiile bugetare pe diverse 
surse de finanţare, să faciliteze accesul la informaţii necesare procesului de management sau 
solicitate de autorităţile tutelare  judeţene şi centrale (Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Ministerul 
Sănătăţii), alte entităţi publice sau mass-media.  

Din punct de vedere financiar, veniturile totale au fost de  53.230.871 lei, iar cheltuielile 
totale de 50.579.936 lei. Este un domeniu care dă multă incertitudine în funcţionarea spitalelor 
de urgenţă, generează situaţii de criză şi produc disconfort în oferirea serviciilor medicale.  

 
X. Îndeplinirea atribuţiilor privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei publice  

locale, regionale 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; 

- asigurarea unei bune colaborări şi cooperări 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), prin consultări şi informări reciproce pentru susţinerea unor  puncte de vedere şi 
propuneri de lege ferenda, de  modificare a unor acte normative în vigoare; 

- participarea la activităţile Consiliului de Dezvoltare Regională SUD Muntenia, precum 
şi la întâlnirile de analiză ale Grupului de Parteneriat Social în vederea elaborării Planului de 
Dezvoltare Regională 2014 – 2020; 

- participarea la structurile parteneriale judeţene şi regionale care privesc dezvoltarea 
învăţământului profesional şi tehnic – Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social 
Ialomiţa şi Consorţiul Regional pentru Educaţie şi Formare Profesională. De atfel, în parteneriat 
cu aceste structuri au fost implementate două proiecte cofinanţate din Fondul Social European 
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa 
prioritară nr. 1 “ Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării 
societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 “Acces la educaţie şi 
formarea profesională iniţială de calitate”, cu titlurile: “Corelarea ofertei educaţionale a 
învăţământului professional şi tehnic cu cerinţele pieţei muncii”- cod contract 
POSDRU/55/1.1/S/37932 şi “Consolidarea capacităţii instituţionale a Consorţiilor Regionale 
pentru Educaţie şi Formare Profesională”- cod contract POSDRU/93/3.3S/60080;  

- participarea la structurile judeţene organizate prin efectul unor legi:  Comisia de dialog 
social, Comisia de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, Comisia judeţeană de analiză a 
propunerilor pentru proiecte de steme, Comisia judeţeană de atribuire de denumiri şi altele. 

 
           XI.  Promovarea cooperării internaţionale rămâne pentru Consiliului Judeţean Ialomiţa 
un obiectiv important, mai ales în condiţiile în care preşedintele acestuia este membru supleant al  
Comitetului Regiunilor Europene, participând la dezbateri şi reuniuni care au vizat teme 
dezvoltarea regională, Strategia Uniunii Europene privind zona Dunării, adoptarea Strategiei 
Europa 2020, cooperarea inter-regională şi transfrontalieră, rolul  autorităţilor teritoriale în 
politica de integrare, coeziunea teritorială, calitatea produselor agricole, migraţia şi mobilitatea 
populaţiei.   

Consiliul Judeţean Ialomiţa a avut şi în anul 2012 o bună comunicare cu reprezentaţii 
unor delegaţii din străinătate, unde au fost promovate elementele de potenţial ale judeţului 
Ialomiţa, direcţiile strategice de acţiune pe termen mediu şi lung, posibilităţile de sprijin şi 
parteneriat ale autorităţilor administraţiei publice judeţene şi locale. 
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 XII. Concluzii 
 Redactarea „Raportului privind  modul în care au fost îndeplinite atribuţiile şi 

responsabilităţile  Consiliului Judeţean Ialomiţa şi ale preşedintelui acestuia în anul 2012” prin 
prezentarea  cu prioritate a aspectelor relevante pentru activitatea uneia dintre cele mai 
importante autorităţi ale administraţiei publice locale nu s-a făcut dintr-un sentiment de vanitate 
sau de frondă, ci pentru a releva evidenta maturizare organizatorică şi funcţională a entităţii 
publice pe care o reprezentăm, creşterea capacităţii administrative de a găsi soluţii reale, vizibile 
şi clare la un context  economico-social şi politic în care factorii perturbatori şi birocratici nu 
lipsesc, iar criza generalizată îi accentuează. Dorim să dăm, de asemenea, un semnal că 
minimalizarea voită a muncii şi activităţii laborioase şi responsabile a consilierilor judeţeni, a 
conducerii operative a Consiliului Judeţean Ialomiţa, a aparatului de specialitate  şi  a instituţiilor 
publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa nu poate să stânjenească aplicarea 
opţiunilor strategice fundamentate pe nevoile real identificate în comunităţile locale, accelerarea 
reformei administraţiei publice judeţene, perfecţionarea managementului public şi adaptarea lui  
la standardele europene.  
 Nu ne încearcă nicidecum ideea că realizările puse în evidenţă de Raport sunt opera 
exclusivă a unui om sau a unui grup, ci opera colectivă a unei echipe, care a ştiut să-şi 
armonizeze democratic opiniile şi interesele politice, să găsească resursele de colaborare pentru 
îndeplinirea obiectivelor comunitare, a atribuţiilor şi responsabilităţilor legale. 
 Desigur, analiza obiectivă a realităţii administrative a anului 2012 nu poate să ocolească 
acele disfuncţionalităţi, neîmpliniri şi constrângeri care au influenţat nivelul rezultatelor obţinute 
şi coordonatele prospective ale activităţii desfăşurate. 
 Într-o enumerare succintă, acestea se referă la următoarele aspecte: 
 - menţinerea crizei generalizate, care a acutizat toate sistemele vieţii economico-sociale şi 
politice, a condus la aplicarea unor măsuri paleative, insuficient fundamentate cu analize de 
impact şi care nu au avut rezultatele scontate, decât în articulări retorice; 
 - ieşirea din criză s-a dovedit un orizont îndepărtat, influenţată de o economie 
neperformantă şi blocaje funcţionale, iar administraţia publică locală a trebuit să suporte „soluţii” 
de impact emoţional, care au îngrădit în mod evident autonomia locală, au impus replieri, 
reconsiderări şi reajustări semnificative ale priorităţilor şi introducerea de restricţii bugetare 
severe care au vulnerabilizat sistemul; 
 - anatemizarea funcţionarilor publici, cu precădere a celor din administraţia locală, care 
aproape că au fost scoşi vinovaţi pentru criza întregului sistem economic, social, politic şi 
administrativ şi asupra cărora s-au „revărsat” măsurile guvernamentale „anticriză”; 

 - lipsa de voinţă a guvernanţilor de a proceda la o descentralizare reală şi nu mimată, care 
să respecte principiul transferării către autorităţile publice locale nu numai a atribuţiilor şi 
competenţelor, cât şi a resurselor financiare şi umane necesare; 
 - insuficienta pregătire a lansării şi susţinerii ideii de regionalizare, care a condus la mari 
temeri, agită conştiinţa publică şi administraţiile locale; 
 - menţinerea politicii de blocare a posturilor şi a unor principii ilogice de ocupare a 
funcţiilor vacante sau care s-au vacantat, care au creat situaţii deosebite în acoperirea cu 
profesionalism şi operativitate a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce trebuie îndeplinite de 
autorităţile administraţiei publice locale; 
 - faptul că aproape o treime  din posturile prevăzute în organigramă – şi la un nivel minim 
faţă de numărul legal aprobat!- sunt vacante, la care se adaugă ieşirile la pensie şi plecările din 
sistem, conduc spre situaţia ca unele direcţii de specialitate să nu mai aibă personalul minim 
necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor; 
 - nefructificarea cadrului legal al democraţiei participative existent de către cetăţeni, care 
se implică sporadic la luarea deciziilor administrative, ori din dezinteres, ori din nivelul  relativ 
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redus de informare a populaţiei asupra competenţelor şi atributiilor Consiliului Judeţean şi 
instituţiilor publice în general; 
 - obligaţia legală a consultării prealabile a structurilor asociative din administraţia publică 
locală asupra elaborării unor acte normative cu impact major asupra activităţii acesteia este 
îndeplinită de multe ori formal; 
 - multe dintre procedurile administrative nu s-au simplificat, a crescut birocraţia, s-au 
creat conflicte de competenţe şi autoritate printr-o  legislaţie contradictorie şi stufoasă, care nu 
poate fi asimilată operativ; 
 - menţinerea autofinanţării unităţilor administrativ-teritoriale la un nivel derizoriu (2 -4%), 
preocuparea de a găsi resurse locale ce pot fi atrase la bugetele locale fiind minimă; 
 - urmărirea sporadică a strategiilor de dezvoltare locală, deşi ele sunt un instrument 
important în stabilirea priorităţilor oricărei administraţii publice şi în alocarea resurselor; 
 - nerealizarea unei legături strânse între aleşii locali şi cetăţeni, care lipseşte autoritatea 
publică de opinia acestora la adoptarea deciziilor administrative. 

 Prezentarea „Raportului privind  modul în care au fost îndeplinite atribuţiile şi 
responsabilităţile  Consiliului Judeţean Ialomiţa şi ale preşedintelui acestuia în anul 2012” devine 
şi un prilej de a mulţumiri tuturor celor care, direct sau indirect, au participat sau au susţinut 
realizarea activităţilor şi acţiunilor autorităţii publice pe care o reprezentăm, într-un climat 
democratic, de eficienţă şi transparenţă.  
 
 

VASILE SILVIAN CIUPERCĂ 
 

P R E Ş E D I N T E 
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