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■ Interviu cu directorul Direcþiei Achiziþii Publice din cadrul Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, ing. Sorin Radu

„Munca îîn eechipã eeste eesenþialã, lla ffel
ºi iimplicarea cconcentratã aa ffiecãrui ssalariat

al DDirecþiei dde AAchiziþii PPublice”
DDee  ccââtt  ttiimmpp  lluuccrraaþþii  llaa  CCoonnssiilliiuull

JJuuddeeþþeeaann  DDââmmbboovviiþþaa??  DDaarr  ccaa  ººeeff  aall
DDiirreeccþþiieeii  AAcchhiizziiþþiiii  PPuubblliiccee??

SSoorriinn  RRaadduu  ((SS..RR..))::  La Consiliul
Judeþean Dâmboviþa lucrez din anul
1997. De-a lungul timpului, am condus
mai multe departamente din cadrul insti-
tuþiei, iar departamentul de achiziþii pu-
blice îl coordonez din anul 2012.

CCââtt  ddee  iimmppoorrttaannttee  ssuunntt  aacchhiizziiþþiiiillee  
ppuubblliiccee  ppeennttrruu  ccrreeººtteerreeaa  eeccoonnoommiiccãã  ººii
ccrreeaarreeaa  ddee  llooccuurrii  ddee  mmuunnccãã??

((SS..RR..)):: Achiziþiile publice reprezintã
un aspect fundamental al realizãrii
investiþiilor publice, întrucât contribuie la
dezvoltarea economicã ºi reprezintã un
factor semnificativ în consolidarea ºi
accelerarea pieþei. Totodatã, achiziþiile
publice constituie oportunitãþi pentru
întreprinderi, dar ºi o acþiune de încura-
jare a investiþiilor private. Astfel, ele con-
tribuie implicit la o creºtere economicã
concretã ºi, în plus, la crearea de locuri
de muncã.

Conceptul de achiziþie publicã pre-
supune, într-o primã fazã, identificarea
nevoilor, formularea unor idei de proiecte
care sã rãspundã acestor nevoi, prioriti-
zarea ºi selecþia proiectelor ce urmeazã
a fi implementate, elaborarea analizei
cost-beneficiu / studiului de fezabilitate,
estimarea bugetului unui proiect, a cos-
turilor, riscurilor ºi timpului asociat
fiecãrei activitãþi aferente implementãrii
acestuia, numirea grupului de lucru,
aprobarea demarãrii implementãrii
proiectului de cãtre persoanele abilitate.
Toate acestea sunt urmate de stabilirea
obiectelor contractelor de achiziþie pu-
blicã ºi a procedurilor ce urmeazã a fi
aplicate pentru atribuirea acestora.
Rezultatele acestor contracte sunt, în
fapt, expresia activitãþilor derulate în
vederea implementãrii proiectului.
Obiectul fiecãrui contract de achiziþie
publicã este descris prin intermediul unei
documentaþii standard, ce este întocmitã
de grupul de lucru înainte de iniþierea
procedurii de atribuire în urma cãreia se
va desemna ofertantul câºtigãtor cu care
se va semna respectivul contract.

CCuumm  ccoollaabboorraaþþii  ccuu  eecchhiippaa  ccuu  ccaarree
lluuccrraaþþii  zzii  ddee  zzii??

((SS..RR..)):: Este o colaborare în ade-
vãratul sens al cuvântului, adicã anga-
jaþii direcþiei îºi împãrtãºesc experienþa,
cunoºtinþele ºi abilitãþile cu ceilalþi mem-
bri ai echipei ºi astfel ei se pot sincroniza
ºi completa, deoarece în domeniul
achiziþiilor publice este nevoie de
cunoaºterea prevederilor legale în
domeniu, de o planificare riguroasã a
fiecãrei acþiuni în parte, iar acest proces
este alcãtuit din mai multe etape succe-
sive, dupã parcurgerea cãrora se obþin
produsele, serviciile sau lucrãrile de care
este nevoie, în baza încheierii unui con-
tract de achiziþie publicã. Planificarea în
cadrul acestui domeniu presupune iden-
tificarea nevoilor ºi stabilirea prioritãþilor
la nivelul autoritãþii, în speþã Consiliul
Judeþean Dâmboviþa. Munca în echipã
este esenþialã, la fel ºi implicarea con-
centratã a fiecãrui salariat al Direcþiei de
Achiziþii Publice.

EEssttee  nneevvooiiee  ddee  ssppeecciiaalliizzaarreeaa  ppeerrssoo--
nnaalluulluuii  ddiinn  ddoommeenniiuull  aacchhiizziiþþiiiilloorr  ppuubblliiccee??
CCuumm  ssee  pprreeggããtteesscc  ddiinn  ppuunncctt  ddee  vveeddeerree
pprrooffeessiioonnaall  ssppeecciiaalliiººttiiii  ddiinn  ddiirreeccþþiiaa  
dduummnneeaavvooaassttrrãã??  

((SS..RR..))::  Da, consider cã în orice dome-
niu de activitate trebuie sã se tindã spre
profesionalizare. În vederea punerii în
practicã a mãsurilor de reformã privi-

toare la profesionalizarea personalului
care se ocupã de achiziþiile
publice, Agenþia Naþionalã pentru
Achiziþii Publice (ANAP) a întreprins mai
multe demersuri, dintre care cel mai
important este definirea profilului per-
sonalului care gestioneazã achiziþii pu-
blice în cadrul autoritãþilor contractante
din România ºi dezvoltarea unei baze de
date cu responsabilii cu derularea proce-
durilor de achiziþii publice.

De asemenea, ANAP a organizat ºi
dezbateri la nivel regional, unde a fost
angrenat personalul din instituþiile pu-
blice. În cadrul acestor evenimente, cei
ce se ocupã cu achiziþiile publice au be-
neficiat de clarificãri în privinþa mai mul-
tor aspecte controversate din domeniu.
Astfel de campanii de profesionalizare a
angajaþilor direcþiilor de achiziþii publice
ar trebui sã aibã loc cât mai des, cu atât
mai mult cu cât se ºtie cã achiziþiile pu-
blice joacã un rol deosebit de important
în canalizarea fondurilor structurale ºi de
investiþii europene.

CCaarree  ccoonnssiiddeerraaþþii  ccãã  ssuunntt  aassppeecctteellee
cceellee  mmaaii  ddiiffiicciillee  ººii  rriissccuurriillee  îînn  aaccttiivviittaatteeaa
dduummnneeaavvooaassttrrãã??  CCrreeddeeþþii  ccãã  lleeggiissllaaþþiiaa  îînn
ddoommeenniiuu  aarr  ttrreebbuuii  îîmmbbuunnããttããþþiittãã??

((SS..RR..)):: Ca sã vã rãspund, aº
menþiona cã prevederile legale în dome-
niu au ºi deficienþe. La nivel european au
fost identificate mai multe riscuri care pot
altera derularea oricãrui proces de
achiziþie publicã. Acestea sunt conside-
rate a fi riscuri a cãror valabilitate ºi
aplicablitate este generalã. Achiziþiile
publice sunt un domeniu sensibil,
întrucât ele conferã putere economicã ºi
se realizeazã pe seama angajãrii de
cheltuieli din bugetul autoritãþilor con-
tractante, ceea ce poate atrage tentaþia
utilizãrii de practici incorecte.

ªi în þara noastrã procedurile de
achiziþie publicã au punctele lor slabe,
dar, de ce nu?, perfectibile. Am sã
amintesc doar câteva dintre riscurile
inerente ale acestui domeniu.

Astfel, consider cã sensibilitatea la
corupþie este un element de risc însem-
nat în cheltuirea banului public. În plus,
existã ºi riscuri tehnice, cum ar fi lipsa de
comunicare între departamente, care se
traduce în stabilirea defectuoasã a
nevoilor ºi cuantificarea nesatisfãcãtoare
a produselor, lucrãrilor ºi serviciilor
dorite în indicatorii din caietele de sarci-

ni; planificarea superficialã a procesului
de achiziþie; estimarea eronatã a valorii
contractului, fãrã a se lua în calcul toate
costurile care pot interveni; stabilirea
unor clauze cu caracter general, care nu
reuºesc sã rãspundã nevoilor specifice
ale autoritãþii contractante ºi obiectului
contractului; alocarea unui timp insufi-
cient pentru desfãºurarea corespunzã-
toare a unei proceduri etc.

Tocmai pentru cã sunt conºtienþi de
aceste aspecte, angajaþii direcþiei noas-
tre încearcã permanent sã îºi
desfãºoare activitatea numai în baza
prevederilor legale în vigoare, evitând
astfel riscurile ºi dificultãþile care se pot
ivi în derularea normalã a unui proces de
achiziþie.

CCee  aa  îînnsseemmnnaatt  llaannssaarreeaa  nnoouulluuii
SSIICCAAPP  ººii  îînnllooccuuiirreeaa  SSEEAAPP--uulluuii??

((SS..RR..)):: Agenþia pentru Agenda
Digitalã a României a derulat proiectul
„Sistem informatic colaborativ pentru un
mediu performant de desfãºurare a
achiziþiilor publice - SICAP”, cofinanþat
prin Fondul European de Dezvoltare
Regionalã în baza contractului de
finanþare, încheiat cu Organismul
Intermediar pentru Societatea
Informaþionalã (O.I.P.S.I.).

Lansarea noului Sistem Electronic de
Achiziþii Publice (SICAP) a însemnat o
interfaþã mai prietenoasã cu utilizatorul,
eficientizarea serviciilor publice prin
oferirea serviciilor administrative,
folosind mijloace electronice moderne.

SSIICCAAPP  aa  ppeerrmmiiss  AAggeennþþiieeii  NNaaþþiioonnaallee
ppeennttrruu  AAcchhiizziiþþiiii  PPuubblliiccee ((AANNAAPP))  uunn  ccoonn--
ttrrooll  mmaaii  eeffiicciieenntt??

((SS..RR..)):: SICAP a asigurat verificarea
ex-ante de cãtre ANAP a documentaþiilor
de atribuire, validarea acestora, conform
legislaþiei în vigoare.

CCaarree  ssuunntt  iinnddiiccaattoorriiii  ccaarree  ddeetteerrmmiinnãã
ffrreeccvveennþþaa  aaccþþiiuunniilloorr  ddee  ccoonnttrrooll  ººii  vvaallii--
ddaarreeaa  aacchhiizziiþþiiiilloorr??

((SS..RR..)):: Activitatea de control ex-ante
a procesului de atribuire a contractelor /
acordurilor-cadru de achiziþie publicã, a
contractelor / acordurilor-cadru sectori-
ale ºi a contractelor de concesiune de
lucrãri ºi concesiune de servicii ºi,
respectiv, a modificãrilor acestor con-
tracte / acorduri-cadru, precum ºi a
intenþiilor de modificare a acestora se
exercitã de cãtre Agenþia Naþionalã pen-
tru Achiziþii Publice în mod selectiv.
Includerea în verificare se face pe baza
unei metodologii de selecþie care se
aplicã în timp real, având ca rezultat
elaborarea unui program de verificare.

DDee  mmuullttee  oorrii,,  îînn  ccaazzuull  ddeeccaallaajjeelloorr
aappããrruuttee  îînn  ccaaddrruull  uunnoorr  pprrooiieeccttee,,  ssuunntt
iinnvvooccaattee  îînnttâârrzziieerriillee  îînnrreeggiissttrraattee  îînn  ddeerruu--
llaarreeaa  pprroocceedduurriilloorr  ddee  aacchhiizziiþþiiii..  AAþþii  ppuutteeaa
ssãã  llee  pprreezzeennttaaþþii  cciittiittoorriilloorr  nnooººttrrii  eettaappeellee
ddeerruullããrriiii  uunneeii  aacchhiizziiþþiiii  ppuubblliiccee  ddiirreeccttee,,  ddaarr
ººii  aallee  uunneeii  lliicciittaaþþiiii  ddee  oo  mmaaii  mmaarree  ccoomm--
pplleexxiittaattee??

((SS..RR..)):: Etapele derulãrii unei achiziþii
directe sunt: transmiterea referatului de
necesitate cãtre Direcþia de Achiziþii
Publice, însoþit de caietul de sarcini /
specificaþii tehnice; introducerea în
PAAP a achiziþiei directe; accesarea ca-
talogului electronic din SEAP pentru a se
identifica ofertele; iniþierea în catalogul
electronic din SEAP a respectivei achi-
ziþii; elaborarea ºi aprobarea notei justi-
ficative pentru alegerea ofertei ºi, ulteri-
or, acceptarea acesteia; în final, dacã
este cazul, încheierea contractului de
achiziþie publicã.

Etapele derulãrii unei licitaþii deschise
constau în: transmiterea referatului de
necesitate cãtre Direcþia de Achiziþii
Publice, însoþit de caietul de sarcini /
specificaþii tehnice; identificarea sau
introducerea în PAAP a respectivei pro-
ceduri de achiziþie publicã; elaborarea ºi
aprobarea documentaþiei de atribuire ºi
a documentelor-suport; transmiterea în
SEAP a documentaþiei de atribuire ºi a
documentelor-suport; validarea sau
respingerea respectivei documentaþii de
atribuire de Agenþia Naþionalã pentru
Achiziþii Publice; publicarea anunþului de
participare în SEAP; primirea de soli-
citãri de clarificãri din partea ofertanþilor,
elaborarea rãspunsurilor la solicitãrile de
clarificãri; evaluarea ofertelor transmise
în SEAP, deschiderea ofertelor, eva-
luarea DUAE, evaluarea propunerilor
tehnice, propunerilor financiare, DUAE
actualizat pentru ofertantul de pe primul
loc, întocmirea proceselor-verbale de
evaluare, a raportului procedurii, comu-
nicarea rezultatului procedurii ºi, dacã
este cazul, încheierea contractului de
achiziþie publicã.

CCee  aannuummee  aaþþii  sscchhiimmbbaa  îînn  mmoodduull  îînn
ccaarree  ssee  ddeessffããººooaarrãã  aacchhiizziiþþiiiillee  ppuubblliiccee  îînn
pprreezzeenntt,,  îînn  rraappoorrtt  ccuu  ddiirreeccþþiiaa  ppee  ccaarree  oo
ccoonndduucceeþþii??

((SS..RR..)):: Avantajele achiziþiilor publice
electronice vor fi vizibile pe deplin numai
în cazul în care întregul proces al achi-
ziþiilor publice va fi supus transformãrilor
digitale. Noile tehnologii oferã posibili-
tatea de a regândi din temelii modul în
care sunt organizate achiziþiile publice.

De asemenea, se pot obþine multe
beneficii dintr-o cooperare mai strânsã
între autoritãþile contractante, subordo-
nate Consiliului Judeþean Dâmboviþa,
pentru eficientizarea cheltuirii banilor
publici.

SS--aa  ssiimmþþiitt  vvrreeoo  iinnfflluueennþþãã  aa  ppaannddeemmiieeii
îînn  cceeeeaa  ccee  pprriivveeººttee  aacchhiizziiþþiiiillee  ppuubblliiccee??
CCee  rreeppeerrccuussiiuunnii  aauu  eexxiissttaatt??

((SS..RR..)):: La nivelul instituþiei Consiliului
Judeþean Dâmboviþa nu pot sã spun cã
efectele pandemiei au avut repercusiuni
în derularea procedurilor de achiziþie
publicã. Cred cã mãsurile luate au vizat
mai mult domeniul sanitar, unde unitãþile
medicale au putut achiziþiona, pe perioa-
da stãrii de urgenþã, nu numai materiale
ºi medicamente, ci ºi echipamente de
protecþie necesare în lupta cu SARS-
COV-2. În domeniul fondurilor europene,
autoritãþile de management ºi organis-
mele intermediare au emis instrucþiuni
specifice în relaþia cu beneficiarii, astfel
încât implementarea contractelor de
finanþare sã se deruleze în acord cu
prevederile legale ºi cu mãsurile stabilite
pentru reducerea riscului rãspândirii
virusului ce provoacã COVID-19.

CCuumm  vveeddeeþþii  vviiiittoorruull  ddoommeenniiuulluuii  aacchhiizz--
iiþþiiiilloorr  ppuubblliiccee,,  îînn  ccaarree  lluuccrraaþþii??

((SS..RR..)):: Cred ca viitorul va fi cel al 
digitalizãrii achiziþiilor publice. În prezent,
o datã în plus, pe fondul pandemiei de
noul Coronavirus, se dovedeºte cã acest
lucru ar fi util. Posibilitatea digitalizãrii
existã în multe þãri. Un astfel de sistem ar
avea eficienþã sporitã, transparenþã cres-
cutã ºi ar da posibilitatea întreprinderilor
mici ºi mijlocii de a participa la acest pro-
ces. Prin digitalizare s-ar accelera ºi
obiectivele de dezvoltare la nivel naþio-
nal, serviciile publice ar putea fi
îmbunãtãþite, iar sectorul privat ºi capi-
talul uman s-ar putea dezvolta.
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Preºedintele Consiliului Jude-
þean Dâmboviþa (CJD), Alexandru
Oprea, a semnat, în data de 16
iunie 2020, în prezenþa vice-
preºedinþilor Luciana Cristea ºi Alin
Manole, contractul pentru execuþia
de lucrãri de restaurare ºi conser-
vare în vederea realizãrii obiectivu-
lui de investiþii „Impulsionarea dez-
voltãrii judeþului Dâmboviþa ºi pãs-
trarea identitãþii culturale a fostei
capitale a Þãrii Româneºti prin con-
servarea, protejarea, dezvoltarea ºi
valorificarea Ansamblului Monu-
mental Curtea Domneascã din
Târgoviºte”, proiect ce va fi realizat
de Consiliul Judeþean Dâmboviþa
din fonduri europene, în cadrul
Programul Operaþional Regional
2014 - 2020, Prioritatea de investiþii
5.1 –  Conservarea, protejarea ºi
dezvoltarea patrimoniului natural ºi
cultural, Axa prioritarã 5 –
Îmbunãtãþirea mediului urban ºi
conservarea, protecþia ºi valorifi-
carea durabilã a patrimoniului cul-
tural.

La ºedinþa de semnare au par-
ticipat ºi managerul Complexului
Naþional Muzeal Curtea Dom-
neascã din Târgoviºte, Ovidiu
Cîrstina, reprezentantul firmei ita-
liene câºtigãtoare a contractului,
Ennio Piazza, dar ºi reprezentanþi
ai departamentelor de specialitate
din cadrul CJD: Direcþia Generalã
Infrastructurã - Vasile Dinu, director
general, Direcþia Achiziþii Publice –
Sorin Radu, director executiv,
Direcþia Generalã Programe
Europene - Valeriu Florin Gilia,
director general, ºi Mãdãlina
Breazu, ºef serviciu Programe
Europene.

Contractul de lucrãri are o va-

loare totalã de 13.347.074,56 lei.
Prin implementarea acestui

proiect se urmãreºte valorificarea
durabilã a Ansamblului Monu-
mental Curtea Domneascã prin
conservarea ºi protejarea obiec-
tivelor istorice: ruinele bisericii-pa-
raclis, Turnul Chindiei, Biserica
Domneascã Micã „Sf. Vineri” ºi
Biserica Domneascã „Adormirea
Maicii Domnului” din cadrul com-
plexului.

Printre obiective se numãrã
realizarea unui spaþiu pentru eveni-
mente ºi piese de teatru, realizarea
de audio ghiduri pentru turiºtii strã-
ini, dar ºi a unui centru pentru prac-
ticã arheologicã, destinat stu-
denþilor, ºi a unui cadru medieval
potrivit pentru filme. În plus, se are
în vedere realizarea de facilitãþi
pentru persoanele cu dizabilitãþi,
cum ar fi: un elevator cu ºenile,

panouri de informare cu text scris
în alfabetul Braille.

Nu în ultimul rând, se doreºte
concretizarea parteneriatului pen-
tru „Circuitul turistic al capitalelor”,
urmând ca acesta sã fie promovat
de agenþiile de turism implicate.

Alexandru Oprea, preºedintele
CJD: „Ceea ce se întâmplã astãzi
este un act de normalitate faþã de
capitala judeþului, faþã de impor-
tanþa culturalã a municipiului
Târgoviºte. Faptul cã reuºim,
astãzi, dupã aproape un an, sã
semnãm contractul de lucrãri pen-
tru refacerea Curþii Domneºti este o
realizare pentru toatã lumea.
Sigur cã mulþi dintre dumneavoas-
trã cunoaºteþi faptul cã am organi-
zat de trei ori procedura de achi-
ziþie pentru acest contract. Sper ca
firma ce a fost desemnatã câºtigã-

toare sã se mobilizeze foarte
repede, sã depunã garanþia de
bunã execuþie în termenul prevãzut
în contract. Sper sã ne apucãm
foarte repede de lucrãrile respec-
tive, pentru cã va trebui sã lucrãm
contracronometru. Am deplinã
încredere în dumneavoastrã, în cal-
itate de constructor, ºi am
rugãmintea sã ne comunicaþi orice
dificultãþi întâmpinaþi în derularea
lucrãrilor sau alte aspecte ce nu au
fost prevãzute iniþial, sã ne con-
sultãm, sã luãm deciziile care se
impun, astfel încât sã nu aºteptãm
sãptãmâni întregi pânã când luãm
o decizie, ca lucrurile sã
funcþioneze. De asemenea, îmi
doresc sã aveþi o relaþie bunã cu
colegii mei din echipa de imple-
mentare (...) Dumneavoastrã, care
sunteþi din Italia, puteþi asemãna

Târgoviºtea cu oraºul Florenþa.
Târgoviºte a fost capitalã timp de
peste 300 de ani; de aici a plecat
visul de unire a celor trei þãri
româneºti. Aici au avut reºedinþa
domnitori importanþi din istoria
româneascã. Din partea mea ºi a
vicepreºedinþilor Luciana Cristea ºi
Alin Manole aveþi tot sprijinul ºi
aºteptãm sã ne chemaþi când
începeþi lucrãrile”.

Ennio Piazza, reprezentantul
firmei câºtigãtoare a contractului
de execuþie, a dat asigurãri cã va
respecta termenele stabilite în con-
tract ºi va demara cu rapiditate
lucrãrile prevãzute în proiect:
„Ne simþim deja ca acasã, aici,
avem o experienþã îndelungatã în
restaurare ºi vã asigurãm cã ne
vom apuca repede de lucru ºi vom
finaliza cu bine lucrãrile”.

Curtea DDomneascã ddin mmunicipiul TTârgoviºte 
va bbeneficia dde llucrãri dde rrestaurare ººi cconservare

finanþate ddin ffonduri eeuropene

La sfârºitul lunii mai 2020,
Preºedintele Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, Alexandru Oprea, a
semnat contractul de lucrãri
(proiectare ºi execuþie) pentru
realizarea „Centrului Salvamont,
zona Peºtera, comuna Moroeni”.

Proiectul are valoarea de
5.879.770 lei, fãrã TVA.

Având în vedere preocuparea
Consiliului Judeþean Dâmboviþa de a
realiza investiþii ce vizeazã dez-
voltarea infrastructurii turistice în
zona montanã, este prioritarã reabi-
litarea ºi extinderea actualului
Centru Salvamont, ce cuprinde spaþii
adecvate pentru desfãºurarea core-
spunzãtoare a activitãþilor, dar ºi
dotãrile minime pentru intervenþiile
echipajelor specializate.

Misiunea salvatorilor montani ºi
salvatorilor subterani din cadrul
Serviciului Public Judeþean
Salvamont Salvaspeo Dâmboviþa
este de a salva - utilizând tehnici

speciale - persoanele accidentate
aflate în zone greu accesibile, de a
cãuta ºi recupera persoanele
rãtãcite sau dispãrute, precum ºi de
a preveni accidentele montane ºi
subterane.

Pentru îmbunãtãþirea condiþiilor
igienico - sanitare ºi respectarea ce-
rinþelor de mediu din zona
Salvamont, în anul 2019, a fost pusã
în funcþiune o staþie pentru epurarea
apei menajere uzate, în conformitate
cu normele ºi standardele în vigoare,
aceasta fiind în prezent în perioada
de garanþie.

Reamintim faptul cã, în luna mai
a anului în curs, preºedintele
Consiliului Judeþean Dâmboviþa a
semnat ºi contractul de lucrãri
(proiectare ºi execuþie), pentru
realizarea „Centrului Multifuncþional
pentru Servicii de Urgenþã ºi
Jandarmerie Montanã, zona
Peºtera, Comuna Moroeni”, în va-
loare de 7.207.873,82 lei (fãrã TVA).

PPaaººii iimmppoorrttaannþþii îînn vveeddeerreeaa
ddeezzvvoollttããrriiii ssttaaþþiiuunniiii ddee

iinntteerreess nnaaþþiioonnaall PPaaddiinnaa -
PPeeººtteerraa

Nevoia de comunicare, nevoia de informare,
nevoia de a fi la curent cu tehnologia modernã sunt
tot mai des întâlnite în societatea contemporanã.
Consiliul Judeþean Dâmboviþa a oferit beneficiarilor
Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Dâmboviþa (DGASPC), prin sponsorizare,
11 laptop-uri ºi un 1 computer, alãturi de alte echipa-
mente ºi licenþe software.

Directorul DGASPC Dâmboviþa, Cristiana Bucur:
„Aceste nevoi le resimt ºi beneficiarii noºtri, care
sunt deschiºi la tot ce este nou. Fie cã sunt mici sau
mari, curiozitatea celor mai puþin norocoºi este la fel
de sporitã. Donaþia a ajuns la Direcþia Generalã de
Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Dâmboviþa,
iar specialiºtii noºtri în IT au pregãtit echipamentele
pentru a fi duse în centrele sociale din subordinea
instituþiei. Beneficiarii de toate vârstele se vor bucu-
ra din plin de ele ºi vor fi instruiþi de angajaþii noºtri

astfel încât sã înveþe sã foloseascã un computer,
pentru tot ce au nevoie. Donaþia este una semnifica-
tivã, necesarã ºi binevenitã, întrucât îi va ajuta pe
copiii ºi adulþii din sistemul de protecþie sã îºi dez-
volte capacitãþile de comunicare, sã afle informaþiile
dorite din orice domeniu ºi sã se descurce în mediul
online, sã îºi îmbogãþeascã cultura generalã, sã de-
vinã mai creativi ºi chiar sã participe la cursuri de
formare în mediul virtual. Ca întotdeauna, Consiliul
Judeþean Dâmboviþa a fost alãturi de noi ºi a sprijinit
necondiþionat persoanele defavorizate. De aceea,
Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Dâmboviþa mulþumeºte din suflet
Consiliului Judeþean pentru acest gest frumos, în
numele nostru ºi al beneficiarilor noºtri!”.

Astfel de echipamente au fost distribuite ºi
Bibliotecii Judeþene „Ion Heliade Rãdulescu“ ºi
Complexului Naþional Muzeal „Curtea Domneascã“.

CCoonnssiilliiuull JJuuddeeþþeeaann DDââmmbboovviiþþaa aa
ooffeerriitt llaappttooppuurrii ººii aallttee eecchhiippaammeennttee

ssooffttwwaarree bbeenneeffiicciiaarriilloorr 
DDGGAASSPPCC DDââmmbboovviiþþaa
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În contextul finalizãrii procedurilor de
achiziþie ºi a încheierii, de curând, a con-
tractelor de finanþare privind execuþia
lucrãrilor pentru mai multe proiecte ce
vizeazã reabilitarea a zeci de kilometri de
drumuri judeþene, conducerea Consiliului
Judeþean Dâmboviþa (CJD) a continuat seria
vizitelor de lucru la obiectivele de investiþii din
judeþ, începutã cu câteva sãptãmâni în urmã.

Astfel, preºedintele CJD, Alexandru

Oprea, alãturi de vicepreºedinþii Luciana
Cristea ºi Alin Manole, ºi de reprezentantul
Direcþiei Generale de Infrastructurã Localã,
Vasile Dinu, director general, au avut în
vedere obiective din domeniul infrastructurii
rutiere, cuprinse atât în proiectul de
întreþinere a drumurilor prin covoare bitumi-
noase derulat de Consiliul Judeþean
Dâmboviþa, cât ºi în programul anual de
reparaþii.

PPeettrreeººttii
Unul dintre aceste obiective a fost cel din

localitatea Petreºti, pe sectorul Ghergheºti -
Puntea de Greci al DJ 702F, cuprins în lotul I
al celei de-a doua etape a proiectului amintit
anterior. Investiþia pe acest sector presupune
asfaltarea drumului pe o lungime de 4,135
km. La finalizare, aceastã lucrare va întregi
traseul de drum al DJ 702F, de la DN 61
(comuna Petreºti), la limita cu judeþul Argeº
(comuna Rãscãeþi), racordându-se la alte
douã obiective ale CJD, respectiv
„Modernizare DJ 702F - Puntea de Greci  -
Rãscãeþi, limitã judeþ Argeº” ºi „Reparaþii prin
covoare bituminoase pe zona de intravilan a

DJ 702F, comuna Rãscãeþi”. Primul obiectiv
menþionat, în lungime de 7,4 km, are o va-
loare de 7,6 milioane lei ºi a fost finalizat cu
finanþare prin PNDL, în anul 2017. Cel de-al
doilea obiectiv, în lungime de 2,85 km, se
aflã în fazã avansatã de execuþie, el derulân-
du-se în asociere, din bugetele proprii, de
cãtre CJD ºi UAT Rãscãeþi; valoarea acestui
proiect este de 2,7 milioane lei.

RRaacciiuu
În comuna Raciu, alãturi de primarul

Vasile Grãdinaru, conducerea CJD a vizitat
un obiectiv de investiþii de pe raza localitãþii,
ºi anume: covor bituminos pe DJ 702B, pe o
lungime de aproximativ 900 m, lucrare recent
finalizatã, ce a fost realizatã din bugetul
Consiliului Judeþean Dâmboviþa, executantul
fiind SC Lucrãri Drumuri ºi Poduri Dâmboviþa
SA.

CCoorrnneeººttii
În localitatea Corneºti s-a verificat obiec-

tivul de investiþii „Pod pe DJ 711E, la km
3+680, peste râul Ialomiþa, la Ibrianu”,
proiect derulat prin Programul Naþional de
Dezvoltare Localã (PNDL), în valoare totalã
de 10.905.760,72 lei. Investiþia presupune
atât construirea unui pod nou ºi demolarea
ulterioarã a podului vechi, cât ºi lucrãri
conexe acestui obiectiv, precum realizarea
de apãrãri de mal ºi a unui sistem rutier de
rampe pentru accesul pe pod. Lucrãrile au
debutat luna trecutã. Primarul comunei
Corneºti, Vasile ªerban, care s-a alãturat

conducerii instituþiei în vizita de pe ºantier, 
s-a declarat mulþumit de ritmul de lucru,
apreciind eforturile Consiliului Judeþean
Dâmboviþa de modernizare a acestui obiectiv.

OOddoobbeeººttii
În comuna Odobeºti se deruleazã un

proiect finanþat prin PNDL, respectiv „Pod
peste Sabar, pe DJ 401A”, în valoare totalã
de 3.928.445,18 lei. Investiþia presupune
realizarea unui pod nou, cu lungimea de 21
m, ale cãrui lucrãri au fost iniþiate luna tre-
cutã. În aceeaºi zonã, conducerea CJD a
mers, alãturi de primarul comunei, Nicolae
Alecu, ºi la un obiectiv de investiþii derulat de
consiliul judeþean în asociere cu UAT
Odobeºti, care presupune modernizarea
drumurilor locale pe o lungime de 2,185 km,
lucrãrile fiind în curs de execuþie. Tot în
comuna Odobeºti a fost vizitat ºi dispensarul
medical, unitate reabilitatã ºi dotatã tot cu
finanþare prin PNDL, valoarea investiþiei fiind
de 1.305.760 lei.

CCoobbiiaa ººii DDrraaggoommiirreeººttii
Deplasarea în teritoriu a conducerii CJD

a continuat în localitãþile Cobia ºi
Dragomireºti, la douã obiective cuprinse în
lotul II al celei de-a doua etape a proiectului
de covoare asfaltice, derulat de Consiliul

Judeþean Dâmboviþa din bugetul propriu,
care presupune asfaltarea în total a 41,673
km de drumuri judeþene, din care lotul II -
19,725 km. Este vorba despre:

- covor bituminos pe DJ 702E Fãgetu -
Mãnãstirea Cobia - Frasin Vale, 5 km
(2.052.158,82 lei)

- covor bituminos pe DJ 702D
Dragomireºti, 3,19 km (1.279.914,88 lei)

Contractele de finanþare au fost încheiate
la sfârºitul lunii aprilie a.c., iar lucrãrile au
început în luna mai a anului în curs.

La Cobia, vizita a continuat ºi la un obiec-
tiv de investiþii cuprins în programul de
reparaþii ºi întreþinere a drumurilor judeþene
ºi finanþat din bugetul propriu al CJD, ºi
anume „Covor bituminos pe DJ 702E Mislea
- Ungureni”. În valoare de 2.439.935,00 lei,
lucrãrile vizeazã asfaltarea a 5 km de drum ºi
sunt executate de SC LDP Dâmboviþa SA,
societate aflatã în subordinea consiliului
judeþean.

La Cobia ºi Dragomireºti, conducerea
CJD a fost însoþitã de primarii celor douã
UAT-uri, Marin Manda (Cobia) ºi Dragoº
Vlãdulescu (Dragomireºti), alãturi de care au
fost vizitate obiectivele mai sus-amintite.

DDããrrmmããnneeººttii
În localitatea Dãrmãneºti se derulezã un

proiect de modernizare a drumurilor locale

Au îînceput nnoi llucrãri
de aasfaltare ppe ddrumurile

judeþene

PPeettrreeººttii
CCoorrnneeººttii

RRaacciiuu

OOddoobbeeººttii
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din comunã, realizat de Consiliul Judeþean
Dâmboviþa în asociere cu unitatea adminis-
trativ-teritorialã mai sus-amintitã. În valoare
totalã de 1.381.484 lei, investiþia presupune
reabilitarea a 2,070 km de drumuri locale, în
proiect fiind prevãzute atât lucrãri precum
terasamente, fundaþii ºi aºternere de asfalt,
cât ºi realizarea de podeþe ºi ºanþuri din
beton, pentru asigurarea scurgerii apelor.
Contractul de finanþare a fost încheiat în luna
martie a anului în curs, iar execuþia lucrãrilor
a început recent.

În scopul reabilitãrii infrastructurii rutiere
locale, Consiliul Judeþean Dâmboviþa a
încheiat în ultimul an 57 de contracte de
asociere cu unitãþile administrativ-teritoriale
din judeþul Dâmboviþa.

Primarul comunei Dãrmãneºti, Valentin
Mihalache, s-a alãturat conducerii Consiliului
Judeþean Dâmboviþa la vizita efectuatã pe
ºantier, prezentându-i acesteia ºi o altã
investiþie din comunã, respectiv înfiinþarea
unui punct de lucru pe linia situaþiilor de
urgenþã - prin transformarea, reabilitarea ºi
dotarea unei construcþii nefuncþionale din
localitate. Investiþia a fost realizatã din buge-
tul local ºi, în prezent, autoritãþile locale
cautã soluþii pentru dotãri suplimentare ºi
finanþarea lucrãrilor de întreþinere ºi
menþinere a funcþionalitãþii în condiþii optime.

ªªeellaarruu ººii VViiººiinnaa
Au început lucrãrile de asfaltare la cel mai

mare proiect al Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, prin Programul Naþional de
Dezvoltare Localã

O altã vizitã de lucru a vizat stadiul
lucrãrilor de infrastructurã care se realizeazã
în cadrul proiectului „Reabilitarea / moder-
nizarea DJ 503, pe traseul limitã Judeþ
Teleorman - ªelaru - Fierbinþi, km 87+070 -
km 95+532 ºi DJ 611, pe traseul Fierbinþi -
Viºina - Petreºti, km 22+000 - km 41+694”,
care cuprinde douã sectoare de drum
judeþean de 8,462 km ºi, respectiv, 19,694
km, ce vor fi modernizate integral.

Investiþia prevede nu doar reabilitarea /
asfaltarea drumurilor în sine, ci ºi realizarea
a aproximativ 33 km de ºanþuri ºi 280 m de
rigole. De asemenea, prin acest proiect se
vor construi 31 de podeþe ºi vor fi amenajate
10 spaþii pentru staþionarea mijloacelor de
transport în comun.

În valoare de 47.168.360,17 lei, acesta
este cel mai mare proiect derulat de cãtre
Consiliul Judeþean Dâmboviþa prin
Programul Naþional de Dezvoltare Localã
(PNDL).

Execuþia lucrãrilor a demarat în luna 
februarie a anului în curs, durata de finalizare
fiind de 24 de luni.

Pânã în prezent s-au realizat 600 m asfalt
(stratul de legãturã) de la limita Judeþului

Teleorman spre ªelaru. De asemenea, se
lucreazã ºi la ºanturile betonate, podeþele
transversale ºi amenajãrile conexe acestora,
respectiv lãrgirea pãrþii laterale în zona
comunei Viºina.

BBeezzddeeaadd
În data 24 iunie 2020, alãturi de primarul

comunei Bezdead, Teodora Anghelescu,
conducerea CJD a efectuat o vizitã de lucru
pentru a constata stadiul lucrãrilor ce se
desfãºoarã pe drumul judeþean 710 Miculeºti
- Bezdead.

Au fost avute în vedere lucrãrile la stratul
de covor bituminos ce se realizeazã pe firul 2
al ultimei zone de drum cu lungimea totalã de
3,05 km, din DJ 710, în zona Miculeºti, acest
fapt echivalând cu finalizarea covorului
asfaltic; se vor realiza lucrãri conexe -

acostamente, semnalizare verticalã, marcaje
etc. Valoarea lucrãrilor de execuþie prevãzute
de acest proiect este de 1.148.719 lei.

În cadrul vizitei, reprezentanþii Consiliului
Judeþean Dâmboviþa au putut sã constate ºi
stadiul lucrãrilor complexe ce se realizeazã
în prezent, în vecinãtatea amplasamentului
mai sus-amintit, în cadrul proiectului de
refacere a drumului judeþean 710, la km
3+300, pe raza satului Miculeºti, oraºul

Pucioasa, care a fost afectat din cauza
ruperii pãrþii carosabile ca urmare a eroziunii
malului drept al pârâului Bizdidel ºi km
3+550, fiind necesare lucrãri de apãrãri de
mal, pe o lungime de 100 m.

Proiectul are valoarea de 1.625.487,73
lei, termenul de finalizare estimat fiind
sfârºitul lunii iulie 2020. Cu un grad de difi-
cultate ridicat, investiþia cuprinde lucrãri
specifice pe albia cursului de apã din cate-
goria zid de sprijin din gabioane, pentru pro-
tecþia taluzului DJ 710.

Conducerea Consiliului Judeþean
Dâmboviþa s-a declarat mulþumitã de progre-
sul înregistrat în execuþia lucrãrilor contrac-
tate ºi le-a recomandat reprezentanþilor
firmelor de construcþii sã aibã în vedere per-
manent graficele ºi indicatorii tehnici asumaþi
prin contract, în beneficiul locuitorilor din

zonele unde se desfãºoarã lucrãrile, dar ºi al
participanþilor la traficul rutier.

Reamintim faptul cã, în luna mai a aces-
tui an, Consiliul Judeþean Dâmboviþa a
încheiat contractele de finanþare pentru 3 din
cele 5 loturi cuprinse în cele douã etape ale
proiectului privind covoarele asfaltice, ºi
anume:

EEttaappaa  II  ((111177,,4444  kkmm))::
LOT 3: Drumul judeþean 721, sector

Costeºtii din Deal (DN 7) - Produleºti - Gura
ªuþii - Perºinari - Vãcãreºti, L = 20,55 km, ºi
DJ 401A, sector Miuleºti - Mãrunþiºu -
Tomºani - Poroinica - Mogoºani - Merii
(22,915 km; valoarea contractului -
10.035.488,53 lei, fãrã TVA) 

EEttaappaa  aa  IIII--aa  ((4411,,667733  kkmm))::
LOT 1: Obiective din lista de investiþii

(21,948 km; valoarea contractului -
7.613.342,47 lei, fãrã TVA)

Covor bituminos pe DJ 701 Ungureni -
Corbii Mari (sector pod Argeº - pasaj A1)

Covor bituminos pe DJ 702F (sector
Ghergheºti - Puntea de Greci)

Covor bituminos pe DJ 702H (intersecþie
DJ 702F - Morteni)

Covor bituminos pe DJ 710 Miculeºti -
Bezdead

Covor bituminos pe DJ 710B Valea Lungã
- Viºineºti

Covor bituminos pe DJ 721A (DN 7 -
Cuparu)

LOT II: Obiective din programul cu lucrãri
ºi reparaþii (19,725 km; valoarea contractului
- 6.644.244,65 lei, fãrã TVA)

Covor bituminos pe DJ 701A Titu -
Tomºani

Covor bituminos pe DJ 702D (sector
Dragomireºti)

Covor bituminos pe DJ 702E Fãgetu -
Mãnãstirea Cobia - Frasin Vale

Covor bituminos pe DJ 711B Racoviþã -
Bucºani

Covor bituminos pe DJ 711E Corneºti -
DN 1A

Covor bituminos pe DJ 714A Pucheni -
Cabana Cãprioara

Datoritã proiectelor derulate de cãtre
Consiliul Judeþean Dâmboviþa, aproximativ
220 de km de drumuri judeþene vor fi asfal-
tate în cursul acestui an.

CCoobbiiaa DDrraaggoommiirreeººttii

DDããrrmmããnneeººttii

ªªeellaarruu BBeezzddeeaadd
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Consiliul Judeþean Dâmboviþa, prin
Complexul Naþional Muzeal „Curtea
Domneascã” Târgoviºte, invitã publicul de
toate vârstele sã descopere expoziþia
„Fineþuri din casele târgoviºtenilor”, deschisã
la parterul Muzeului de Istorie, ce va putea fi
vizitatã, gratuit, pânã la finalul lunii septem-
brie 2020.

Colecþia de artã decorativã a muzeului
deþine o serie de porþelanuri pictate manual,
glazurate, unele în stil Capo di Monte, vase

decorate cu scene mitologice sau cu deco-
raþii florale în relief. De asemenea, mai pot fi
admirate sfeºnice cu douã ºi trei braþe, stil
Art Nouveau, metal, sec. XIX - XX, o lampã
din porþelan glazurat ºi pictat, Sevres
(Franþa), sec. XVIII, dar ºi o farfurie din
seria Peisaje veneþiene (Ventian Scenery),
ceramicã durã (stone china) pictatã ºi glazu-
ratã, decoraþie monocromã, de manufacturã
englezeascã W&B (Robinson Wood &
William Brownfield), Cobridge, 1838 - 1850.

Amintirea berãriilor din oraº se poate

regãsi în cãnile de bere cu capac, gresie
glazuratã cu decor în relief ºi inscripþii:
„Vrei sã ai pace ºi zi bunã, taci ºi suportã” ºi
„Cine are stãpânirea limbii, acela va ajunge
alb ºi bãtrân ºi va fi onorat”, manufacturã
germanã, sec. XVIII, însoþite de carafe ºi
douã urcioare germane, gresie glazuratã cu
decor în relief ºi inscripþii, Tirol, sec. XVIII.

Sursã de inspiraþie peste timp, bunul gust
al târgoviºtenilor transpare ºi din setul de
masã (ceainic, zaharniþã, canã pentru lapte,
platou), stil Art Nouveau, porþelan glazurat ºi

pictat, Gerard, Dufraisseix&Abbot – Limoges,
Franþa, perioada 1900 - 1920.

Totodatã, pot fi admirate mãrci de renume
precum porþelanuri de Meissen (Germania),
argintãrie Christofle ºi Victor Saglier (Victor
Saglier Freres, Paris).

Expoziþia poate fi vizitatã la Muzeul de
Istorie din Târgoviºte, str. Calea Domneascã
nr. 189, de marþi pânã duminicã, între orele
8:00 ºi 16:00.

Echipa Complexului Na-
þional Muzeal „Curtea Dom-
neascã” din Târgoviºte lu-
creazã la un proiect cu va-
loare documentarã. Este
vorba despre „Dâmboviþa
istoricã”, volum monografic
dedicat istoriei judeþului, care
îºi propune sã scoatã la
luminã mãrturii documentare
despre vremurile trecute.

O iniþiativã similarã a exis-
tat în anul 1983, când
Institutul de Istorie „Nicolae
Iorga” al Academiei Române
coordona un dicþionar istoric
al judeþului, care însã a fost
oprit de la publicare.

Lucrarea de faþã prezintã
fiecare comunã dâmbovi-
þeanã ºi face o analizã mi-

nuþioasã a etapelor adminis-
trative ºi economice prin care
aceasta a trecut, dar ºi
aspectele culturale, persona-
litãþile care s-au ridicat din
cadrul acestor aºezãri, cer-
cetãrile arheologice, desco-
peririle numismatice, într-un
cuvânt tot ce a condus la
ceea ce sunt astãzi comu-
nitãþile locale dâmboviþene.

Volumul, aflat încã în
lucru, este ilustrat cu fotografii
de epocã din colecþia muzeu-
lui, iar echipa care lucreazã la
realizarea acestuia face un
apel la cetãþenii care deþin
obiecte de cult, obiecte de
artã, scrisori sau fotografii ce
pot îmbogãþi paginile cãrþii, sã
ia legãtura cu autorii, pentru a
le include în lucrare.

În data de 12 iunie 2020, preºedin-
tele Consiliului Judeþean Dâmboviþa
(CJD), Alexandru Oprea, a avut o întâl-
nire cu reprezentanþii companiei
Steinbeis Transfer Management
(STM), prilej cu care s-au pus bazele
unui proiect privind încheierea unui
protocol de colaborare între CJD ºi
aceastã entitate, document menit a
asigura continuitatea ºi stabilitatea
activitãþii de atragere de investitori în
judeþul Dâmboviþa. La întâlnire au mai
participat vicepreºedintele Alin Manole
ºi secretarul general al judeþului, Ivan
Vasile Ivanoff.

Principalele obiective ale acordului
de cooperare implicã realizarea de
activitãþi comune, atât în vederea
creãrii unei platforme pentru realizarea
de transfer tehnologic ºi funda-
mentarea unui mediu propice pentru
susþinerea economiei locale, cât ºi în
vederea unei bune cooperãri insti-
tuþionale cu parteneri din landul
Baden-Württemberg.

Protocolul va debuta însã cu o
activitate în domeniul educaþional, în
sensul în care reprezentanþii com-
paniei Steinbeis intenþioneazã sã între-
prindã un proiect-pilot la nivelul judeþu-
lui Dâmboviþa, care sã fie ulterior
implementat la nivel naþional, în even-
tualitatea în care se va dovedi a fi unul
de succes. Acesta se va baza pe mo-
delul de bune practici din învãþãmântul
german.

Colaborarea dintre CJD ºi
Steinbeis Transfer Management a
început în luna ianuarie a acestui an
când, în urma discuþiilor purtate, s-a
concluzionat cã o primã oportunitate
de promovare o reprezintã participarea
la Expoziþia privind Managementul
Investiþiilor 2020 (EME 2020), una din-
tre cele mai mari platforme germane
pentru promovarea investiþiilor, eveni-
ment care urma sã aibã loc la Frankfurt
pe Main, în luna martie, dar care, din
cauza pandemiei de noul coronavirus,
a fost reprogramat pentru luna septem-
brie a acestui an.

Din partea Steinbeis Transfer
Management, la întâlnire a participat
Jürgen Raizner, administrator.

Þinând cont de prioritãþile de dez-
voltare ale judeþului Dâmboviþa ºi de
experienþa companiei Steinbeis
Transfer Management, s-a apreciat cã,
pentru construirea staþiunii turistice de
interes naþional Padina-Peºtera, urmã-
toarele direcþii de acþiune sunt
esenþiale: construirea unei pârtii de
schi, realizarea de instalaþii de trans-
port pe cablu, construirea de hoteluri,
restaurante, spaþii comerciale etc.; par-
curi de business, respectiv parcurile
industriale din localitãþile Moreni, Mija
ºi Priboiu; în domeniul educaþiei,
colaborarea între Universitatea
„Valahia” din Târgoviºte ºi universitãþi
din Germania inclusiv în domeniul
transferului de tehnologie.

Întâlnirea de la sediul CJD a conti-
nuat cu o vizitã la Universitatea
„Valahia” din Târgoviºte, Parcul
Industrial Priboiu ºi Inspectoratul
ªcolar Judeþean Dâmboviþa.

Expoziþie iineditã lla MMuzeul dde IIstorie ddin
Târgoviºte: „„Fineþuri ddin ccasele ttârgoviºtenilor”

■ Dâmboviþa istoricã

Radiografia
judeþului

într-uun vvolum

Consiliul JJudeþean DDâmboviþa,
paºi ppentru oo nnouã ccolaborare
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În urma verificãrilor efectuate
pe DJ 713 în data de 5 iunie 2020
de cãtre reprezentanþii Serviciului
Rutier din cadrul Inspectoratului de
Poliþie al Judeþului Dâmboviþa ºi ai
Poliþiei Oraºului Sinaia, din cadrul
Inspectoratului de Poliþie al
Judeþului Prahova, împreunã cu
personalul Direcþiei Generale
Infrastructurã Localã a Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, s-a constatat
faptul cã acest drum judeþean
întruneºte în prezent condiþiile

specifice necesare pentru
desfãºurarea în siguranþã a circu-
laþiei rutiere.

Începând cu data de
05.06.2020, s-a redeschis circu-
laþia publicã pe întreg traseul DJ
713 DN 71 - ªaua Dichiului -
Cabana Piatra Arsã, km 0+000 -
16+383.

Tronsonul de drum amintit a fost
închis pe durata sezonului rece
întrucât infrastructura rutierã de pe
traseu a fost afectatã de fenomene
meteorologice nefavorabile 

(ninsoare, vijelii, vânt puternic),
care au condus la doborârea unor
cantitãþi însemnate de vegetaþie
forestierã.

De aceea, în ultima perioadã,
au fost efectuate lucrãri care au
vizat degajarea drumului de arborii
cãzuþi pe partea carosabilã, lucrãri
de întreþinere ºi reabilitare a para-
peþilor de protecþie ºi a rigolelor
pentru scurgerea apei pluviale, pre-
cum ºi lucrãri de refacere a ele-
mentelor de semnalizare verticalã
afectate.

Sala Unirii a Consiliului
Judeþean Dâmboviþa a gãzduit
în data de 23 iunie 2020
ºedinþa grupului de lucru
interinstituþional privind rea-
lizarea pârtiei de schi Cocora
din staþiunea Peºtera - Padina.

La întâlnire au participat:
preºedintele Consiliului Jude-
þean Dâmboviþa (CJD), Ale-
xandru Oprea, arhitectul-ºef al
judeþului Dâmboviþa, Teodor
Bâte, prorectorul Universitãþii
de Arhitecturã ºi Urbanism „Ion
Mincu” Bucureºti, prof. dr. arh.
Tiberiu Florescu, reprezentanþi
ai Agenþiei pentru Protecþia
Mediului, Serviciului de Gos-
podãrirea Apelor, Parcului
Natural Bucegi, Romsilva,
Electrica, aparatului de specia-
litate al CJD ºi Primãriei
Moroeni, dar ºi proiectanþi de
specialitate.

Preºedintele CJD, Ale-
xandru Oprea, a subliniat im-
portanþa acestui proiect pentru
judeþul Dâmboviþa ºi a fãcut un
apel ca toþi cei implicaþi sã dea
dovadã de responsabilitate în
derularea activitãþilor ce le
revin: „Încã de la momentul
primelor discuþii pe care le-am
avut cu cei de la Universitatea
de Arhitecturã ºi Urbanism 
„Ion Mincu” din Bucureºti, insti-

tuþia cu cea mai mare compe-
tenþã ºi expertizã academicã
din România, le-am cerut sã nu
facem acolo o staþiune kitsch.
Astãzi, când vorbim, avem un
traseu de pârtii care trebuie sã
mai suporte niºte modificãri.
Am rugãmintea la dumnea-
voastrã, în calitate de instituþii
avizatoare, sã treceþi toate
condiþiile de mediu care trebuie
respectate, dar nu o sã fiu
niciodatã de acord sã îmi
spuneþi cã nu se poate, dacã vã
gândiþi la dezvoltarea acestui
judeþ. Avem pentru aceastã
zonã niºte obiective
investiþionale. Am semnat con-
tractele pentru Centrul
Salvamont, care va trebui sã
intre urgent în reparaþii ºi, de
asemenea, dupã ce se va ter-
mina partea de proiectare, cen-
trul multifuncþional care va fi
edificat pe actualul amplasa-
ment de la Piciorul Babelor. De
asemenea, avem în derulare
investiþiile pe ceea ce înseam-
nã alimentarea cu energie elec-
tricã la Podul cu Florile ºi pro-
tecþie a versantului de unde se
rostogoleau bolovanii. Avem în
faza de fiºã de proiect pârtia de
schi, în valoare de 15 milioane
de Euro, ºi o altã fiºã de proiect
pentru refacerea celor douã
tabere, în valoare de 3 milioane

Euro. Lucrãm la un proiect legat
de drumul alternativ de la
Moroeni, DJ 714, ºi vom vedea
dacã vom putea obþine
finanþare prin Compania
Naþionalã de Investiþii sau
Ministerul Transporturilor.
Nu renunþãm la ideea de a face
acolo ceea ce trebuie, dar
repet, cu grijã faþã de mediu ºi
naturã. Eu fac parte dintre
aceia care considerã cã nu
doar administraþia publicã este
singurul actor în edificarea
acestui concept. Trebuie sã
existe o abordare pluridiscipli-
narã, cu multipli participanþi, iar
aici trebuie sã aibã rolul lor ºi
organizaþiile de mediu ºi orga-
nizaþiile de turism, pentru cã, în
primul rând, acestea deservesc
amplasamentele din zonã ºi
cunosc cel mai bine nece-
sitãþile acestor areale. Vã rog
pe toþi sã acordaþi tot sprijinul
pentru cã este un proiect de
dezvoltare frumos, poate cel
mai important al acestui judeþ,
ºi am rugãmintea la dumnea-
voastrã sã înþelegeþi cu toþii cã
nu îl facem nici pentru o zi, nici
pentru un mandat sau din con-
siderente politice. Îl facem din
respect pentru dâmboviþeni, iar
eu consider cã Dâmboviþa are
foarte multe lucruri de oferit,
inclusiv din acest punct de
vedere. Cred cã a venit
momentul ca ºi acest judeþ sã
îºi punã resursele în valoare ºi
sã ºtie sã le promoveze. Nu
sunt eforturi singulare. Am
întocmit o strategie de pro-
movare ºi dezvoltare turisticã a
judeþului, lucrãm la niºte mate-
riale de promovare. Îmi doresc
ca mediul de afaceri, reprezen-
tat de Camera de Comerþ ºi
Industrie Dâmboviþa, sã fie 
alãturi de noi, îmi doresc ca
mediul academic sã fie alãturi
de noi”.

Obiective de investiþii, reparaþii ºi
întreþinere drumuri judeþene, beneficiar -
Consiliul Judeþean Dâmboviþa:

1. Drum de legãturã DJ 720E Gara
Târgoviºte Sud - centura Municipiului
Târgoviºte

2. Reabilitarea / modernizarea DJ
503, pe traseul limitã Jud. Teleorman -
ªelaru - Fierbinþi, km 87+070 - km
95+532 (8,462 km) ºi DJ 611, pe traseul
Fierbinþi - Viºina - Petreºti, km 22+000 -
km 41+694 (19,694 km)

3. Îmbrãcãminte bituminoasã uºoarã
pe DJ 712A Râu Alb - Runcu

4. Modernizarea DJ 702 lim. Jud.
Argeº – Cândeºti-Deal – Cândeºti-Vale

5. Refacerea drumului judeþean DJ
710, în zona km 3+300, pe raza satului
Miculeºti, oraºul Pucioasa. Acesta a fost
afectat prin ruperea pãrþii carosabile, ca
urmare a eroziunii malului drept al
pârâului Bizdidel, la limita unei apãrãri
de mal existente, fiind necesare lucrãri
de consolidare pe o porþiune de aproxi-
mativ 150 m; de asemenea, la km
3+550, acesta este grav afectat din
cauza eroziunii malului drept al pârâului
Bizdidel, fiind necesare lucrãri de
apãrãri de mal pe o porþiune de 100 m.

6. Amenajare de platforme staþionare
pe DJ 601A - Slobozia Moarã -
Brezoaele

7. Pod peste pârâul Rãtei, pe DJ
714A, la Moroeni (prerecepþie la ter-
minarea lucrãrilor)

8. Pod peste DJ 711E, km 3+680,
peste râul Ialomiþa, la Ibrianu

9. Reabilitarea DJ 702D
Dragomireºti - Hulubeºti - montare de
elemente prefabricate la podeþe, cãi de
acces cãtre proprietãþi, ºanþ pavat

10. Pod peste Sabar pe DJ 401A, la
Odobeºti

11. Drum de legãturã DJ 713 Dichiu
– DJ 714 Zanoaga, L = 3,08 km

12. Amenajarea scurgerii apei prin
podeþe tubulare pe DJ 714 Glod -
Sanatoriul Moroeni

13. Amenajare Parcare pe DJ 720E
zona ªcoala de Cavalerie – Centrul ISU

14. Lucrãri pentru siguranþa circu-
laþiei pe drumurile judeþene

15. Amenajarea drumului de acces la
depozitul de deºeuri Aninoasa

16. Lucrãri de întreþinere periodicã a
drumurilor judeþene prin covoare bitumi-
noase:

DJ 701 Ungureni - Corbii Mari
(Sector Pod Argeº - Pasaj A1)

DJ 710 Miculeºti - Bezdead
DJ 721A DN 7 - Cuparu
DJ 701A Titu - Tomºani
DJ 711B Racoviþã - Bucºani
DJ 711 E Corneºti - DN 1A
DJ 714A Pucheni - Cabana

Cãprioara
DJ 721, sector Costeºtii din Deal

(DN 7) - Produleºti - Gura ªuþii -
Persinari - Vãcãreºti, L = 20,55 km

DJ 401A, sector Miuleºti - Mãrunþiºu
- Tomºani - Poroinica - Mogoºani - Merii
(cale feratã), L = 22,915 km

Obiective de investiþii derulate în
asociere cu unitãþi administrativ-teritori-
ale:

1. Covor asfaltic DJ 702 G Ioneºti -
Potlogeni Deal – ºanþuri dalate ºi
podeþe, sector intravilan Ioneºti

2. Modernizare de strãzi în comuna
Doiceºti

3. Modernizare de drumuri de interes
local în comuna Glodeni

4. Modernizare de strãzi în comuna
Gura ªuþii

5. Modernizare de drumuri de interes
local în comuna Bezdead

6. Drumuri sãteºti în comuna
Tãrtãºeºti - strãzile Stadionului, Dr.
Ionescu, Petre Ispirescu ºi Viselor

7. Modernizare de strãzi locale în
comuna Rãzvad

8. Reabilitare ºi modernizare de
strãzi în comuna ªotânga

9. Asfaltare de uliþe ºi strãzi în satele
Braniºtea ºi Dâmbovicioara din comuna
Braniºtea

10. Modernizarea infrastructurii
rutiere în satul Niculeºti, comuna
Niculeºti, etapa I

11. Modernizare de strãzi ºi drumuri
comunale în comuna Dãrmãneºti

12. Modernizare de drumuri de
interes local în comuna Dragodana

13. Asfaltare de strãzi în comuna
Corbii Mari

14. Modernizare de drumuri locale
în comuna Potlogi

15. Asfaltarea strãzii Þarina VII din
comuna Moþãieni

16. Asfaltarea strãzii Þarina XIII din
comuna Moþãieni

SS-aa rreeddeesscchhiiss ddrruummuull
jjuuddeeþþeeaann 771133

Consiliul JJudeþean DDâmboviþa
îi iinformeazã ppe pparticipanþii lla ttraficul rrutier

cã, îîn lluna iiulie, vva eefectua, pprin ssocietãþile
comerciale dde pprofil, uurmãtoarele aactivitãþi: 

Pârtia dde sschi CCocora ddin
staþiunea PPeºtera- PPadina,

în aatenþia aautoritãþilor
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În urma creºterii constante a cazurilor de
persoane infectate cu noul coronavirus,
preºedintele Consiliului Dâmboviþa,
Alexandru Oprea, face apel la toþi dâm-
boviþenii pentru respectarea mãsurilor de
distanþare socialã, pentru evitarea unor situ-
aþii dramatice.

„Evenimentele recente mã îngrijoreazã ºi,
întrucât se dovedeºte cã starea de relaxare
ºi nerespectarea mãsurilor de distanþare
creeazã probleme grave în rândul cetãþenilor
judeþului Dâmboviþa, vreau sã fac apel la toþi
locuitorii. Trebuie sã înþelegem cã, dacã nu
respectãm regulile (ºi vedem peste tot în
jurul nostru cã ele nu se respectã) vom
ajunge foarte curând sã nu mai avem locuri
în care sã poatã fi internaþi pacienþii cu
COVID-19. ªi asta, cu atât mai mult cu cât
este evident cã va trebui sã învãþãm sã trãim
cu acest flagel, pentru care încã nu existã un
vaccin sau un tratament universal, care sã-l
þinã sub control.

În ultimele sãptãmâni, numãrul infec-
tãrilor zilnice în judeþul nostru a fost
reprezentat din numere cu douã cifre.
Ca sã vã dau un exemplu grãitor, am avut o

zi în care 51 de persoane au mers la spital,
acuzând simptome specifice infecþiei cu noul
Coronavirus, iar, în urma testelor efectuate,
19 dintre acestea au fost confirmate ca fiind
pozitive. Vã rog sã vã imaginaþi ce înseamnã
câteva zile cu câte 20 de noi pacienþi,
descoperiþi ca fiind purtãtori ai acestui virus,
oameni care trebuie spitalizaþi ºi trataþi.

Am încercat sã solicit sprijin ºi din partea
judeþelor limitrofe, dar ºi acolo este aproape
atinsã capacitatea maximã a unitãþilor me-
dicale.

Poate cã vom reuºi sã mai gãsim locuri
de cazare, însã nu mai avem suficiente cadre
medicale care sã poatã asigura asistenþa
numãrului crescând de pacienþi, iar în stare
de alertã nu se poate detaºa personal me-
dical.

În plus, ºi personalul medical a ajuns la o
stare de epuizare ºi riscãm ca ºi acesta sã
se infecteze. De aceea, subliniez din nou
importanþa purtãrii corecte a echipamentelor
de protecþie, a îmbrãcãrii ºi scoaterii acesto-
ra cu cât mai mare grijã, pentru a nu risca
apariþia de noi îmbolnãviri.

Respectarea regulilor este esenþialã!
Populaþia a privit cu o prea mare relaxare

libertãþile recâºtigate dupã data de 15 mai ºi
le-a considerat o întoarcere la starea de nor-
malitate de dinainte de pandemie. Vedem
prin parcuri, prin centrul localitãþilor, oameni
adunaþi care nu poartã mascã ºi nu respectã
defel distanþarea socialã. Toþi am vãzut, la
intrarea în centrele de examen pentru elevi,
îmbulzeala produsã ºi faptul cã prea puþini
purtau mãºtile recomandate de autoritãþi.
Degeaba se face triaj, degeaba se fac acti-
vitãþi de dezinfecþie ºi direcþionare pe
culoare, dacã la intrare ignorãm regulile.

În plus, s-au redeschis grãdiniþele ºi
creºele. Consider cã este o dovadã de
inconºtienþã faptul cã nu se solicitã testarea
periodicã a cadrelor didactice, care intrã zil-
nic în contact cu copiii. Este suficient sã
existe o singurã persoanã infectatã în rândul
personalului acestor unitãþi, fie ea ºi asimp-
tomaticã, ca apoi sã ne trezim cu 40-50 de
familii obligate sã se testeze, sã stea în izo-
lare sau chiar sã se interneze ca pacienþi cu
COVID-19.

Lucrurile nu sunt cum ar trebui sã fie ºi de
aceea doresc sã trag un semnal de alarmã
cãtre toþi locuitorii judeþului Dâmboviþa
întrucât, dacã numãrul pacienþilor va conti-
nua sã creascã, ne vom confrunta cu o pro-
sblemã serioasã - aceea a lipsei locurilor
disponibile din spitale ºi a insuficienþei
cadrelor medicale. Nu doresc în nici un fel sã
creez panicã sau disconfort, dar este
esenþial sã înþelegem importanþa respectãrii
regulilor stabilitate de autoritãþi, pentru a
evita o situaþie criticã, generatã de blocarea
unitãþilor spitaliceºti, care va fi greu de ges-
tionat.”

RReeggiiuunneeaa AAuuttoonnoommãã
GGuuaannggxxii ZZhhuuaanngg,,

ddiinn CChhiinnaa,, 
aa ooffeerriitt DDââmmbboovviiþþeeii
uunn aajjuuttoorr uummaanniittaarr

Urmare a scrisorii adresate de preºedintele Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, Alexandru Oprea, Excelenþei Sale
Chen Wu, Guvernatorul Regiunii Autonome Guangxi
Zhuang (Republica Popularã Chinezã), prin care a solicitat
un ajutor umanitar constând în materiale medicale care sã
vinã în sprijinul Spitalului Judeþean de Urgenþã Târgoviºte,
în data de 12 iunie 2020, la sediul Ambasadei Republicii
Populare Chineze la Bucureºti, au sosit mai multe astfel de
materiale sanitare, acestea fiind predate Consiliului
Judeþean Dâmboviþa.

Ajutorul oferit de cãtre administraþia Regiunii Autonome
Guangxi Zhuang vine în contextul în care, în anul 2016, ea
a încheiat un acord de cooperare cu judeþul nostru.

Materialele sanitare oferite Consiliului Judeþean
Dâmboviþa au fost urmãtoarele:

- mãºti chirurgicale;
- mãºti de protecþie respiratorie N95;
- costume medicale de protecþie.
Valoarea totalã a bunurilor donate, la preþ de producãtor

- 15.900 USD.
Mãºtile respiratoare N95 ºi costumele de protecþie au

ajuns în unitãþile medicale din judeþ, iar o parte dintre
mãºtile chirurgicale au fost direcþionate centrelor ce aparþin
Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Dâmboviþa ºi altor instituþii subordonate Consiliului
Judeþean Dâmboviþa.

Pe aceastã cale, preºedintele Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, Alexandru Oprea, i-a mulþumit Excelenþei Sale
Guvernatorul Chen Wu pentru sprijinul acordat judeþului
nostru, apreciind, totodatã, dovada de adevãratã prietenie
dintre cele douã regiuni: „În baza acestui acord de coope-
rare, am solicitat un ajutor umanitar constând în diferite
materiale medicale ce sunt de folos cadrelor medicale, în
aceastã perioadã în care pandemia de COVID-19 pune la
grea încercare sistemele de sãnãtate din lumea întreagã,
chiar ºi din þãri bogate, dezvoltate. Chiar ºi în aceste þãri,
situaþia materialelor medicale este adesea în stadiu critic”.

La invitaþia SC RAJA SA Constanþa,
în data de 18 iunie 2020, preºedintele
Consiliului Judeþean Dâmboviþa,
Alexandru Oprea, a participat, alãturi
de reprezentanþii Direcþiei Generale
Infrastructurã Localã - Vasile Dinu,
director general, ºi Elena Niþescu,
director general adjunct, la evenimentul
de semnare a contractului de lucrãri 28
- „Reþele apã ºi canalizare Crevedia”.
Acesta face parte din „Proiectul regio-
nal de dezvoltare a infrastructurii de
apã ºi apã uzatã în aria de operare a
SC RAJA SA Constanþa, în perioada
2014 - 2020”, în valoare de
593.000.000 Euro, cea mai reprezenta-
tivã iniþiativã de infrastructurã de apã ºi
apã uzatã aflatã în implementare în
prezent.

Impactul acestui proiect constã în
îmbunãtãþirea infrastructurii de apã ºi
canalizare din 91 de localitãþi din 6
judeþe aflate în aria de operare a RAJA
SA (Constanþa, Ialomiþa, Ilfov, Cãlãraºi,
Dâmboviþa ºi Braºov) ºi el contribuie în
mod semnificativ la îndeplinirea obli-
gaþiilor de conformare impuse de direc-
tivele europene.

Perioada de implementare a proiec-
tului cofinanþat din Fondul de Coeziune
prin Programul Operaþional
Infrastructurã Mare (POIM) 2014 - 2020
este de 106 luni, respectiv pânã la data
de 31 decembrie 2023, investiþiile
urmând a fi realizate prin 50 de con-
tracte de lucrãri ºi 4 contracte de ser-
vicii.

Evenimentul a avut loc la Centrul
Zonal Buftea RAJA SA, în prezenþa
directorului general RAJA Constanþa,
Felix Stroe, a preºedintelui Consiliului
Judeþean Ilfov, Marian Petrache, a pri-
marului comunei Crevedia, Petre Florin,
a primarului comunei Niculeºti, Dorinel
Soare, a primarului oraºului Buftea,
Gheorghe Pistol, a primarului comunei
Corbeanca, Anton Valeriu, dar ºi a
Directorului General al Autoritãþii de
Management din cadrul Programului
Operaþional Infrastructurã Mare,
Cristian Mãriºteanu ºi a antreprenorului
Daniel Þigler.

Prin implementarea acestei
investiþii, judeþul Dâmboviþa se con-
formeazã la prevederile Directivelor
Europene nr. 98/83/CE privind calitatea
apei destinate consumului uman ºi nr.
91/271/CEE privind colectarea ºi epu-
rarea apelor uzate, cu efect direct în
îmbunãtãþirea vieþii populaþiei, prin
realizarea unui sistem performant de
distribuþie a apei potabile ºi colectare a
apelor uzate.

Valoarea totalã a investiþiei este de
37.660.182 lei ºi vizeazã lucrãri de
extindere ºi distribuþie de apã potabilã
în localitatea Crevedia.

Reprezentantul RAJA Constanþa,
Felix Stroe, a subliniat importanþa aces-
tor lucrãri nu doar pe plan local, ci ºi
pentru România, care este obligatã prin
Tratatul de Aderare la Uniunea
Europeanã, capitolul Mediu, sã se con-
formeze la directivele europene:

„Este un contract foarte ambiþios,
aºteptat de oamenii din Crevedia, care
înseamnã reþea de distribuþie apã pota-
bilã nouã, sisteme de canalizare noi,
conducte de refulare, conducte de
pompare a apei uzate, tot noi (…)
RAJA a fãcut deja lucrãri importante în
zonã; ceea ce semnãm astãzi este doar
o continuare, am fãcut investiþii, doar pe
sectorul Buftea - Crevedia, de peste 84
de milioane de lei (…) Sunt investiþii de
care oamenii au nevoie plus cã, dacã
nu realizãm conformarea la normele
europene, România riscã infrigemen-
-tul ºi penalitãþi financiare greu de esti-
mat.”

Alexandru Oprea, Preºedintele
Consiliului Judeþean Dâmboviþa:
„Este un moment important pentru
comunitatea din Crevedia. Crevedia a
þinut de judeþul Ilfov ºi a trecut la judeþul
Dâmboviþa în anul 1984. Este o
investiþie pe care locuitorii din Crevedia
o aºteaptã de mult timp; cunosc proce-
durile parcurse, greoaie din punct de
vedere administrativ. I-aþi ascultat pe
antevorbitorii mei spunând cât de mare
este RAJA Constanþa, cât de mare este
operatorul de la Ilfov. Avem un operator
ºi la Dâmboviþa. Ne strãduim sã recu-
perãm ºi sã aducem apa ºi canalizarea
în toate comunitãþile rurale, deoarece a
fost Programul Operaþional Sectorial de
Mediu, adresat în principal comu-

nitãþilor urbane. Acum a venit rândul
comunitãþilor rurale. Vã felicit, domnule
preºedinte! Am gestionat o perioadã ºi
activitatea Companiei de Apã
Târgoviºte ºi, de aceea, cunosc pro-
blemele, cunosc mecanismele din
acest domeniu. Vã asigur cã, în ceea
ce priveºte investiþia de la Crevedia,
veþi avea tot sprijinul Consiliului
Judeþean Dâmboviþa ºi vã felicit pentru
cã aþi ales un constructor serios! Firma
menþionatã a derulat mai multe con-
tracte în judeþul Dâmboviþa ºi, practic,
prin intermediul domnului Þigler am sal-
vat POS Mediu în judeþul nostru. Este
un constructor serios; am convingerea
cã lucrurile vor evolua ºi vor fi la cel mai
înalt nivel din acest punct de vedere. De
asemenea, profit de prezenþa domnului
director general al POIM ºi vã asigur cã
ºi la Dâmboviþa vom pune lucrurile în
miºcare cu ceea ce înseamnã POIM;
vom avea nevoie de sprijinul dumnea-
voastrã în continuare. Încã o datã le
urez succes locuitorilor din comuna
Crevedia, dumneavoastrã, ca operator,
deoarece, pe lângã Crevedia, mai ope-
raþi ºi la Corneºti - ºi operaþi bine din
punct de vedere al condiþiilor ce trebuie
asigurate. Cred cã apa devine tot mai
mult o resursã strategicã naþionalã ºi cu
toþii trebuie sã fim conºtienþi cã, dacã
nu ne protejãm aceastã valoare pe care
o avem pe teritoriul naþional, nu vom
reuºi sã satisfacem toate cerinþele de
calitate, de livrarea continuã a acestui
produs, deoarece toate lucrurile sunt
bune ºi frumoase atât timp cât dãm
drumul la robinet; dacã nu curge apa,
toatã lumea este nemulþumitã.
Felicitãri! Am convingerea deplinã cã
este un pas înainte pentru comunitatea
ambiþioasã de la Crevedia ºi cã va fi un
proiect de succes atât pentru RAJA, 
cât ºi pentru comunitatea de acolo.”

Pericolul nnu aa ttrecut. SSecþiile mmedicale ddin jjudeþ,
destinate aacordãrii aasistenþei mmedicale ppacienþilor
infectaþi ccu nnoul CCoronavirus, ssunt aaproape ppline.

Respectarea rregulilor eeste eesenþialã!
Apel ffãcut dde ppreºedintele CConsiliului JJudeþean, AAlexandru OOprea

A ffost ssemnat ccontractul
„Reþele aapã ººi ccanalizare CCrevedia”
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