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■ Interviu cu directorul Direcþiei Juridice, Contencios, Coordonare Administraþie Publicã din
cadrul Consiliului Judeþean Dâmboviþa, jr. Roxana Dumitru

„Activitatea jjuridicã eeste uun ddomeniu pprovocator, uunde îînveþi
tot ttimpul, uunde tte cconfrunþi ppermanent ccu ssituaþii iinedite”
DDee  ccâânndd  lluuccrraaþþii  llaa  CCoonnssiilliiuull  JJuuddeeþþeeaann

DDââmmbboovviiþþaa??
RR..DD..:: Lucrez la Consiliul Judeþean

Dâmboviþa din anul 1998, an în care am fost
angajatã în funcþia de consilier juridic la
Serviciul Juridic, Contencios ºi Stare Civilã,
cu atribuþii referitoare la asigurarea legalitãþii
activitãþii ºi actelor Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, reprezentarea Consiliului
Judeþean Dâmboviþa în instanþã, coor-
donarea ºi îndrumarea activitãþii consiliilor
locale în vederea realizãrii serviciilor publice
de interes judeþean. Ulterior, pentru o
perioadã de aproximativ 4 ani, ºi anume între
anii 2001 ºi 2005, am exercitat funcþia pu-
blicã de ºef al Biroului Relaþii Externe,
Integrare Europeanã ºi Regionalã, Mass-
Media, Managementul Fondurilor Externe,
funcþie în care am avut responsabilitãþi prin-
cipale ca: asigurarea ºi susþinerea promovãrii
intereselor regionale, respectiv ale Judeþului
Dâmboviþa în strãinãtate prin crearea unei
imagini pozitive a judeþului, asocierea cu
instituþii ºi agenþi economici, întãrirea coo-
perãrii ºi colaborãrii cu organismele Uniunii
Europene, asigurarea derulãrii programelor
finanþate de cãtre Uniunea Europeanã sau
alþi finanþatori, în limita competenþelor acor-
date, ºi urmãrirea finalizãrii acestora.
Începând cu anul 2005, am reluat activitãþile
ºi responsabilitãþile funcþiei de consilier
juridic în cadrul Serviciului Juridic,
Contencios, Coordonare Autoritãþi Locale,
Executare Silitã. În prezent, ocup funcþia
publicã de director executiv al Direcþiei
Juridice, Contencios, Coordonare
Administraþie Publicã.

CCuumm  aarraattãã  aassttããzzii  aaddmmiinniissttrraaþþiiaa  ppuubblliiccãã
ffaaþþãã  ddee  mmoommeennttuull  ccâânndd  aaþþii  ppããººiitt  îînn  aacceesstt  sseecc--
ttoorr  ddee  aaccttiivviittaattee??  DDaarr  ddoommeenniiuull  ddee  aaccttiivviittaattee
ppee  ccaarree  îîll  ccoooorrddoonnaaþþii  îînn  ccaaddrruull  CCoonnssiilliiuulluuii
JJuuddeeþþeeaann  DDââmmbboovviiþþaa??

RR..DD..::  Lumea întreagã evolueazã ºi, în
acest context, sistemele administrative din
toate þãrile lumii evolueazã, se moder-
nizeazã, se adapteazã pentru a rãspunde
nevoilor crescânde ale societãþii sau nevoilor
nou-apãrute în fiecare þarã în parte. Lucrurile
stau la fel ºi în þara noastrã, cu alte cuvinte ºi
administraþia publicã din România a parcurs
procese însemnate de modernizare în
ultimele trei decenii. Toate acestea au fost
posibile mulþumitã mai multor acþiuni:
revizuirea ºi modernizarea cadrului legislativ
care reglementeazã acest domeniu de acti-
vitate, programele multianuale de moder-
nizare ºi sesiunile de instruire de care au
beneficiat funcþionarii publici, proiectele
derulate de cãtre unitãþile administrativ-teri-
toriale în parteneriat cu alte instituþii, elabo-
rarea de strategii de dezvoltare, modern-
izarea sistemului de tehnologie a informaþiei,
programele de formare profesionalã special-
izatã a personalului din sistemul juridic rapor-
tat la noile evoluþii legislative º.a.m.d. Aº vrea
sã amintesc preocuparea permanentã a
Guvernului României, dar ºi a Comisiei
Europene, pentru modernizarea adminis-
traþiei publice ºi crearea capacitãþii necesare
ca aceasta sã-ºi îndeplineascã în mod efi-
cient rolul de intermediar al dezvoltãrii socio-
economice a României. De asemenea, aº
dori sã menþionez Programul Operaþional
pentru Dezvoltarea Capacitãþii Administrative
(PODCA) 2007 - 2013, care a susþinut efortul

instituþiilor publice de modernizare ºi de a
face faþã unor sarcini tot mai complexe pe
care administraþia româneascã trebuie sã le
îndeplineascã, finanþând proiecte care au
vizat nu numai organizarea de sesiuni de for-
mare pentru angajaþii administraþiei dar ºi
elaborarea de metodologii, proceduri, ana-
lize relevante ºi utile prin prisma concluziilor
ºi recomandãrilor acestora. Toate acestea au
contribuit la dezvoltarea administraþiei pu-
blice din þara noastrã. Fireºte, aºa cum soci-
etatea contemporanã nu se opreºte din
evoluþie, nici sistemele administrative nu vor
rãmâne pe loc.

ÎÎnn  ccee  ffeell  ddiirreeccþþiiaa  jjuurriiddiiccãã  rreellaaþþiioonneeaazzãã  ccuu
ddiiffeerriitteellee  ddeeppaarrttaammeennttee  aallee  ccoonnssiilliiuulluuii
jjuuddeeþþeeaann??  PPrriinn  pprriissmmaa  aaccttiivviittããþþiiii  ssaallee,,  îînn  ccee  ffeell
rreellaaþþiioonneeaazzãã  iinnssttiittuuþþiiaa  ccoonnssiilliiuulluuii  jjuuddeeþþeeaann  ccuu
aallttee  iinnssttiittuuþþiiii  aallee  ssttaattuulluuii??

RR..DD..:: Direcþia Juridicã, Contencios,
Coordonare Administraþie Publicã este struc-
tura care vegheazã asupra respectãrii lega-
litãþii actelor administrative adoptate de
Consiliul Judeþean Dâmboviþa ºi emise de
preºedintele acestuia, reprezintã ºi susþine
interesele autoritãþilor administraþiei publice
locale judeþene în faþa instanþelor judecã-
toreºti, precum ºi în cadrul altor proceduri
prevãzute de lege ºi a relaþiilor cu publicul.
Direcþia colaboreazã cu celelalte structuri din
cadrul aparatului de specialitate, cu instituþi-
ile ºi serviciile publice, precum ºi cu compar-
timentele de specialitate ale autoritãþilor
administraþiei publice centrale ºi locale.

EEssttee  ddiiffiicciill  ddee  ccoooorrddoonnaatt  oo  ddiirreeccþþiiee
jjuurriiddiiccãã??  CCee  aassppeeccttee  nneeggaattiivvee  ppoott  aappããrreeaa  îînn
ddeerruullaarreeaa  aaccttiivviittããþþiiii  ddiirreeccþþiieeii??  PPuutteeþþii  aammiinnttii
ccââtteevvaa  ddiinnttrree  aattrriibbuuþþiiiillee  ººeeffuulluuii  uunneeii  ddiirreeccþþiiii
jjuurriiddiiccee??

RR..DD..:: De bunã seamã, a-i coordona pe
oamenii din subordine nu este lucru uºor,
mai ales dacã vrem sã ne asigurãm cã
departamentul condus de noi funcþioneazã
pe baza unor mecanisme profesionale ºi de
performanþã. Directorul juridic, împreunã cu
colegii consilieri juridici din cadrul departa-
mentului pe care îl conduce, verificã ºi
avizeazã pentru legalitate actele administra-

tive emise, respectiv adoptate, la nivelul insti-
tuþiei. O astfel de responsabilitate implicã ºi
un refuz hotãrât ºi, desigur, motivat, în cazul
în care mãsurile propuse sunt contrare legii
sau eticii. Directorul juridic are un rol esenþial
în structura funcþionalã datoritã funcþiei de
responsabil cu luarea unor decizii finale cu
privire la multitudinea de aspecte ºi probleme
juridice privind activitatea instituþiei publice.
Complexitatea unor astfel de chestiuni, nu de
puþine ori, poate conduce la o încetinire a
deciziilor pânã la momentul epuizãrii întregu-
lui proces de colectare a datelor ºi finalizarea
analizei acestora în vederea identificãrii
soluþiei legale ºi oportune. Dintre aspectele
negative care pot apãrea în derularea acti-
vitãþii amintesc aici câteva: comunicarea
deficitarã dintre departamente ºi posturi,
informaþii transmise incomplet, întârziate sau
viciate, disonanþa dintre aºteptãrile liderilor ºi
rezultatele angajaþilor, un climat de lucru cu
mult stres, angajaþi care nu mai performeazã
etc.

Ce este de fãcut? Ei bine, eu gândesc cã
sunt mai multe lucruri care pot fi fãcute pen-
tru prevenirea unor astfel de situaþii. În primul
rând, aº dori sã menþionez încurajarea
comunicãrii în rândul angajaþilor, astfel încât
aceºtia sã le prezinte responsabililor cu
luarea deciziilor propriile opinii ºi îngrijorãri
privind posibilele riscuri, pe care sã le poatã
analiza ºi remedia cu promptitudine. De
asemenea, este deosebit de importantã ºi
stimularea gradului de conºtientizare, a
cunoºtinþelor ºi angajamentului salariaþilor -
prin instruire ºi perfecþionare, pentru
înþelegerea legislaþiei, eticii ºi, în acelaºi
timp, pentru transmiterea valorilor corectitu-
dinii, încrederii ºi siguranþei. În egalã mãsurã
mi se pare importantã implementarea unor
procese reale de evaluare a angajaþilor, care
sã dezbatã punctele tari ºi punctele slabe ale
tuturor situaþiilor ºi problematicilor cu care se
confruntã pe parcursul desfãºurãrii activitãþii
lor.

CCaarree  ssuunntt  cceellee  mmaaii  îînnsseemmnnaattee  pprroovvooccããrrii
ddiinn  aaccttiivviittaatteeaa  uunnuuii  ccoonnssiilliieerr  jjuurriiddiicc??

RR..DD..:: Consilierul juridic are în vedere nu
doar ceea ce este strict legal, dar ºi etica,
reputaþia ºi interesul propriu superior al insti-
tuþiei în care lucreazã. Consilierul juridic nu
se fereºte, ci evalueazã ºi îºi asumã riscuri
bine analizate atunci când formuleazã reco-
mandãri sau fundamenteazã, din punct de
vedere juridic, deciziile emise la nivelul insti-
tuþiei. Cele mai însemnate provocãri pe care
un consilier juridic le întâmpinã în activitatea
pe care o desfãºoarã aº zice cã sunt:
înþelegerea ºi gestionarea conflictelor faþã de
instituþie, cadrul normativ ºi terþele persoane
fizice ºi juridice, consolidarea continuã a
competenþelor care sã îi permitã sã
acþioneze eficient pe parcursul carierei.

CCee  pprreeggããttiirree  ººii  ccee  eexxppeerriieennþþãã  vv--aauu  aannttrree--
nnaatt  ppeennttrruu  ppoozziiþþiiaa  ddee  ººeeff  aall  ddiirreeccþþiieeii  jjuurriiddiiccee??

RR..DD..:: În primul rând, cunoºtinþele ºi com-
petenþele de bazã ale profesiei de jurist,
furnizate ºi, respectiv, dobândite pe durata
anilor facultãþii de drept, corelate cu compe-
tenþele complementare consolidate continuu,
pe parcursul exercitãrii funcþiei de consilier
juridic în cadrul Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, începând cu anul 1998. În
exercitarea funcþiei de consilier juridic în
cadrul Consiliului Judeþean Dâmboviþa, am

avut expunere la toatã plaja de probleme
juridice cu care se confruntã judeþul ºi
autoritãþile administraþiei publice judeþene,
m-am implicat ºi am finalizat numeroase
problematici în toate ariile de activitate speci-
fice administraþiei publice, atât pe partea de
asistenþã ºi consultanþã juridicã, cât ºi pe
partea de litigii.

CCaarree  ssuunntt  cceellee  mmaaii  ccoommpplleexxee  ssiittuuaaþþiiii
jjuurriiddiiccee  ddiinn  aaccttiivviittaatteeaa  ccoonnssiilliiuulluuii  jjuuddeeþþeeaann  îînn
ccaarree  vv--aaþþii  iimmpplliiccaatt??

RR..DD..:: Situaþiile juridice generate de orga-
nizarea, gestionarea, finanþarea, monito-
rizarea ºi controlul prestãrii reglementate a
serviciilor comunitare de utilitãþi publice. Spre
exemplificare, menþionez: salubrizarea loca-
litãþilor, transportul public local de cãlãtori,
alimentarea cu apã a localitãþilor, dar ºi
canalizarea etc.

CCaarree  ssuunntt  pprrooiieecctteellee  îînn  ccaarree  aaþþii  ffoosstt  iimmppllii--
ccaattãã,,  ddiinn  ppeerrssppeeccttiivvaa  aaccttiivviittããþþiiii  ddee  jjuurriisstt,,  ººii  ddee
aallee  ccããrroorr  rreezzuullttaattee  ssãã  vvãã  ssiimmþþiiþþii  cceeaa  mmaaii  mmâânn--
ddrrãã??

RR..DD..:: În calitate de responsabil juridic,
amintesc aici, cu emoþie, implicarea mea ºi
rezultatele pozitive obþinute în cadrul
proiectelor "Reabilitarea ºi modernizarea
infrastructurii tehnice pentru creºterea
potenþialului turistic al Peºterii lalomiþei din
masivul Bucegi, Judeþul Dâmboviþa" ºi
"Restaurarea ºi valorificarea durabilã a patri-
moniului cultural, precum ºi crearea / mo-
dernizarea infrastructurilor conexe din zona
Ansamblului Brâncovenesc Potlogi". Sunt
proiecte de suflet pentru mine, nu doar pen-
tru cã au fost proiecte mari ale judeþului nos-
tru, ci pentru cã rezultatele lor nu sunt noþiu-
ni abstracte, ci obiective de mare însemnã-
tate pentru cultura ºi turismul românesc, de
care se pot bucura românii dar ºi turiºtii strã-
ini în egalã mãsurã, iar gândul cã, prin mo-
desta mea contribuþie, am pus ºi eu umãrul
la realizarea lor mã emoþioneazã profund.

ÎÎnn  aaccttiivviittaatteeaa  dduummnneevvaaooaassttrrãã  vvãã  lloovviiþþii  ddee
rruuttiinnãã??  EExxiissttãã  aaccttiivviittããþþii  ccaarree  ppoott  ccoonnssttiittuuii
pprroovvooccããrrii  ppeennttrruu  ddeeppaarrttaammeennttuull  jjuurriiddiicc,,  ddiinn
pprriicciinnaa  nnoouuttããþþiiii  ssaauu  aa  ccoommpplleexxiittããþþiiii  lloorr??

RR..DD..:: Activitatea juridicã este un domeniu
provocator, unde înveþi tot timpul, unde te
confrunþi permanent cu situaþii inedite, prin
urmare rutina este o noþiune pe care eu nu o
cunosc.

DDaaccãã  nnuu  aaþþii  ffii  uurrmmaatt  oo  ccaarriieerrãã  ccaa  jjuurriisstt,,  îînn
ccee  aalltt  ddoommeenniiuu  vv--aarr  ffii  ppllããccuutt  ssãã  lluuccrraaþþii??

RR..DD..:: Dacã nu aº fi fost jurist, cred cã aº
fi îmbrãþiºat cariera de traducãtor sau de
realizator de documentare istorice sau docu-
mentare despre cãlãtorii ºi aventurã.

CCee  ffaacceeþþii  ccâânndd  aavveeþþii  pprreeaa  mmuullttee  pprrooiieeccttee
îînn  lluuccrruu??  CCuumm  ssee  pprriioorriittiizzeeaazzãã  aaccttiivviittaatteeaa  îînn
aacceesstt  ddoommeenniiuu??

RR..DD..:: În cadrul direcþiei noastre, indis-
cutabil, abordãm ºi rezolvãm toate activitãþile
care þin de noi. Prioritizarea acestora o facem
în ordinea importanþei ºi a termenelor de
rezolvare.

ÎÎnn  ffaammiilliiaa  dduummnneeaavvooaassttrrãã  eessttee  cciinneevvaa
ccaarree  ssãã  aaiibbãã  aacceeeeaaººii  aattrraaccþþiiee  ffaaþþãã  ddee  aacceesstt
ddoommeenniiuu  ddee  aaccttiivviittaattee??

RR..DD..::  Da, fiica mea cea mare vrea sã
urmeze aceeaºi carierã. Pot spune cã acest
lucru mã bucurã, deoarece profesia de jurist
este nobilã ºi capabilã sã aducã multe satis-
facþii celor care o practicã cu plãcere.

Preºedintele Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, Alexandru Oprea, a
semnat, pe 7 august 2020, la sediul
instituþiei, un nou contract de
asociere, de data aceasta cu
comuna Moroeni, reprezentatã de
primarul Laurenþiu Moraru.

Este vorba despre obiectivul
„Modernizare drumuri de interes
local în comuna Moroeni, judeþul
Dâmboviþa, strada Spitet, strada
Ivãneºti, strada Bãdãu”, în lungime
totalã de 555 m.

Valoarea estimatã a lucrãrilor
de construcþii-montaj aferente
obiectivului este de 501.177 lei, din
care CJD va participa cu o cotã de
cofinanþare de 50%.

Având în vedere cã, la aceastã
datã, fondurile necesare realizãrii
investiþiei sunt cuprinse integral în
bugetele celor douã instituþii, dupã
obþinerea autorizaþiei de construire
ºi finalizarea procedurilor de achi-
ziþie publicã va putea fi emis ordinul
de începere a lucrãrilor.

De la începutul anului, au fost
semnate 17 contracte de asociere
cu unitãþi administrativ-teritoriale
pentru modernizarea a aproximativ
30 km de drumuri, amenajarea unui
sens giratoriu, amenajarea de
ºanþuri ºi trotuare, valoarea totalã a
acestora fiind de 30.520.3160 lei,
din care cota de cofinanþare a
Consiliului Judeþean Dâmboviþa a
fost de 14.783.722 lei.

Un nnou ccontract dde aasociere,
semnat dde cconducerea CCJD
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11.. Hotãrâre privind arondarea
unitãþii administrativ-teritoriale
Niculeºti la Serviciul Public
Comunitar Local de Evidenþã a
Persoanelor Niculeºti.

22.. Hotãrâre privind modificarea
Programului minimal de acþiuni cul-
turale ce urmeazã sã fie realizate
în anul 2020, al Centrului Judeþean
de Culturã Dâmboviþa.

33.. Hotãrâre pentru modificarea
ºi completarea Hotãrârii Consiliului
Judeþean Dâmboviþa nr.
50/10.02.2015 privind aprobarea
Strategiei de dezvoltare a Judeþului
Dâmboviþa pentru perioada 2012 -
2020, varianta actualizatã - ianuar-
ie 2015.

44.. Hotãrâre pentru aprobarea
Notei justificative privind impactul
asupra dezvoltãrii socio - econo-
mice la nivel judeþean / regional a
proiectului “Dezvoltarea infrastruc-
turii de transport judeþean prin
modernizarea DJ 712 (Pucioasa -
Brãneºti - Vulcana-Pandele -
ªotânga - Târgoviºte), DJ 720C
(Gura Ocniþei - Ocniþa) ºi DJ 720A
(Gura Ocniþei - Adânca - Bucºani -
Mãrceºti - Finta - Postârnacu - DN
1A)”.

55.. Hotãrâre privind aprobarea
cererii de finanþare ºi a cheltuielilor
aferente proiectului ”Reabilitarea,
refuncþionalizarea ºi asigurarea
dotãrii necesare pentru sporirea
gradului de confort instituþional al
persoanelor cu dizabilitãþi la ªcoala
Gimnazialã Specialã Târgoviºte”.

66.. Hotãrâre privind aprobarea
“Master Planului privind ges-

tionarea deºeurilor în Judeþul
Dâmboviþa”.

77.. Hotãrâre privind aprobarea
Notei de Fundamentare a cheltu-
ielilor de investiþii în anul 2020 pen-
tru elaborarea documentaþiilor
tehnico-economice, cererilor de
finanþare, studiilor, proiectelor
tehnice, expertizelor, consultanþei,
strategiilor pe axe ºi/sau programe,

asistenþei tehnice ºi altor cheltuieli
asimilate investiþiilor, necesare pro-
movãrii ºi implementãrii proiectelor
cu finanþare externã ce urmeazã sã
fie contractate sau promovate de
Consiliul Judeþean Dâmboviþa în
perioada 2014 - 2023.

88..  Hotãrâre pentru modificarea
ºi completarea Hotãrârii Consiliului
Judeþean Dâmboviþa nr.
239/16.10.2019 privind asocierea
Judeþului Dâmboviþa, prin Consiliul
Judeþean Dâmboviþa, cu unitatea
administrativ-teritorialã Mãtãsaru,
prin Consiliul Local Mãtãsaru, pen-
tru realizarea în comun a investiþiei
“Asfaltare drum principal cu uliþe
laterale în L = 2.334,36 m, în satul
Sãlcioara, comuna Mãtãsaru” ºi
aprobarea principalilor indicatori
tehnico-economici ai obiectivului.

99.. Hotãrâre privind aprobarea
Notei de Fundamentare pentru
includerea în lista de investiþii a
unor bunuri ºi servicii.

1100.. Hotãrâre pentru com-
pletarea Hotãrârii Consiliului
Judeþean Dâmboviþa nr. 166/
24.07.2020 privind aprobarea
cumpãrãrii unui teren proprietate

privatã situat în comuna Vãcãreºti,
Judeþul Dâmboviþa, în vederea
realizãrii de investiþii privind ges-
tionarea deºeurilor  municipale în
Judeþul Dâmboviþa prin Programul
Operaþional Infrastructurã Mare
(POIM) 2014 - 2020.

1111.. Hotãrâre privind modifi-
carea ºi completarea Hotãrârii
Consiliului Judeþean Dâmboviþa nr.
169/14.08.2019 pentru aprobarea
Notei de Fundamentare privind
elaborarea documentaþiilor ºi studi-
ilor de specialitate necesare fina-
lizãrii documentaþiei urbanistice
“Actualizare, reconfigurare Plan
Urbanistic Zonal Padina - Peºtera
ºi a Regulamentului local de urba-
nism aferent”.

1122.. Hotãrâre pentru modificarea
ºi completarea Hotãrârii Consiliului
Judeþean Dâmboviþa nr.
70/24.03.2020 privind aprobarea
utilizãrii Fondului de întreþinere,
înlocuire ºi dezvoltare (Fondul IID)
pentru proiectele de dezvoltare a
infrastructurii serviciilor publice.

1133..  Hotãrâre privind rectificarea
bugetului propriu al judeþului pe
anul 2020.

Hotãrâri aadoptate îîn ººedinþa
extraordinarã ddin ddata dde 110.08.2020

Drumul judeþean 712A se aflã într-un amplu proces de
reabilitare ºi modernizare, în cadrul proiectului "Covor bitu-
minos pe DJ 712A sector Râu Alb - Gura Bãrbuleþului -
Pietrari - Aluniº - Manga - Izvoarele (DN 72A)", aferent con-
tractelor de execuþie cuprinse în loturile I ºi II din cadrul pro-
cedurii de achiziþie publicã privind "Lucrãri de întreþinere
periodicã a drumurilor judeþene prin covoare bituminoase,
etapa I".

Preºedintele Consiliului Judeþean Dâmboviþa, Alexandru
Oprea, s-a deplasat alãturi de vicepreºedintele Alin Manole
pe acest traseu, ce beneficiazã de lucrãri de asfaltare pe o
lungime de 15,566 km, unde au constatat cã stadiul de
realizare este avansat, cu respectarea graficelor contrac-
tate. Valoarea investiþiei este de 5,8 milioane lei, inclusiv
TVA.

Conducerea CJD a dorit sã analizeze ºi modul în care se
deruleazã ºi proiectul "Îmbrãcãminte bituminoasã uºoarã pe
DJ 712A Râu Alb - Runcu", investiþie în curs de realizare
prin Programul Operaþional Regional (proiecte retrospec-
tive), în valoare de 3.685.900,34 lei, în cadrul cãruia s-au
asfaltat 2,75 km de drumuri ºi prin care au fost executate,
totodatã, ºi alte lucrãri conexe. Obiectivul este în faza pre-
mergãtoare recepþiei la terminarea lucrãrilor.

De asemenea, vizita a continuat cu deplasarea pe sec-
torul pietruit de pe DJ 712A, cuprins între localitãþile Râu Alb
ºi Runcu, în lungime de 2,1 km, proiect pentru care Consiliul
Judeþean Dâmboviþa a transmis cãtre Compania Naþionalã
de Investiþii o solicitare în vederea obþinerii de finanþare.
Valoarea estimatã a investiþiei este de 7,2 milioane lei.

Vizita de lucru a reprezentanþilor Consiliului Judeþean
Dâmboviþa s-a finalizat cu parcurgerea sectorului reabilitat
ºi modernizat de la Runcu la Fieni, aferent investiþiei
"Reabilitare DJ 712A - Fieni - Runcu", în lungime de 1,4 km,
cu valoarea totalã de 2,2 milioane lei.

LLuuccrrããrriillee ddee ppee DDJJ 771122AA,,
îînn aatteennþþiiaa ccoonndduucceerriiii
CCoonnssiilliiuulluuii JJuuddeeþþeeaann

DDââmmbboovviiþþaa
La invitaþia grupului Geo-Sting,

partener industrial IVECO DEFENCE
ROMANIA, preºedintele Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, Alexandru
Oprea, a participat în data de 25 august
2020, la evenimentul care a marcat
debutul lucrãrilor pentru construirea
noii fabrici de asamblare camioane mi-
litare din comuna Petreºti, o investiþie
extrem de importantã pentru industria
de apãrare din România.

Ceremonia s-a desfãºurat în
prezenþa unei delegaþii guvernamentale
conduse de premierul României,
Ludovic Orban, din care au mai fãcut
parte: Virgil Popescu - ministrul
Economiei, Energiei ºi Mediului de
Afaceri, Nicolae Ciucã - ministrul
Apãrãrii Naþionale ºi Lucian Bode -
ministrul Transporturilor, Infrastructurii
ºi Comunicaþiilor. Alãturi de aceºtia au
fost reprezentanþii firmei, dar ºi parla-
mentari sau autoritãþi locale ºi
judeþene.

Potrivit informaþiilor furnizate de
Claudio Catalano, directorul executiv al
IVECO DEFENCE VEHICLES, la noul
punct de lucru al grupului IVECO din
Petreºti vor fi realizate peste 2900 de
camioane, respectiv cabine blindate ºi
neblindate, dotate cu echipamente
menite a asigura o bunã mobilitate tac-
ticã ºi logisticã, în concordanþã cu ce-
rinþele Ministerului Apãrãrii Naþionale
(MApN). Cabinele realizate vor fi inte-
grate cu toate dotãrile ºi vor fi fãcute,
de asemenea, toate operaþiunile indus-
triale aferente, inclusiv testarea ITP.

Solicitarea face parte dintr-un con-
tract încheiat între instituþia guverna-
mentalã anterior amintitã ºi grupul
IVECO în baza unui acord de dez-
voltare durabilã a industriei de apãrare
naþionalã ºi prevede ca, anual, sã fie
livrate autoritãþilor române 440 de astfel

de camioane. Potrivit contractului, pro-
ducþia ar trebui sã înceapã în luna fe-
bruarie a anului 2021 ºi vizeazã asam-
blarea a 16 tipuri diferite de camioane.

Cu o suprafaþã de 9000 de mp ºi
dotatã cu 3 linii de producþie, 25 de
zone de lucru, o linie completã de
tinichigerie ºi vopsitorie cu 9 zone de
lucru, o linie de finisare cu 7 zone de
lucru, precum ºi spaþii logistice sau de
testare, noua capacitate de producþie
din comuna dâmboviþeanã Petreºti, 
situatã la jumãtatea distanþei dintre
Bucureºti ºi Piteºti, va oferi locuri de
muncã specializate în industria de
apãrare sau auto.

Preºedintele Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, Alexandru Oprea, a susþi-
nut, constant, orice demers menit a
dezvolta judeþul, îndeosebi în ceea ce
priveºte atragerea de noi investitori,
fapt pentru care considerã aceastã

investiþie extrem de importantã pentru
dezvoltarea socio-economicã a judeþu-
lui Dâmboviþa, în condiþiile în care noua
fabricã va genera numeroase locuri de
muncã în judeþ ºi îl face ºi mai atractiv
pentru antreprenorii interesaþi. IVECO
DEFENCE VEHICLES este al treilea
mare grup care investeºte în
Dâmboviþa, dupã Arcelik (fabrica 
ARCTIC de la Ulmi) ºi Prime Kapital
(Dâmboviþa Mall).

IVECO DEFENCE VEHICLES este
parte a CNH Industrial N.V., fiind unul
dintre cei mai importanþi producãtori din
lume în domeniul apãrãrii, care oferã
soluþii inovatoare ºi variate pentru sec-
torul militar. Prin acest angajament,
grupul urmãreºte sã îºi îndeplineascã
cu succes toate îndatoririle contrac-
tuale ºi sã devinã, astfel, unul dintre
producãtorii de referinþã pentru forþele
armate române.

LLaa PPeettrreeººttii,, oo iinnvveessttiiþþiiee iimmppoorrttaannttãã 
ppeennttrruu iinndduussttrriiaa ddee aappããrraarree ddiinn RRoommâânniiaa



pagina 4 AAccttuuaalliittaatteeaa DDââmmbboovviiþþeeaannãã - AAuugguusstt 22002200 - NNrr.. 1122 

Dâmboviþa Mall face parte dintr-un plan
de regenerare urbanã, elaborat de cãtre
Consiliul Judeþean Dâmboviþa, în colaborare
cu Primãria Municipiului Târgoviºte.

"Proiectul reprezintã una dintre cele mai
mari investiþii private din regiune, cu o va-
loare de aproximativ 50 milioane de Euro.

În data de 20 august 2020, Dâmboviþa
Mall ºi-a deschis porþile cu o ofertã de peste
80 de magazine, din care fac parte branduri
vestimentare naþionale ºi internaþionale,
magazine de beauty, o zonã destinatã ali-
mentaþiei publice, farmacii, magazine de
telefonie mobilã ºi cafenele. În plus, cel mai
mare ºi modern centru comercial din regiune
va gãzdui ºi primul Hipermarket Carrefour
din oraº.

Cu o suprafaþã totalã construitã de peste
70.000 mp, 1.280 locuri de parcare, din care
815 în subteran, Dâmboviþa Mall va fi punctul
de atracþie din zonã, beneficiind de un acces
facil prin trei zone de interes: ºoseaua de
centurã, zona centralã (Cartier CFR) ºi zona
gãrii.

Tot din data de 20 august, Serviciul Public
Comunitar Regim Permise de Conducere ºi
Înmatriculãri Vehicule Dâmboviþa beneficiazã
de un nou spaþiu modern, situat la etajul 1 al
Centrului Comercial, unde se vor efectua
toate activitãþile de înmatriculare vehicule,
examinãri ºi eliberare permise auto.

Odatã cu inaugurarea centrului comercial
s-a lansat, în parcarea exterioarã a
Dâmboviþa Mall, ºi DriveIn Cinema, ca parte

a primei reþele de cinematografe în aer liber
cu acces gratuit din România, concept orga-
nizat de Prime Kapital. Proiecþiile vor avea
loc în fiecare searã a sãptãmânii ºi, cel mai
important, accesul va fi gratuit. Cei care
doresc sã participe trebuie doar sã se înscrie
online pe platforma
www.dambovitamall.ro/cinema. Vizionarea
se va putea face direct din autoturism fiind
disponibile 90 de locuri de parcare sau în
gradenã, unde vor fi puse la dispoziþie 56 de
locuri cu respectarea distanþãrii sociale.

Dezvoltatorul Prime Kapital, investitorul
care a derulat acest proiect a  luat toate
mãsurile de protecþie ºi siguranþã împotriva
COVID-19, termoscanarea tuturor vizitato-
rilor, amplasarea de dispensere cu dezinfec-
tant, mãºti de protecþie de unicã folosinþã,

puse la dispoziþia dâmboviþenilor în mod gra-
tuit la intrãri, dezinfectarea ºi igienizarea
suprafeþelor cu rigurozitate.

Prime Kapital este un dezvoltator, investi-
tor ºi operator imobiliar important, activ în
Europa Centralã ºi de Est, fiind o prezenþã
amplã pe piaþa din România. Echipa sa
numãrã peste 200 de specialiºti în domeniul
imobiliar, ce îmbinã competenþe multidiscipli-
nare ºi acoperã întregul lanþ valoric, specific
dezvoltãrilor imobiliare, de la achiziþia,
designul ºi construcþia proiectelor pânã la
închirierea, vânzarea ºi administrarea propri-
etãþilor. Aceºtia au realizat peste 30 de
proiecte imobiliare în ultimii 10 ani, în
România ºi în Europa Centralã ºi de Est, ce
au dus la dezvoltarea durabilã a comu-
nitãþilor ºi a economiilor locale respective.

S-aa ddeschis DDâmboviþa MMall, pprimul
centru ccomercial mmodern ddin TTârgoviºte
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La inaugurare au participat preºedintele
Consiliului Judeþean Dâmboviþa, Alexandru
Oprea, vicepreºedinþii Luciana Cristea ºi Alin
Manole, primarul municipiului Târgoviºte,
Daniel Stan, viceprimarii Monica Ilie ºi
Cãtãlin Rãdulescu, parlamentari dâm-
boviþeni, reprezentanþii Direcþiei
Infrastructurã Localã din cadrul CJD.

Gazda evenimentului, Mihai Vasilescu,
partener în cadrul Prime Kapital le-a mulþu-
mit autoritãþilor locale ºi judeþene pentru aju-
torul dat ºi a subliniat importanþa acestui
proiect pentru dezvoltarea judeþului
Dâmboviþa: “Astfel de momente vin dupã ani
de cercetãri de piaþã, de muncã la opti-
mizarea unor proiecte (…) emoþiile sunt
foarte mari, pentru cã inaugurãm acest
proiect într-un moment dificil, care a venit cu
efecte semnificative în plan social ºi eco-
nomic. În ciuda pandemiei, însã, proiectul 
s-a construit în grafice ºi astãzi inaugurãm o
investiþie de amploare pentru judeþ (…) Aº
dori sã mulþumesc partenerilor noºtri de
investiþie, Consiliului Judeþean Dâmboviþa,
pe terenul cãruia am construit mall-ul,
Primãria Municipiului Târgoviºte ºi tuturor
autoritãþilor care ºi-au dat concursul.

Proiectul inaugurat astãzi face parte dintr-un
program mai larg de regenerare urbanã, pe
care Consiliul Judeþean Dâmboviþa l-a pro-
movat. Acest concept precum ºi transparenþa
cu care a fost implementat sunt modele de
urmat ºi pentru alte administraþii (…) datoritã
planului coerent, a transparenþei procedurii
de selecþie ºi a respectãrii obligaþiilor asu-
mate de ambele pãrþi; suntem în faþa unui
proiect de succes (…), un motor de creºtere
a economiei locale, o investiþie de aproxima-
tiv 60 de milioane de Euro, care creeazã
peste 1.000 de locuri de muncã ºi va aduce
contribuþii de 18 milioane de Euro, în urmã-
torii 10 ani, la bugetele locale.”

Cu acest prilej, preºedintele Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, Alexandru Oprea, a
declarat: “Vreau sã vã mulþumesc dumnea-
voastrã, reprezentanþilor grupului de investiþii
Prime Kapital, pentru ceea ce aþi realizat în
municipiul Târgoviºte ºi judeþul Dâmboviþa ºi
sã vã mulþumesc pentru cuvintele frumoase
la adresa noastrã, a autoritãþilor, cei care
suntem de multe ori blamaþi, criticaþi, ºi de
prea puþine ori apreciaþi. Acest proiect s-a
nãscut din dorinþa reciprocã de a fi mai bine
pentru judeþul Dâmboviþa ºi pentru municipiul

Târgoviºte. Iar ceea ce am avut plãcerea sã
inaugurãm astãzi este un pas înainte ºi o
palmã datã celor ce spun cã acest judeþ se
scaldã în sãrãcie. 18 milioane de Euro la
bugetul autoritãþilor locale cred cã este un
pas înainte pentru oricine (…) Avem astãzi
un centru comercial de referinþã pentru multe
localitãþi din România, care, fãrã falsã mo-
destie, cred cã trebuie sã se uite cu invidie la
ceea ce am realizat aici, la Târgoviºte. Cred
cã CJD a fost un partener real ºi corect în
aceste acþiuni, pentru cã ne-am þinut de toate
promisiunile la milimetru (…) Acest proiect a
însemnat pentru bugetul CJD investiþii de 22
milioane de lei, fãrã a enumera aici viitorul
stadion sau locuinþele ANL sau parcul pe
care-l construieºte Primãria Târgoviºte (…)
Eu am speranþa cã acest proiect va contribui
la dezvoltarea acestui judeþ ºi a municipiului
Târgoviºte, cred cu tãrie cã este un pic mai
bine decât era înainte ºi mã mândresc cã am
putut pune umãrul la aceastã investiþie, prin
umila mea contribuþie. Vã mai aºteptãm ºi la
alte investiþii în judeþul Dâmboviþa!”

La rândul sãu, primarul Municipiului
Târgoviºte, Cristian Stan, a mulþumit tuturor

partenerilor care au contribuit la realizarea
primului mall din Judeþul Dâmboviþa: “Este un
lucru aºteptat de foarte mulþi târgoviºteni ºi
dâmboviþeni, rezultatul unui parteneriat pu-
blic-privat care a dus la cea mai importantã
etapã de dezvoltare urbanisticã din ultimii 30
de ani. Dâmboviþa Mall reprezintã, dincolo de
investiþia de care discutãm astãzi, foarte
importantã ºi de naturã sã ducã la creºterea
atractivitãþii acestei zone care era închisã, ºi
de un complex de investiþii realizate pe de-o
parte de investitorul privat, catalizatorul dez-
voltãrii acestei zone, dar ºi de administraþia
publicã localã ºi judeþeanã - drumul, sistemul
de canalizare ºi iluminare, parcul, viitoarele
investiþii ce vor fi dezvoltate aici, toate fac
parte dintr-un program de naturã sã con-
tribuie la mãrirea municipiului Târgoviºte.
Beneficiile sunt multiple, de la ceea ce
înseamnã taxe ºi impozite, pânã la o zonã
comercialã foarte atractivã, care va fi un
magnet pentru locuitori (…) ºi dincolo de
investiþie se transmite ºi un semnal cã la
Târgoviºte existã o piaþã, cã aici sunt resurse
financiare de naturã sã susþinã o asemenea
investiþie ºi asemenea servicii.”
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CCeennttrruull JJuuddeeþþeeaann
ddee CCuullttuurrãã DDââmmbboovviiþþaa 

Pe parcursul stãrii de urgenþã impusã de
autoritãþi în contextul pandemiei de noul coro-
navirus, instituþiile de culturã dâmboviþene au
încercat menþinerea legãturii cu publicul exclu-
siv prin intermediul Internetului, aceasta fiind o
provocare de a pune în aplicare atât strategia
culturalã, cât ºi interesul publicului pentru
evenimente culturale.

Odatã cu ridicarea stãrii de urgenþã, Centrul
Judeþean de Culturã Dâmboviþa a reuºit sã
organizeze o serie de evenimente culturale,
multe dintre acestea devenite deja tradiþie.

În afarã de menþinerea comunicãrii cu pu-
blicul larg prin intermediul domeniului online,
angajaþii centrului ºi-au continuat activitatea,
încercând sã rãmânã aproape de publicul fidel.
Despre toate acestea ne-a vorbit managerul
instituþiei, Ionuþ Lãscaie: „Domeniul culturii a
fost ºi el afectat de criza creatã de pandemia de
noul coronavirus. Imediat ce anumite restricþii
au fost ridicate, am revenit în atenþia publicului
iubitor de culturã. Ne-am bucurat sã constatãm
cã oamenii nu ne-au uitat ºi am reuºit sã fim
împreunã într-o perioadã dificilã. Astfel, în
perioada 19 - 26 iulie 2020, la Târgoviºte, s-a
desfãºurat ediþia a IV-a a Taberei de Picturã, iar
tema aleasã pentru anul acesta a fost „Altarul
culorilor”. Centrul Judeþean de Culturã
Dâmboviþa a hotãrât sã continue proiectul iniþi-
at acum trei ani, ºi anume organizarea unei
tabere de picturã în vechea cetate de scaun a
þãrii Româneºti, în ciuda perioadei dificile pe
care o traversãm. Din pãcate, tabãra nu a mai
putut fi organizatã în luna iunie ºi nu a mai be-
neficiat de participare internaþionalã. Au partici-
pat însã pictori renumiþi din þarã, membri ai
Uniunii Artiºtilor Plastici din România: Dorin

Apreutesei (Bucureºti), David Croitor (Vatra
Dornei), Elena Gabriela Dobre (Bucureºti),
Oana Fischer (Dresda), Lacme Ifrim
(Constanþa), Radu Macavei (Piatra Neamþ),
Irina Maria Moldovan (Piatra-Neamþ), Cristina
Camelia Mihãilã (Bucureºti), Teodor Viºan
(Galaþi) ºi Mihai ºerbãnescu (Târgoviºte). Timp
de o sãptãmânã, Târgoviºtea a fost loc de întâl-
nire ºi creaþie pentru zece artiºti din þarã, care
au avut posibilitatea sã descopere frumuseþile
locale, creativitatea lor fiind provocatã de
numeroasele surse de inspiraþie aflate la
Târgoviºte ºi în judeþ. Participanþii au avut posi-
bilitatea sã viziteze Palatul Brâncovenesc de la
Potlogi, perlã a arhitecturii româneºti, dar au ºi
explorat cea mai frumoasã parte a Munþilor
Bucegi: Babele ºi Sfinxul. Artistul plastic Mihai
ºerbãnescu, profesor la clasa de picturã a ºcolii

Populare de Arte „Octav Enigãrescu”, a cãrui
reputaþie artisticã este recunoscutã la nivel
naþional ºi internaþional, a fost amfitrionul
taberei. La finalul, fiecare participant a donat un
numãr de douã picturi, realizate pe parcursul
desfãºurãrii taberei. Picturile vor face obiectul
unor expoziþii realizate în Târgoviºte ºi în mai
multe localitãþi din judeþ. Finalul acestui eveni-
ment a fost marcat de organizarea unui vernisaj
cu toate lucrãrile realizate de artiºti, momentul
fiind completat de un concert susþinut de artiºti
ai Orchestrei Simfonice „Muntenia”, intitulat
„Magia muzicii”.

Învingând teama de noul coronavirus, cu
precauþie ºi grijã în respectarea mãsurilor de
prevenþie, tabãra a reprezentat un exerciþiu de
încurajare pentru organizatori ºi o modalitate
de terapie pentru participanþi. Scopul taberei,
de a sprijini ºi promova arta plasticã contempo-
ranã, schimbul nemijlocit de idei între artiºti ºi,
totodatã, de a dezvolta patrimoniul cultural al
instituþiei prin îmbogãþirea acestuia cu opere de
artã contemporanã ale unor pictori valoroºi,
recunoscuþi la nivel naþional, a fost atins. Ediþia
de anul acesta, intitulatã „Altarul culorilor”, a
lãsat libertate pictorilor participanþi de a-ºi
alege tema picturilor. Cele 20 de lucrãri de artã
realizate în cadrul taberei au intrat în patrimoni-
ul instituþiei, alãturi de cele realizate în cadrul
celorlalte trei ediþii ale taberei. Astfel constituite
ºi anual îmbogãþite, aceste colecþii vor
reprezenta adevãrate mãrturii ale trecutului
istoric al judeþului.

RRuussaalliiiillee, veche sãrbãtoare precreºtinã,
este o altã activitate pe care instituþia noastrã a
organizat-o. Constrânºi de noile condiþii epi-
demiologice ºi în concordanþã cu mãsurile pen-
tru prevenirea infectãrii cu virusul SARS-CoV-2,
pentru asigurarea desfãºurãrii activitãþilor în
condiþii de siguranþã sanitarã în domeniul cul-
turii, Centrul Judeþean de Culturã Dâmboviþa a
organizat evenimentul într-o singurã zi, în zona
pietonalã din faþa instituþiei. Astfel, evenimentul
a cuprins o expoziþie de picturã ce a evidenþiat
lucrãrile realizate în cadrul taberelor de creaþie
pe care Centrul Judeþean de Culturã Dâmboviþa
le-a susþinut în ultimii ani. De asemenea, au fost
expuse fotografii etnografice ce au fãcut obiec-
tul unui proiect realizat în parteneriat cu
Ministerul Culturii „Arta tradiþionalã - martor
tãcut al istoriei”. Expoziþia ºi-a propus sã ilus-
treze costumul popular din epoca Marii Uniri,
tradiþiile, obiceiurile ºi meºteºugurile
tradiþionale româneºti, acest demers reprezen-
tând un prilej de aducere aminte, dar, în egalã
mãsurã, de conºtientizare a tinerei generaþii cu
privire înaintaºii noºtri.

Prin intermediul unor fotografii supradimen-
sionate, reproduse dupã originalele din epocã
ale unor momente importante din secolul Marii
Uniri, au fost evidenþiate nunta, aspecte din
viaþa cotidianã, meºteºuguri, figuri emblematice
de dâmboviþeni, oameni simpli. Întregul eveni-
ment s-a încheiat cu concertul folcloric „De
Rusalii”, devenit tradiþional, susþinut de
Orchestra Popularã „Chindia”, ce l-a avut ca
invitat special pe Gabriel Dumitru, renumit inter-
pret de folclor din Muntenia.

MMuuzziiccaa......  hhrraannaa  ssuufflleettuulluuii
Centrul Judeþean de Culturã Dâmboviþa, din

dorinþa de a fi cât mai aproape de publicul
iubitor de frumos, a organizat în data de 26 iulie
2020 o întâlnire muzicalã cu Orchestra

Popularã Chindia - „Cu dor ºi veselie”. Artiºtii au
susþinut, în curtea interioarã a instituþiei, un
spectacol extraordinar, invitând publicul târ-
goviºtean ºi nu numai pe el, sã petreacã
momente speciale, purtaþi de acordurile muzicii
populare. Deºi întâlnirile cu publicul sunt mai
speciale, cauzate de situaþia prezentã, Centrul
Judeþean de Culturã Dâmboviþa a dorit sã
rãmânã alãturi de inimile publicului. Artiºtii au
pregãtit un repertoriu deosebit, ca tribut adus
unuia dintre marii instrumentiºti ai folclorului
românesc, fostul dirijor al Orchestrei Populare
Chindia, Gheorghe Manolache. „Sârba lui
Manolache” ºi „Brâu de la Muscel” au fost doar
douã dintre cele mai cunoscute creaþii ale
maestrului, care au rãsunat sub bagheta
tânãrului dar talentului dirijor Ionuþ Dumitrescu.
Spectacolul a fost unul apreciat de spectatori,
prezenþi în numãr mare la eveniment, aceºtia
rãsplãtindu-i pe artiºti cu aplauze îndelungate.

AArrmmoonniiii  ddee  vvaarrãã......
Rabindranath Tagore spunea cã tot ce-i dur

ºi amar în viaþã se va topi în farmecul muzicii.
Urmând aceste cuvinte ale marelui poet ºi
filosof indian, Centrul Judeþean de Culturã
Dâmboviþa a organizat un prim concert simfonic
al verii, susþinut de cãtre instrumentiºti ai
Orchestrei Simfonice Muntenia, duminicã, 28
iunie 2020, începând cu ora 18:00. Evenimentul
s-a desfãºurat în curtea interioarã a Centrului
Judeþean de Culturã Dâmboviþa.

Publicul, alãturi de minunaþii instrumentiºti,
a pãºit în lumea muzicii ascultând lucrãri ale J.
S. Bach, W. A. Mozart, J. Brahms, J. Strauss, J.
Massenet, F. Kreisler, M. Ponce, M. Chiriac, J.
Williams.

BBiibblliiootteeccaa JJuuddeeþþeeaannãã „„II.. HH..
RRããdduulleessccuu”” TTâârrggoovviiººttee,, aallããttuurrii

ddee cciittiittoorrii ººii îînn ppeerriiooaaddaa 
ppaannddeemmiieeii ddee CCOOVVIIDD-1199

Perioada de pandemie a fost una dificilã
pentru toate instituþiile care au program cu pu-
blicul, iar pentru Biblioteca Judeþeanã „Ion
Heliade Rãdulescu” lucrurile au fost ºi mai com-
plicate. Echipa acestei instituþii a fãcut tot posi-
bilul, însã, pentru a veni în întâmpinarea
cetãþenilor, iar activitatea nu s-a oprit niciun
moment. Mai multe detalii despre cum s-au
desfãºurat ºi cum se desfãºoarã acþiunile
specifice ale instituþiei aflate în subordinea
Consiliului Judeþean Dâmboviþa, aflãm de la
Agnes Erich, managerul bibliotecii.

„În prezent, având în vedere criza mondialã
generatã de pandemia de noul coronavirus
SARS-CoV-2, rolul bibliotecilor, indiferent de
tipul acestora (publice, academice, universitare,
specializate etc.), este deosebit de important
dacã luãm în considerare cã ele reprezintã
sursele principale de încredere în ceea ce
priveºte distribuirea informaþiilor verificate.
Modul în care acestea au rãspuns provocãrii a
fost diferit de la caz la caz. Bibliotecile publice
au fost primele care au conºtientizat cã trebuie
sã gãseascã soluþii pentru a rãmâne în legãturã
cu publicul lor, folosindu-se de noile tehnologii
media, aducând la cunoºtinþa acestora infor-
maþii credibile ºi de actualitate, referitoare la
subiectele de interes pentru fiecare cetãþean în
parte sau pentru fiecare instituþie. Cunoaºterea
aspectelor legate de cultura informaþiei (cu
precãdere a culturii digitale) s-a dovedit absolut
necesarã pentru a putea relaþiona sub aceastã
formã virtualã.

Este o normalitate ca bibliotecile sã joace
un rol indispensabil în perioadele de crizã, cum
este cea pe care tocmai o traversãm, o bi-
bliotecã fiind un centru informaþional pentru
membrii comunitãþii deservite. În aceastã
perioadã, un rol important îl are selectarea ºi
evaluarea informaþiei diseminate în spaþiul pu-
blic de cãtre profesioniºtii din cadrul acestor
instituþii, care au capacitatea de a oferi acel
sentiment de siguranþã ºi normalitate în situaþii
de crizã, tocmai prin faptul cã îºi bazeazã argu-
mentaþia informaþionalã pe o selecþie ºi o eval-
uare foarte strictã.

Un rol important în aceastã paradigmã îl
joacã adaptabilitatea personalului din cadrul
bibliotecilor, adaptabilitate care a mai fost tes-
tatã de-a lungul vremii prin faptul cã aceastã
profesie a cunoscut, poate, cele mai drastice

transformãri, trecând într-un timp destul de
scurt de la modul tradiþional de lucru la cel
impus de noile tehnologii informaþionale ºi
comunicaþionale. În vreme de crizã se demon-
streazã capacitatea bibliotecarului de a selecta,
achiziþiona, evalua ºi disemina informaþia perti-
nentã.

Chiar dacã spaþiul fizic este închis publicu-
lui, personalul trebuie sã continue sã ofere
informaþii la distanþã. Cum a decurs acest lucru
în perioada pe care tocmai am traversat-o vom
încerca sã prezentãm în rândurile care
urmeazã.

Dacã, pânã la momentul configurãrii pan-
demiei, strategia noastrã era axatã pe adu-
cerea unui numãr cât mai mare de utilizatori la
sediile proprii - strategie intens susþinutã prin
campanii de informare în presa localã, pe
paginile de media deþinute, prin programele
oferite, în care popularizarea serviciilor indoor
era accentuatã, epidemia a creat o situaþie
complet opusã, necesitând dezvoltarea de ser-
vicii la distanþã.

Primele mãsuri au vizat continuarea într-o
formã hibridã a împrumutului de carte, activi-
tatea cu cel mai mare impact în rândul comu-
nitãþii. Astfel, a fost eliminat contactul între per-
soane prin organizarea unui loc în care utiliza-
torul putea lãsa publicaþiile împrumutate ºi
putea primi, pe baza unei solicitãri telefonice
sau prin e-mail, alte publicaþii. Dezinfecþia a fost
realizatã prin scoaterea din circulaþie a publi-
caþiilor revenite în bibliotecã de la împrumut,
pentru o perioadã de 3 zile.

Pentru a veni în întâmpinarea cerinþelor de
cercetare ale comunitãþii (sã nu uitãm cã debu-
tul epidemiei s-a produs în perioada în care
studenþii îºi definitivau lucrãrile de licenþã) s-a
reorganizat serviciul „Întreabã bibliotecarul!”,
prin care utilizatorii puteau solicita ºi primi un
numãr de pagini în format electronic dintr-o
lucrare deþinutã de bibliotecã. Serviciul s-a
bucurat de succes, la puþin timp dupã lansare
fiind înregistrate cereri zilnice”, a precizat ma-
nagerul bibliotecii.

Pentru prima datã s-a pus problema popu-
larizãrii colecþiilor fiecãrei secþii prin crearea
paginilor personale de Facebook ale acestora.
La data redactãrii articolului, absolut toate
secþiile bibliotecii judeþene deþin ºi admi-
nistreazã câte o astfel de paginã, postând
aproape zilnic fotografii ºi informaþii legate de
colecþiile lor, aniversarea sau comemorarea
unei personalitãþi culturale, marcarea unor
evenimente istorice etc.

O atenþie deosebitã a fost acordatã ºi activ-
itãþilor online, bibliotecarii organizând ºi par-
ticipând la diverse programe: Ziua Iei, Code
Kids, COLIBLITE, Olimpiada de benzi desen-
ate, Maratonul de poveºti (cu ocazia aniversãrii,
pentru a ºaptezecea oarã, a Zilei Internaþionale
a Copilului în România, au fost citite 70 de
poveºti de cãtre 70 de bibliotecari, în 8 ore, prin
platforma ZOOM, acþiunea strângând peste
35.000 de vizualizãri).

Reluarea activitãþii cu publicul la sediile pro-
prii s-a fãcut dupã asigurarea tuturor normelor
de combatere a epidemiei, instituþia apropiindu-
se, în scurt timp, de indicatorii de activitate din
anul trecut. Programe de tradiþie ca „Cercul de
picturã” sau „Vacanþã la bibliotecã” au fost relu-
ate, punându-se accent pe activitãþi în aer liber
(curtea interioarã a instituþiei) ºi reducându-se
numãrul maxim de participanþi admiºi.

De asemenea, activitatea metodicã a bi-
bliotecii s-a desfãºurat prin organizarea unor
întâlniri profesionale online cu bibliotecari din
zonele Moreni, Pucioasa, Titu, Gãeºti ºi
Târgoviºte, prin intermediul platformelor Zoom,
Skype ºi Whatsapp Web.

În concluzie, subliniem cã bibliotecile tre-
buie sã îºi foloseascã poziþia de sursã princi-
palã de informaþii de încredere, ele oferind
acces rapid ºi uºor celor care cautã informaþii
despre ce trebuie sã facã în caz de urgenþã.
Sunt necesare cercetãri suplimentare privind
modul în care bibliotecile pot colabora cel mai
bine cu alte organizaþii, pentru a rãspunde
nevoilor de informare ale publicului în perioa-
dele de crizã ºi pentru a deveni participanþi
activi la planificarea de urgenþã a comunitãþii ºi
la activitãþile de rãspuns”.

AAddaappttaarreeaa iinnssttiittuuþþiiiilloorr ddee ccuullttuurrãã llaa ccoonnddiiþþiiiillee pprroovvooccaattee ddee ppaannddeemmiiaa
ddee nnoouull ccoorroonnaavviirruuss.. AAccttiivviittaatteeaa ccuullttuurraallãã ddiinn JJuuddeeþþuull DDââmmbboovviiþþaa::
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Potrivit unei adrese a Ministerului
Economiei, Energiei ºi Mediului de Afaceri
privind înfiinþarea, de cãtre Serviciul Relaþii
Internaþionale ºi Afaceri Europene în
Domeniul Turismului din cadrul ministerului
în cauzã, a sistemului voluntar de
recunoaºtere a rutelor cultural turistice dez-
voltate de organizaþiile de turism sau
autoritãþile publice locale, Consiliul Judeþean
Dâmboviþa, la propunerea preºedintelui
Alexandru Oprea, în calitate de iniþiator, a
întocmit documentaþia necesarã în vederea
recunoaºterii "Rutei secretelor judeþului
Dâmboviþa spre munþii Bucegi " drept rutã
cultural-turisticã.

În urma analizãrii de cãtre specialiºtii din
cadrul ministerului, ruta a fost recunoscutã ºi
urmeazã sã fie promovatã atât pe site-ul min-
isterului de resort, cât ºi în acþiunile de pro-

movare derulate la nivelul instituþiei centrale
mai sus-amintite.

Tematica rutei este atât turisticã ºi cultur-
alã, cât ºi istoricã, traseul fiind urmãtorul:
Târgoviºte (Curtea Domneascã - Turnul
Chindiei ºi alte monumente din cadrul
ansamblului) - Vulcana-Pandele (Casa-
Atelier Gabriel Popescu) - Vulcana-Bãi
(Centrul Internaþional Ecumenic) - zona
ªaua Dichiului (platoul Bucegi) - lacul
Scropoasa ºi Cheile Orzei - Cascada 7
Izvoare - Cheile Zãnoagei - lacul ºi barajul
Bolboci - Cheile Tãtarului - platoul Padina -
grota ºi mãnãstirea Peºtera Ialomiþa - Babele
ºi Sfinxul - Cascada Obârºia Ialomiþei.

Cu o lungime totalã de 119,8 km, ruta
presupune atât vizitarea unor monumente
istorice, zone ºi elemente turistice reprezen-
tative pentru frumuseþea ºi moºtenirea cul-

turalã a judeþului Dâmboviþa, cât ºi
cunoaºterea legendelor care se ascund în
spatele acestora ºi care oferã autenticitate
locurilor, stârnind curiozitatea turiºtilor.
Astfel, traseul propus pune în valoare
Ansamblul Monumental Curtea Domneascã
din Târgoviºte sau casa gravorului Gabriel
Popescu din Vulcana-Pandele, precum ºi
zona montanã a judeþului Dâmboviþa, inclu-
siv staþiunea turisticã de interes naþional
Peºtera-Padina.

Pentru întreg traseul, documentaþia
prevede atât descrierea obiectivelor ºi
zonelor de interes, cât ºi informaþii referitoare
la acces, tarife, distanþe între obiective,
posibilitãþi de cazare, precum ºi modalitãþi de
recreere.

Consiliul Judeþean
Dâmboviþa, prin Com-
plexul Naþional Muzeal
"Curtea Domneascã"
Târgoviºte, a gãzduit, în
perioada 12 - 30 august
2020, în cadrul Palatului
din Ansamblul Brânco-
venesc de la Potlogi,
expoziþia de picturã ºi
iconografie "Mir ºi boran-
gic - omagiu Brânco-
venilor". Pictoriþa Ca-
melia Ionescu Popa a
rãspuns invitaþiei Aso-
ciaþiei Patrimoniu Artã ºi
Culturã pentru Tineret
din Potlogi de a marca în
acest fel douã mari sãr-
bãtori ale creºtinilor, care
au loc în fiecare an pe 15
ºi 16 august Adormirea
Maicii Domnului ºi Ziua
Sfinþilor Martiri Brân-
coveni. Palatul a îmbrã-
cat straie de sãrbãtoare
pentru aducerea aminte
cã anul acesta, pe 12
iulie, s-au împlinit 300 de
ani de la înhumarea ose-
mintelor domnitorului
Constantin Brâncoveanu
în Biserica "Sfântul
Gheorghe", din Bucu-
reºti, dupã ce acestea au
fost aduse de la locul
martirajului sãu, de soþia
sa, Doamna Maria.
Expoziþia "Mir ºi 
borangic - omagiul Brân-

covenilor", de la Palatul
de la Potlogi, îmbinã 
într-o armonie deplinã
pictura Cameliei Ionescu
Popa în care ea explo-
reazã etosul stilistic ºi
cromatic al costumului
popular românesc cu
câteva icoane realizate
de ea. Pictoriþa dedicã
un întreg ciclu de lucrãri
piesei centrale a costu-
mului românesc - ia.
Imaginea Brâncovenilor,
care au sfârºit în ziua de
15 august 1714, este o
temã asupra cãreia ea ºi
soþul sãu, Ioan Popa, au
revenit de multe ori de-a
lungul timpului. În expo-
ziþia din Palatul de la
Potlogi veþi regãsi într-un
loc istoric recent readus
la viaþã, un concept pic-
tural înmiresmat, care
îmbinã tradiþia ºi cre-
dinþa. Mirul este aroma
Raiului. Este chintesenþa
plantelor care provin de

acolo, ºi care nu au ple-
cat de acolo niciodatã.
Pentru cã ne mântuim ºi
prin gust, ºi prin miros,
mai ales, prin aroma
Paradisului Pierdut.

În acest context, cu
sprijinul doamnei Ale-
xandra Brutaru, preºe-
dintele Asociaþiei PACT,
gazda expoziþiei pe par-
cursul zilelor de 15 ºi 16
august, Editura DAR
Development Publishing
a pus la dispoziþia vizita-
torilor, spre consultare,
lucrarea “Constantin
Brâncoveanu - portret
domnesc ºi retrospectiva
unei epoci”, realizatã de
dr. Claudiu Turcitu pe
baza documentelor
aflate în Arhivele
Naþionale ale României,
o lucrare care a apropiat
publicul ºi mai mult de
epoca ctitorului palatului
ºi bisericii de la Potlogi.

Preºedintele Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, Alexandru
Oprea, ºi vicepreºedintele Alin
Manole au participat, în data de
20 august 2020, la evenimentul
de inaugurare a Serviciului
Public Comunitar de Evidenþã a
Persoanelor Niculeºti.

Noul sediu funcþioneazã la
etajul 1 al primãriei acestei
localitãþi, iar investiþia a fost real-
izatã de autoritãþile locale.

Prin înfiinþarea acestei struc-
turi la nivel local, locuitorii
comunei Niculeºti vor beneficia
de servicii de eliberare a docu-
mentelor de identitate ºi stare
civilã fãrã a mai fi nevoiþi sã se
deplaseze la sediul Serviciului
Public Comunitar de Evidenþã a
Persoanelor din localitatea

Corneºti. În cadrul acestui
departament, deschis publicului
începând de astãzi, vor lucra 3
angajaþi (doi - pentru servicii ce
þin de evidenþa persoanei ºi unul
- pentru cele de stare civilã).

La eveniment au mai partici-
pat: Claudia Gilia, deputat, Mihai
Daniel, directorul Serviciului
Judeþean de Evidenþã
Informatizatã a Persoanei,
Dorinel Soare, primarul comunei
Niculeºti, angajaþi din cadrul
aparatului de specialitate al
Primãriei Niculeºti.

Cu acest prilej, preºedintele
Alexandru Oprea a transmis:
“Este un serviciu util locuitorilor
comunei Niculeºti. Aceºtia nu
vor mai fi nevoiþi sã se
deplaseze dintr-o localitate în

alta. Treptat, veþi avea aici, la
Niculeºti, tot ceea ce este
nevoie pentru o administraþie de
nivel european. Vã felicit!”

Primarul comunei Niculeºti,
Dorinel Soare: “Mã bucur cã am
reuºit dupã mai mulþi ani sã dãm
în folosinþã acest serviciu.
Mulþumesc tuturor celor care 
s-au implicat în realizarea lui,
mulþumesc domnului preºedinte
al consiliului judeþean pentru cã
ne-a sprijinit pentru înfiinþarea
acestuia ºi ne bazãm pe sprijinul
domnului director Mihai Daniel.
Va fi un mare ajutor pentru
cetãþenii noºtri în ceea ce
priveºte eliberarea cãrþilor de
identitate. Avem deja solicitãri,
iar de mâine suntem pregãtiþi sã
începem activitatea.”

MMiinniisstteerruull EEccoonnoommiieeii,, EEnneerrggiieeii ººii MMeeddiiuulluuii ddee AAffaacceerrii
rreeccuunnooaaººttee ""RRuuttaa sseeccrreetteelloorr jjuuddeeþþuulluuii DDââmmbboovviiþþaa sspprree mmuunnþþiiii
BBuucceeggii "" ddrreepptt rruuttãã ccuullttuurraall-ttuurriissttiiccãã ddeezzvvoollttaattãã ppee ppllaann llooccaall

LLaa NNiiccuulleeººttii aa ffoosstt îînnffiiiinnþþaatt
SSeerrvviicciiuull PPuubblliicc CCoommuunniittaarr ddee EEvviiddeennþþãã

aa PPeerrssooaanneelloorr

EExxppoozziiþþiiaa ""MMiirr ººii bboorraannggiicc
- oommaaggiiuu BBrrâânnccoovveenniilloorr""

Consiliul Judeþean Dâmboviþa îi informeazã
pe participanþii la traficul rutier cã, în luna sep-
tembrie 2020, va efectua, prin societãþile com-
erciale de profil, urmãtoarele activitãþi:

11..Drum de legãturã DJ 720E Gara
Târgoviºte Sud - centura Municipiului
Târgoviºte, activitãþi de verificare prerecepþie

22.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)

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

44..Modernizarea DJ 702 lim. Jud. Argeº -
Cândeºti-Deal - Cândeºti-Vale

55..Refacerea drumului judeþean DJ 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, la limita unei apãrãri
de mal existente, fiind necesare lucrãri de con-
solidare pe o porþiune de aproximativ 150 m; de
asemenea, la km 3+550, acesta este grav afec-
tat din cauza eroziunii malului drept al pârâului
Bizdidel, fiind necesare lucrãri de apãrãri de
mal pe o porþiune de 100 m

66..Amenajarea de platforme staþionare pe

DJ 601A - Slobozia Moarã - Brezoaele
77..Podul peste DJ 711E, km 3+680, peste

râul Ialomiþa, la Ibrianu
88..Reabilitarea DJ 702D Dragomireºti -

Hulubeºti - montare de elemente prefabricate la
podeþe, cãi de acces cãtre proprietãþi, ºanþ
pavat

99..Podul peste Sabar pe DJ 401A, la
Odobeºti

1100..Drumul de legãturã DJ 713 Dichiu - DJ
714 Zãnoaga, L = 3,08 km

1111..Centrul Salvamont, zona Peºtera, comu-
na Moroeni

1122..Dezvoltarea infrastructurii de transport
judeþean prin modernizarea DJ720, DJ720B,
DJ711 ºi DJ101B pe traseul limitã Judeþ
Prahova - Moreni - Gura Ocniþei - Rãzvad - Ulmi
- Târgoviºte - Comiºani - Bucºani - Bãleni -
Dobra - Finta - Bilciureºti - Cojasca - Corneºti -
Butimanu - Niculeºti - limitã Judeþ Ilfov, LOT 3

1133..Lucrãri pentru asigurarea siguranþei cir-
culaþiei pe drumuri judeþene

1144..Lucrãri de întreþinere periodicã a dru-
murilor judeþene prin covoare bituminoase pe
drumuri judeþene:

“DJ 721, sectorul Costeºtii din Deal (DN 7)
- Produleºti - Gura ªuþii - Perºinari - Vãcãreºti,
L = 20,55 km”

“DJ 721, sectorul Colanu - Vãcãreºti -
Perºinari, L = 7,30 km”

“DJ 712A, sectorul Râu Alb - Gura
Bãrbuleþului - Pietrari - Aluniº - Manga -
Izvoarele (DN 72A), L = 15,566 km”

“DJ 702A, Ludeºti - Hulubeºti - Valea Mare
- Voia”

“DJ 702B, Gemenea - Cândeºti - Tãtãrani -
Mãneºti - Dragomireºti - Lucieni”

OObbiieeccttiivvee  ddee  iinnvveessttiiþþiiii  ddeerruullaattee  îînn  aassoocciieerree
ccuu  uunniittããþþii  aaddmmiinniissttrraattiivv--tteerriittoorriiaallee::

11..Covor asfaltic pe DJ 702G Ioneºti -
Potlogeni Deal, ºanþuri dalate ºi podeþe, sec-
torul intravilan Ioneºti

22..Modernizare de strãzi în comuna Doiceºti
33..Modernizarea unor drumuri de interes

local în comuna Glodeni
44..Modernizare de strãzi în comuna Gura

ªuþii
55..Modernizarea unor drumuri de interes

local în comuna Bezdead
66..Reabilitare ºi modernizare de strãzi în

comuna ªotânga
77..Modernizarea infrastructurii rutiere în

satul Niculeºti, comuna Niculeºti, etapa I
88..Modernizare de strãzi ºi drumuri comu-

nale în comuna Dãrmãneºti
99..Modernizarea unor drumuri de interes

local în comuna Dragodana
1100..Asfaltare de strãzi în comuna Corbii Mari

(lucrãri în asociere cu Consiliul Judeþean
Dâmboviþa)

1111..Asfaltare de drumuri locale în comuna
Raciu 

1122..Modernizare de drumuri comunale
comuna Morteni

1133..Asfaltarea strãzii Þarina XIII din comuna
Moþãieni

1144..Asfaltare de drumuri locale pe o lungime
2.251 m în comuna Crângurile (rest de execu-
tat 782 m)

1155..Modernizare de drumuri locale în satele
Buciumeni ºi Valea Leurzii, comuna Buciumeni 

1166..Modernizare prin asfaltare de drumuri de
interes local în comuna Cobia

1177..Reabilitarea DC 112 în comuna Gura
Foii

1188..Modernizarea de drumuri de interes
local în comuna Valea Mare

1199..Asfaltarea a 2,32 km drumuri în comuna
Valea Lungã

2200..Modernizare de strãzi în comuna
Tãtãrani

2211..Modernizare de strãzi în oraºul Fieni: str.
Ialomiþei, str. Crângului, str. Pomilor, str.
Plantaþiei, str. Malu Roºu, str. Costeºti

PPrrooggrraammuull lluuccrrããrriilloorr llaa iinnffrraassttrruuccttuurraa rruuttiieerrãã ddiinn
JJuuddeeþþuull DDââmmbboovviiþþaa,, vvaallaabbiill ppeennttrruu lluunnaa sseepptteemmbbrriiee 22002200
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■ Interviu cu dr. jr. Alexandru  Oprea, preºedintele Consiliului Judeþean Dâmboviþa

““JJuuddeeþþuull ss-aa ddeesscchhiiss ddiinn mmuullttee ppuunnccttee ddee vveeddeerree.. SSuunntteemm mmaaii
aattrraaccttiivvii ppeennttrruu iinnvveessttiittoorrii ººii ppeennttrruu ttuurriiººttii ººii ccrreedd ccãã aacceeaassttaa
eessttee ddiirreeccþþiiaa ddee uurrmmaatt ppeennttrruu ddeezzvvoollttaarreeaa nnooaassttrrãã eeccoonnoommiiccãã””

DDoommnnuullee  pprreeººeeddiinnttee,,  dduuppãã  uunn  mmaann--
ddaatt  aaggiittaatt,,  îînnttrreerruupptt  ppeennttrruu  oo  ssccuurrttãã
ppeerriiooaaddãã  ººii  rreelluuaatt,,  aa  vveenniitt  mmoommeennttuull
bbiillaannþþuulluuii..  CCuumm  aa  ffoosstt  aacceeaassttãã  ppeerriiooaaddãã??

AA..OO..:: Împreunã cu colegii mei din
aparatul propriu ºi cu colegii consilieri
judeþeni, am continuat ºi am finalizat
proiecte importante pentru dezvoltarea
judeþului, dar ºi sã gândim ºi sã iniþiem
noi proiecte de interes pentru dâm-
boviþeni. A fost un efort comun ºi vreau
sã le mulþumesc tuturor pentru impli-
carea ºi munca depusã! Împreunã am
reuºit sã transformãm, aproape radical,
o zonã abandonatã a municipiului
Târgoviºte, locul unde, acum, a fost ridi-
cat primul centru comercial de tip mall
din judeþ. Am reuºit sã colaborãm foarte
bine cu investitorii ºi sã finalizãm, la ter-
men, toate investiþiile promise, respectiv
reþeaua de apã ºi canalizare, sistemul de
iluminat public ºi, probabil, una dintre
cele mai importante - drumul de acces ºi
giraþiile aferente, pe o lungime de 1,242
km. Este vorba despre un drum cu 4
benzi. Sunt lucruri normale, dar care se
fac pentru prima datã dupã 30 de ani ºi
care modificã substanþial dinamica ºi
potenþialul judeþului. Dezvoltarea de
relaþii cu investitorii ºi promovarea
potenþialului economic al judeþului a
reprezentat un punct constant de
interes, în toatã aceastã perioadã, ºi mã
bucur cã am reuºit sã dezvoltãm foarte
mult ºi zona Ulmi - Comiºani - Vãcãreºti,
devenitã extrem de atractivã pentru
reprezentanþii mediului de afaceri. În
paralel cu deschiderea judeþului cãtre
noi perspective, am cãutat ºi ne-am strã-
duit în permanenþã sã îmbunãtãþim infra-
structura la nivelul judeþului, astfel încât
condiþiile de viaþã ale cetãþenilor sã de-
vinã mai bune. Am reuºit sã deblocãm ºi
proiecte europene importante pentru
viitorul judeþului. Sunt proiecte care
vizeazã atât reabilitarea drumurilor, cât
ºi modernizarea serviciilor din sãnãtate
sau valorificarea identitãþii cultural-
istorice a judeþului. Nu în ultimul rând,
turismul ºi, cu precãdere, zona turisticã
de interes naþional Padina-Peºtera a
constituit un alt subiect prioritar în cadrul
demersurilor realizate la nivelul instituþiei
cu scopul de a fructifica potenþialul turis-
tic montan al judeþului. Este pentru prima

datã în istorie când se configureazã un
plan ºi se iau mãsuri concrete pentru
transformarea zonei într-o staþiune mon-

tanã care sã ofere toate facilitãþile dorite
ºi aºteptate de turiºti. Este adevãrat cã
este un drum lung de parcurs, dar con-
teazã enorm cã primii paºi au fost deja
fãcuþi. Având în vedere toate aceste
aspecte, aº putea spune cã ceea ce s-a
întâmplat în ultimul an la Consiliul
Judeþean Dâmboviþa are ceva aparte.
Este pentru prima datã când, în paralel
cu proiecte ºi investiþii iniþiate, continuate
sau finalizate, a existat preocupare ºi 
s-a ºi reuºit deschiderea judeþului cãtre
noi perspective economice, sociale,
culturale sau turistice. Dorinþa ºi sper-
anþa mea sunt ca toate aceste demersuri
sã nu se piardã, sã continue ºi sã ofere
judeþului Dâmboviþa ºanse reale la dez-
voltarea mult aºteptatã.

AAþþii  rreeggrreettaatt  vvrreeooddaattãã  ffaappttuull  ccãã  vv--aaþþii
aassuummaatt  uunn  ppoosstt  aattââtt  ddee  vviizziibbiill,,  ccuumm  eessttee
ffuunnccþþiiaa  ddee  pprreeººeeddiinnttee  ddee  ccoonnssiilliiuu
jjuuddeeþþeeaann??

AA..OO..:: Am avut momente în care m-
am gândit cã familia mea este mult prea
expusã ºi vorbesc de acele dãþi în care
copiii mei au avut de suferit din aceastã
cauzã fãrã sã aibã nicio vinã. Dar au
înþeles cã aceasta este partea mai puþin
plãcutã a funcþiei pe care o deþin, o
funcþie pe care mi-am asumat-o cu tot

ceea ce implicã ea. Indiferent de
greutãþile ivite am considerat cã este
datoria mea faþã de oameni ºi faþã de
judeþul Dâmboviþa sã nu renunþ ºi sã fac
tot ce þine de mine în acest mandat pen-
tru ca judeþul Dâmboviþa sã fie într-o
situaþie mai bunã decât înainte. Consider
cã am reuºit sã iniþiem, dar, mai ales, sã
finalizãm proiecte importante pentru
dezvoltarea judeþului ºi vã dau un singur
exemplu: anul acesta am spus cã vom
asfalta peste 220 de km de drumuri
judeþene. Mai exact, este vorba despre
231,892 km. La începutul lunii august
erau deja asfaltaþi 100,625 km ºi, pânã la
finalul anului, vor fi gata ºi restul.
Niciodatã pânã acum nu s-a mai reuºit
acest lucru.

CCââtt  ddee  iimmppoorrttaannttãã  eessttee  eecchhiippaa  ppee
ccaarree  oo  aarree  aallããttuurrii  uunn  pprreeººeeddiinnttee  ddee  ccoonn--
ssiilliiuu  jjuuddeeþþeeaann??

AA..OO..::  Aceastã funcþie este una care
nu poate fi exercitatã fãrã sprijinul celor
din jur. Este esenþial sã ai o echipã cu
care sã te poþi consulta, o echipã care,
chiar ºi atunci când nu este de acord cu
tine, poate sã intre într-o polemicã con-
structivã, din care se nasc idei noi. Din
acest punct de vedere pot spune cã am
fost norocos, pentru cã am avut mereu
pe cine mã baza în luarea deciziilor ºi
punerea lor în practicã.

CCuumm  vveeddeeþþii  rroolluull  ffuunnccþþiioonnaarruulluuii  ppuubblliicc,,
aattââtt  ddee  ccoonntteessttaatt  îînn  uullttiimmiiii  aannii,,  îînn  ddeezz--
vvoollttaarreeaa  uunneeii  uunniittããþþii  aaddmmiinniissttrraattiivv--tteerriittoorrii--
aallee??

AA..OO..:: Indiferent ce se spune,
funcþionarii publici sunt oamenii care
lucreazã pentru ca proiectele derulate la
nivelul instituþiei sã devinã realitate. Ei
sunt cei care întocmesc documentaþiile
proiectelor sau realizeazã procedurile de
achiziþie publicã, ca sã amintesc doar
câteva dintre activitãþile pe care le pre-
supune implementarea proiectelor. Ceea
ce am constatat eu în aceºti ani de man-
dat este faptul cã pentru a avea rezultate
avem nevoie de oameni foarte bine
pregãtiþi în structurile administraþiei pu-
blice locale. Dacã existã interes ºi profe-
sionalism, putem realiza proiecte impor-
tante pentru dezvoltarea localã. Dacã nu
existã interes ºi o bunã pregãtire în rân-
dul acestora, efectele  pot fi îngrijorã-
toare, ºi mã refer la proiecte ºi investiþii
întârziate sau compromise, finanþãri
externe inaccesibile ºi multe alte lucruri
similare, care pot afecta dezvoltarea
judeþului.

Eu vreau sã le mulþumesc colegilor
mei din cadrul instituþiei pentru toatã
munca depusã. Cu toate cã au mai fost
ºi momente în care am insistat sã fie
responsabili ºi sã trateze cu maximã
seriozitate munca pe care o au în cadrul
instituþiei, cred cã am avut o colaborare
bunã ºi acest lucru s-a vãzut în tot ceea
ce am reuºit sã realizãm împreunã în
aceºti ani.

Încã o datã, le mulþumesc tuturor
pentru sprijin ºi pentru munca depusã!

ÎÎnn  ccee  ddiirreeccþþiiee  ccrreeddeeþþii  ccãã  ssee  îînnddrreeaappttãã
jjuuddeeþþuull  DDââmmbboovviiþþaa??  CCee  pprriioorriittããþþii  aarr  ttrreebbuuii
ssãã  aaiibbãã  aaddmmiinniissttrraaþþiiaa  jjuuddeeþþeeaannãã  îînn  uurrmmãã--
ttoorriiii  44  aannii??

AA..OO..:: Judeþul s-a deschis din multe
puncte de vedere, iar acest fapt nu îl
poate contesta nimeni. Suntem mai
atractivi pentru investitori ºi pentru turiºti
ºi cred cã aceasta este direcþia de urmat
pentru dezvoltarea noastrã economicã.
Iar zona de infrastructurã, pe care ne-am
concentrat în mod special, este cea care
va facilita aceastã dezvoltare ºi pe mai
departe.

CCee  ppllaannuurrii  aavveeþþii  ppeennttrruu  uurrmmããttooaarreeaa
ppeerriiooaaddãã??  VVãã  vvoomm  vveeddeeaa  îînn  ccoonnttiinnuuaarree
ppee  sscceennaa  aaddmmiinniissttrraaþþiieeii  ººii  aa  ppoolliittiicciiii  ddââmm--
bboovviiþþeennee??

AA..OO..:: ªtiþi, eu am intrat în politicã

acum mai bine de 10 ani, pentru cã, la fel
ca toþi românii, ºi eu am crezut ºi am
sperat cã poate fi bine ºi la noi acasã, ºi
când spun asta mã gândesc la judeþul
Dâmboviþa. Chiar am crezut cã putem
avea ºi noi în judeþ drumuri asfaltate,
ºcoli ºi grãdiniþe reabilitate. ªi lucruri
absolut necesare pentru un trai decent,
precum apã, canal, gaze, electricitate ºi
aºa am ajuns sã mã implic ºi am vãzut
cã lucrurile în care am crezut se pot rea-
liza. Poate cã nu dintr-o datã, dar treptat
ºi cu voinþã lucrurile se pot schimba.
Acest lucru mi s-a confirmat ºi cât timp
am stat la conducerea consiliului
judeþean. Tot ceea ce a depins de mine
pentru ca judeþul sã se dezvolte am
fãcut, ºi cred cã rezultatele s-au vãzut ºi
nimic nu o poate dovedi mai bine decât
zecile de km de drumuri asfaltate în tot
judeþul. Îþi trebuie doar multã voinþã, pri-
cepere ºi, nu în ultimul rând, rãbdare. Eu
am avut ºi am în continuare. În plus, am
ºi multã experienþã în administraþie, care
mã va ajuta ca ºi de acum înainte sã fac
tot ce pot pentru ca judeþul Dâmboviþa sã
continue sã se dezvolte ºi sper sã o fac
din Parlamentul României, din postura
de deputat, funcþie pentru care
intenþionez sã candidez la urmãtoarele
alegeri parlamentare.

În orice caz, indiferent de ce se va
întâmpla, voi susþine mereu orice proiect
menit sã ofere o nouã ºansã pentru mai
bine judeþului Dâmboviþa.

CCee  llee  ttrraannssmmiitteeþþii  ddââmmbboovviiþþeenniilloorr,,  llaa
ffiinnaall  ddee  mmaannddaatt??

AA..OO..:: Dupã cum spuneaþi la început,
a fost un mandat frãmântat, marcat de
multe evenimente, care au culminat cu
pandemia de COVID-19. Aº vrea sã le
mulþumesc tuturor celor care ne-au fost
alãturi atât mie, cât ºi întregii echipe de
la consiliul judeþean ºi sã-i asigur cã
toate deciziile noastre au fost luate din
dorinþa de a construi lucruri trainice, care
sã ofere judeþului Dâmboviþa ºansa de a
se dezvolta ºi de a se moderniza.
Suntem supuºi greºelii ºi depindem ºi de
multe variabile în desfãºurarea activitãþii
noastre. Cu siguranþã nu am fost per-
fecþi, dar sunt convins cã orice persoanã
de bunã credinþã poate observa câte
lucruri bune s-au fãcut în acest mandat
pentru judeþul Dâmboviþa. Eu cred cã am
creat perspective promiþãtoare pentru
viitorul judeþului.

ÎÎnn  ffiinnaall,,  ssppuunneeþþii--nnee  ddeesspprree  aacceeaassttãã
ppuubblliiccaaþþiiee,,  ccaarree  aa  ffoosstt  iinniiþþiiaattiivvaa  dduummnneeaa--
vvooaassttrrãã..  CCoonnssiiddeerraaþþii  ccãã  llee  eessttee  uuttiillãã  ddââmm--
bboovviiþþeenniilloorr,,  aaþþii  pprriimmiitt  sseemmnnaallee  ddiinn  rrâânndduull
cceettããþþeenniilloorr  îînn  aacceesstt  sseennss??

AA..OO..:: Am iniþiat aceastã publicaþie
dorind sã aduc la cunoºtinþa tuturor
dâmboviþenilor ce se întâmplã în judeþ,
ce decizii se iau la nivel administrativ
(pentru cã sunt decizii care le influ-
enþeazã viaþa), dar ºi cu ce provocãri ne
confruntãm. Primeam multe întrebãri
despre proiectele pe care le derulãm,
despre stadiul lucrãrilor la drumuri.
Oamenii erau dornici sã afle ce se
întâmplã ºi am considerat normal sã
aibã acces la asemenea informaþii, ºi
cred cã ne-am atins acest scop. Mai mult
decât atât, în aceastã perioadã atât de
agitatã am fost nevoit, de mai multe ori,
sã trag un semnal de alarmã privind situ-
aþia îmbolnãvirilor din judeþ, sã apelez la
oameni pentru a fi responsabili ºi am
credinþa cã acest apel a ajuns, prin inter-
mediul buletinului informativ
“Actualitatea Dâmboviþeanã”, în toate
localitãþile judeþului, chiar ºi acolo unde
oamenii nu dispun cu toþii de mijloace de
informare online. Sper ca publicaþia sã
aibã viaþã lungã ºi sã fie un mijloc efi-
cient de informare, care sã asigure
comunicarea între factorii de decizie ºi
cetãþeni!

IInnddiiffeerreenntt  ccee  ssee  ssppuunnee,,
ffuunnccþþiioonnaarriiii  ppuubblliiccii  ssuunntt
ooaammeenniiii  ccaarree  lluuccrreeaazzãã  
ppeennttrruu  ccaa  pprrooiieecctteellee  ddeerruu--
llaattee  llaa  nniivveelluull  iinnssttiittuuþþiieeii  ssãã
ddeevviinnãã  rreeaalliittaattee..  EEii  ssuunntt  cceeii
ccaarree  îînnttooccmmeesscc  ddooccuummeenn--
ttaaþþiiiillee  pprrooiieecctteelloorr  ssaauu  rreeaa--
lliizzeeaazzãã  pprroocceedduurriillee  ddee
aacchhiizziiþþiiee  ppuubblliiccãã,,  ccaa  ssãã
aammiinntteesscc  ddooaarr  ccââtteevvaa  
ddiinnttrree  aaccttiivviittããþþiillee  ppee  ccaarree  
llee  pprreessuuppuunnee  iimmppllee--
mmeennttaarreeaa  pprrooiieecctteelloorr..
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