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●● DDoommnnuullee  vviicceepprreeººeeddiinnttee,,    ppeenn--
ttrruu  ccãã  nnee  aaffllããmm  llaa  cceell  ddee--aall  ddooiilleeaa
nnuummããrr  aall  ppuubblliiccaaþþiieeii  CCoonnssiilliiuulluuii
JJuuddeeþþeeaann  DDââmmbboovviiþþaa,,  ccee  aaþþii  ddoorrii  ssãã
llee  ttrraannssmmiitteeþþii  ddââmmbboovviiþþeenniilloorr??  CCee
mmeessaajj  aavveeþþii  ppeennttrruu  eeii??

A.M.: Mã bucur cã mesajul meu
va ajunge la cetãþenii dâmboviþeni
ºi prin intermediul acestei publicaþii
editate de Consiliul Judeþean
Dâmboviþa. În primul rând, vreau sã
îi asigur de onestitatea mesajului
meu. Totodatã, le urez bun venit
tuturor cititorilor acestui ziar, prin
intermediul cãruia ne dorim sã
venim în sprijinul dâmboviþenilor,
oferindu-le o gamã cât mai variatã
de informaþii de interes public, posi-
bilitatea de a cunoaºte detaliile
proiectelor gestionate de adminis-
traþia publicã judeþeanã ºi, în
acelaºi timp, sã fim o fereastrã
deschisã permanent tuturor celor
ce vor sã ne cunoascã activitatea.

● CCuumm  aapprreecciiaaþþii  mmiissiiuunneeaa  ccaarree
vvii  ss--aa  îînnccrreeddiinnþþaatt,,  ooddaattãã  ccuu  mmaannddaatt--
uull  ddee  vviicceepprreeººeeddiinnttee??  CCee  pprree--
ssuuppuunnee  oo  aassttffeell  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittaattee,,
aavvâânndd  îînn  vveeddeerree  ccãã  aavveeþþii  îînn  ccoooorr--
ddoonnaarree  ddiirreeccþþiiii  ddee  ssppeecciiaalliittaattee  ccuu  uunn
vvoolluumm  mmaarree  ddee  mmuunnccãã  ººii  iimmpplliicciitt  ccuu
rreessppoonnssaabbiilliittaattee  uurriiaaººãã??

A.M.: Venirea mea în adminis-
traþia judeþeanã a însemnat un nou
început, marcat de o mare respons-
abilitate. Atât eu, cât ºi colegii mei,
consilierii judeþeni, ne-am luat în
serios atribuþiile, pentru a-i
reprezenta cu cinste pe dâm-
boviþeni. Ne-am propus sã constru-
im temeinic, pentru ca proiectele ºi
obiectivele noastre sã devinã reali-
tate. Am vrut ºi am reuºit ca
proiecte atât de necesare comu-
nitãþii noastre sã capete contur ºi
consistenþã ºi sperãm cã vom reuºi
sã facem în continuare acest lucru.
Suntem conºtienþi cã depinde ºi de
noi sã valorificãm oportunitãþile pe
care le avem – pentru a progresa ºi
a face din Dâmboviþa judeþul pe
care ni-l dorim cu toþii.

Fiecare zi petrecutã în biroul
meu, ca vicepreºedinte, reprezintã
o provocare, dar fiecare rezultat
pozitiv al oricãrei acþiuni este, pen-
tru mine, o motivaþie care îmi dã
puterea ºi energia sã trec, cu opti-
mism, la ziua urmãtoare.

Privesc acest mandat ca pe o
misiune pe care mã strãduiesc sã o
duc la bun sfârºit, cu responsabili-
tate.

●● CCee  vviiiittoorr  îînnttrreevveeddeeþþii  ppeennttrruu
jjuuddeeþþuull  aall  ccããrruuii  ddeessttiinn  îîll  ccoonndduucceeþþii
aallããttuurrii  ddee  pprreeººeeddiinntteellee  AAlleexxaannddrruu
OOpprreeaa??

A.M.: Judeþul Dâmboviþa oferã
multiple oportunitãþi de afaceri. De
altfel, aºa cum poate vã amintiþi,
Banca Mondialã ne situa într-un
studiu, realizat în anul 2017, pe un
loc fruntaº în ceea ce priveºte
potenþialul de dezvoltare. Chiar
dacã proiectele au nevoie de timp,
se fac paºi, în fiecare an, pentru
deschiderea judeþului Dâmboviþa
cãtre noi investiþii.

Faptul cã gãzduim un centru
universitar, cã beneficiem de o zonã
montanã extrem de atractivã, de
interes naþional, aflatã în plinã dez-
voltare, apropierea de Bucureºti,
dar ºi forþa de muncã extrem de ca-
lificatã ºi voinþa autoritãþilor de a
duce la finalizare proiecte impor-
tante, asigurã, din punctul meu de
vedere, un viitor extrem de promiþã-
tor pentru acest judeþ. ªi vã asigur
cã actuala conducere a CJD, împre-
unã cu echipa extrem de bine
pregãtitã a consilierilor judeþeni,
face tot ceea ce îi stã în putere pen-
tru ca judeþul Dâmboviþa sã fie unul
modern, atractiv pentru investitori,

studenþi ºi turiºti, în egalã mãsurã.
●● CCaarree  ssuunntt  rriissccuurriillee  ddeemmaarrããrriiii

uunnuuii  pprrooiieecctt  ddee  iinnvveessttiiþþiiii  ddee
aammppllooaarree,,  îînn  jjuuddeeþþ??

A.M.: Pentru cei aflaþi în afara
acestei zone, a administraþiei, toate
etapele prin care trebuie sã treacã
un proiect, înainte de finalizare,
sunt niºte necunoscute. Legile sunt,
însã, foarte stricte ºi sunt termeni
clari, cu care nu se poate jongla. De
multe ori, facem tot ceea ce þine de
atribuþiile noastre, pentru imple-
mentarea unui proiect, însã acesta
se blocheazã, sau se tergiverseazã,
prin prisma unor factori care nu þin
de noi, pentru cã nu putem interveni
mai mult decât ne-o permite legea.
Dacã apar contestaþii în urma unei
licitaþii, acestea pot duce la
întârzieri de multe luni, astfel cã
oricâtã bunãvoinþã am avea, trebuie
sã avem ºi rãbdarea ca etapele sã
fie parcurse, cu respectarea
normelor în vigoare.

Aºadar, nu întotdeauna
finanþarea este cea care ne poate
face probleme, sunt atâtea alte
aspecte care pot duce la întârzieri,
sau chiar la nerealizarea unui
proiect, însã, în acest moment,
toate marile proiecte ale CJD sunt
pe calea fireascã, spre imple-
mentare.

●● CCuumm  rreeuuººiiþþii  ssãã  þþiinneeþþii  ppaassuull  ccuu
nneevvooiillee  ffiieeccããrreeii  llooccaalliittããþþii  îînn  ppaarrttee??

A.M.: Evident cã avem o situaþie
clarã a nevoilor comunitãþilor dâm-
boviþene. Pentru cã ne þinem de
cuvânt, la nivelul CJD am gândit ºi
avem proiecte serioase, cu impact
direct asupra nivelului de trai al
dâmboviþenilor. Sunt multe proiecte
importante la care lucrãm ºi sperãm
sã le implementãm cu succes.
Alãturi de preºedintele Alexandru
Oprea, am fost atenþi la nevoile lor
ºi, de aceea, dupã cum s-a vãzut,
am încheiat mai multe contracte de
asociere între Consiliul Judeþean
Dâmboviþa ºi primãriile din judeþ.
Noi suntem deschiºi pentru a le
oferi consultanþã ºi sprijin în deru-
larea proiectelor pe care le au.

●● CCuumm  ccoollaabboorraaþþii  ccuu  pprriimmaarriiii  ddiinn
jjuuddeeþþ??

A.M.: Consider cã avem o cola-
borare foarte bunã cu toþi primarii
din judeþ. Scopul este unul comun,

acela de a gândi împreunã soluþii
pentru rezolvarea problemelor pe
care comunitãþile dâmboviþene le
au. Chiar dacã, de-a lungul timpului,
au fost ºi situaþii mai dificile, ca în
orice familie, interesul nostru, al
tuturor, a fost acela de a veni cu
soluþii reale la problemele reale ale
localitãþilor, indiferent de culoarea
politicã a celor ce le reprezintã.

Uºa mea, personal, ºi a condu-
cerii CJD, în general, a fost mereu
deschisã, pentru oricine a avut
probleme, sau a avut nevoie de sfa-
turi, ori soluþii din partea
specialiºtilor care lucreazã în cadrul
instituþiei.

Desigur, împãrþirea fondurilor
(vezi rectificãrile bugetare ºi discuþi-
ile iscate) nu este niciodatã o
sarcinã uºoarã ºi sã mulþumim pe
toatã lumea este imposibil, întrucât
suntem doar oameni, dar am încer-
cat mereu sã avem în vedere
proiectele prioritare, aflate în
desfãºurare în fiecare localitate…
am considerat importantã alocarea
fondurilor cãtre cei care trebuie sã
asigure cofinanþãri, sau care ar intra
în blocaj, în cazul în care nu fac
plãþi.Vã asigur cã înainte de a aloca
sumele, se fac analize ºi ºedinþe, cã
procesul decizional este transpa-
rent ºi în aceastã problemã ºi cã
simpatiile personale nu îºi au locul
în luarea acestor decizii, aºa cum
se tot vehiculeazã.

●● DDoommnnuullee  vviicceepprreeººeeddiinnttee,,  ccaarree
ssuunntt  pprrooiieecctteellee  iimmppoorrttaannttee  îînn  ddoommee--
nniiuull  iinnffrraassttrruuccttuurriiii  rruuttiieerree  aa  jjuuddeeþþuu--
lluuii??  ªªttiimm  ccãã  ppaarrccuurrggeeþþii  aallããttuurrii  ddee
ddoommnnuull  pprreeººeeddiinnttee  ttooaattee  ttrraasseeeellee
uunnddee  ssee  eexxeeccuuttãã  lluuccrrããrrii..  AAmm  vvrreeaa  ssãã
llee  ooffeerriimm  cciittiittoorriilloorr  nnooººttrrii  oo  ssiinntteezzãã  aa
cceelloorr  mmaaii  iimmppoorrttaannttee  pprrooiieeccttee  rreeaa--
lliizzaattee  îînn  ddoommeenniiuull  iinnffrraassttrruuccttuurriiii
rruuttiieerree,,  ddaarr  ººii  aa  pprrooiieecctteelloorr  vviiiittooaarree..

A.M.: Principalul proiect de infra-
structurã rutierã, aflat în imple-
mentare la nivelul Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, vizeazã
„Dezvoltarea infrastructurii de trans-
port 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”, în lungime totalã de 62,159
km.

Proiectul, finanþat prin
Programul Operaþional Regional
2014-2020, reprezintã, potrivit sta-
tisticilor Agenþiei pentru Dezvoltare
Regionalã Sud Muntenia, cel mai
mare proiect derulat în regiune, de
la înfiinþarea agenþiei pânã în
prezent. Începerea execuþiei
lucrãrilor aferente proiectului este
estimatã pentru semestrul 2 al anu-
lui 2020.

Un alt proiect major pentru infra-
structura rutierã a judeþului îl
reprezintã „Reabilitarea ºi modern-
izarea DJ 503 pe traseul Limitã
Judeþ Teleorman – ªelaru –
Fierbinþi ºi DJ 611, pe Traseul
Fierbinþi – Viºina – Petreºti (19,694
km)”, în lungime totalã de 28,156
km, finanþat prin Programul Naþional
de Dezvoltare Localã, etapa a II-a,
care se aflã, la aceastã datã, în pro-
ceduri de licitaþie, pe Sistemul
Electronic de Achiziþii Publice, va-
loarea estimatã a lucrãrilor fiind de
aproximativ 38 de milioane de lei.

Tot prin Programul Naþional de
Dezvoltare Localã, etapa I, se aflã
în curs de execuþie proiectul ce
vizeazã construirea drumului de
legãturã DJ 720E Gara Târgoviºte
Sud – Centura Municipiului
Târgoviºte, în lungime de 1,242 km,
un proiect deosebit de important
pentru obiectivele aflate în curs de
execuþie în zona fostei unitãþi mi-
litare de la Garã, unde, dupã cum
bine se ºtie, anul viitor, vom inaugu-
ra investiþia „Dâmboviþa Mall”.

Un aspect demn de menþionat
este faptul cã, în perioada 2017-
2019, prin Programul Naþional de
Dezvoltare Localã ºi bugetul propriu
al judeþului, s-a realizat moder-
nizarea a cca. 55 km de drumuri
judeþene pietruite sau de pãmânt, la
aceastã datã ponderea drumurilor
pietruite sau de pãmânt din totalul
reþelei de drumuri judeþene fiind de
numai 8,39 %, faþã de 14,98 % la
sfârºitul anului 2016.

●● CCuumm  ssee  aarrmmoonniizzeeaazzãã  mmiissii--
uunneeaa  ggrreeaa,,  ccaa  ººeeff  aall  aaddmmiinniissttrraaþþiieeii
ppuubblliiccee  llooccaallee,,  ccuu  aacceeeeaa  ddee  mmeemm--
bbrruu  aall  uunneeii  ffaammiilliiii  ttiinneerree??

A.M.: În urmã cu aproximativ 3
ani, mai exact în luna ianuarie 2017,
în urma unei hotãrâri de consiliu
judeþean, am jurat credinþã intere-
sului acestui judeþ ºi am promis
cetãþenilor sãi cã voi fi alãturi de
proiectele importante ºi cã-i voi
reprezenta cu demnitate pe toþi, în
egalã mãsurã. Am încercat ºi încerc
deopotrivã, ca lucrurile sã se întâm-
ple firesc ºi corect în fiecare dintre
cele 89 de localitãþi ale judeþului.
Tuturor le mulþumesc pentru
încredere ºi rãbdare! Am învãþat în
aceastã perioadã multe lucruri chiar
de la cetãþeni, iar unul dintre cele
mai importante este faptul cã
lucrurile mãrunte realizate, adunate
zi de zi, sunt cele care aratã dedi-
carea ºi hotãrârea unui om ºi
sporesc încrederea celorlalþi în el –
atât din rândul familiei, cât ºi al
cetãþenilor în slujba cãrora se aflã.

Misiunea noastrã, a tinerilor
politicieni din administraþia publicã,
este aceea de a reprezenta intere-
sele comunitãþilor, astfel încât sã
fim acei factori de decizie respons-
abili ºi atenþi la nevoile oamenilor.

În ceea ce priveºte felul în care
se împacã activitatea mea din
administraþia publicã cu rolul pe
care îl am ca membru al unei familii
tinere, vã pot spune cã armonizarea
acestora nu este deloc uºor de rea-
lizat, dar nici imposibil, cã
asumarea celor douã roluri este

solicitantã, dar cã am marele noroc
de a avea lângã mine oameni
înþelegãtori, care fac ca totul sã se
desfãºoare în mod firesc ºi fericit.

●● CCee  aaþþii  vvrreeaa  ssãã  vvãã  îînnttrreebbee  cciittii--
ttoorriiii  aacceessttuuii  zziiaarr??  

A.M.: Ce aº vrea sã mã întrebe?
Nu ºtiu exact, dar cred cã ºtiu ce
aºteptãri au dâmboviþenii de la noi.
Cred cã ar vrea sã afle mai multe
despre cum va arãta viitorul copiilor
lor, al nepoþilor lor.

În ceea ce mã priveºte, sunt
nãscut ºi crescut în acest judeþ ºi nu
am de gând sã-l pãrãsesc.Vreau sã
îi asigur cã aici vreau sã vãd ºi
viitorul copiilor mei. În calitatea mea
de vicepreºedinte al consiliului
judeþean, îmi doresc ca dupã mine
sã rãmânã ceva bun pentru oamenii
acestor meleaguri.

Cred cã aº vrea sã mã întrebe
de ce s-a luat decizia tipãririi aces-
tui ziar, pentru cã aº vrea sã se înþe-
leagã faptul cã ne-am dorit ca
oamenii sã ne cunoascã activitatea,
aºa cum este ea, direct de la sursã,
nu din gura târgului, nu din confe-
rinþele de presã politice ale unora
sau altora, sau de prin comentarii
de pe Facebook. Este foarte uºor în
ziua de astãzi sã discreditezi munca
ºi imaginea unui om, fãrã a aduce
dovezi în apãrarea spuselor tale.
Manipularea a fost ridicatã la rang
de artã. La  CJD existã o echipã de
oameni care lucreazã, pentru a
reprezenta aºa cum poate ºi ºtie
mai bine interesele oamenilor, iar
zvonurile ºi rãutãþile aruncate cãtre
public, care minimizeazã eforturile
fãcute de aceastã echipã ºi
seamãnã neîncredere în rândul
populaþiei nu cred cã sunt benefice
nimãnui. Aºadar, aceºtia suntem
noi, cu asta ne ocupãm timpul ºi
suntem deschiºi sugestiilor ºi între-
bãrilor dumneavoastrã, cei care 
ne-aþi mandatat sã vã reprezentãm.

●● VVãã  rreepprrooººaaþþii  cceevvaa  îînn  aaccttiivvii--
ttaatteeaa  ddeeppuussãã??  AAuu  ffoosstt  mmoommeennttee
ccâânndd  aaþþii  ccrreezzuutt  ccãã  ssee  ppuutteeaa  ffaaccee  mmaaii
mmuulltt??

A.M.: Cred cã întotdeauna este
loc de mai bine. Îmi place sã cred cã
alãturi de echipa de la CJD am con-
dus lucrurile într-o direcþie bunã. De
multe ori, când întâmpini o pro-
blemã, încerci sã gãseºti cea mai
bunã soluþie pentru rezolvarea ei,
uneori dureazã, uneori toþi ne pier-
dem rãbdarea, dar important este
cã nu ne dãm bãtuþi ºi cã suntem
orientaþi spre rezultate. E omeneºte
sã ai ºi satisfacþii, dar ºi nemulþu-
miri, însã cred cã orice nemulþumire
a condus la o mai mare implicare în
proiectele derulate, la cãutarea
celor mai bune cãi de rezolvare ºi
cã aceasta s-a dovedit beneficã în
cele din urmã.

●● CCee  aaººtteeppttããrrii  aavveeþþii  ppeennttrruu
ppeerriiooaaddaa  uurrmmããttooaarree??

A.M.: ªi anul viitor va fi un an
plin pentru judeþul Dâmboviþa. Avem
proiecte europene foarte impor-
tante pentru judeþ. Avem proiectele
ce privesc infrastructura rutierã ºi
pe care dâmboviþenii le aºteaptã cu
interes. De asemenea, proiectele
pe care le-am gândit pentru zona
montanã sunt în capul listei de pri-
oritãþi a conducerii Consiliului
Judeþean Dâmboviþa. Ne vom strã-
dui sã facem lucrurile bine ºi, de
aceea, privesc încrezãtor spre
viitor. Privesc cu încredere spre
2020 ºi îi îndemn pe toþi dâm-
boviþenii sã o facã. Sã lãsãm deop-
arte tot ceea ce ne desparte ºi sã
pãstrãm doar ceea ce ne uneºte!
Îmi doresc ca viitorul judeþului
Dâmboviþa sã fie unul al dezvoltãrii
economice ºi al marilor proiecte!

IINNTTEERRVVIIUULL LLUUNNIIII
■ Alin Manole – vicepreºedintele Consiliului Judeþean Dâmboviþa

„Implementãm pproiecte sserioase, ccu iimpact 
asupra nnivelului dde ttrai aal ddâmboviþenilor”

NNee--aamm  ddoorriitt  ccaa  ooaammeenniiii  ssãã  nnee  ccuunnooaassccãã
aaccttiivviittaatteeaa,,  aaººaa  ccuumm  eessttee  eeaa,,  ddiirreecctt  ddee  llaa  ssuurrssãã,,
nnuu  ddiinn  gguurraa  ttâârrgguulluuii,,  nnuu  ddiinn  ccoonnffeerriinnþþeellee  ddee

pprreessãã  ppoolliittiiccee  aallee  uunnoorraa  ssaauu  aallttoorraa,,  ssaauu  ddee  pprriinn  ccoommeenn--
ttaarriiii  ddee  ppee  FFaacceebbooookk..  EEssttee  ffooaarrttee  uuººoorr  îînn  zziiuuaa  ddee
aassttããzzii  ssãã  ddiissccrreeddiitteezzii  mmuunnccaa  ººii  iimmaaggiinneeaa  uunnuuii  oomm

“
”
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Studenþi, profesori, reprezen-
tanþi ai administraþiei locale ºi
judeþene, precum ºi ai mediului
academic, au trãit, la începutul
lunii octombrie, emoþiile
începutului unui nou an universi-
tar.

Prezent la festivitãþile organi-
zate la Facultatea de ªtiinþe
Economice, preºedintele CJD,
Alexandru Oprea, a transmis:
„Ne revedem pentru a deschide
împreunã anul universitar 2019-
2020. ªi vreau sã vã spun un
lucru încã de la început. Sper sã
fie un an excepþional pentru
fiecare dintre dumneavoastrã. ªi
mã refer la rezultate foarte bune,
la proiecte de succes, la schim-
buri de experienþã de care sã vã
amintiþi cu drag ºi, nu în ultimul
rând, la aºteptãri împlinite.

Dar pentru a fi un an
excepþional, va fi nevoie sã
depuneþi puþin efort ºi sã luptaþi
constant pentru visurile
dumneavoastrã. Nu uitaþi cã, în
aceastã etapã de formare, par-
curgeþi ani importanþi din viaþã
care vã vor îndrepta paºii cãtre o
viitoare carierã.

ªtiu cã primiþi foarte multe
sfaturi. ªtiu cã aveþi alãturi
oameni dragi ºi profesori care vã
îndrumã ºi vã ajutã sã faceþi
alegerile corecte ºi sã luaþi
deciziile cele mai bune pentru
viitorul dumneavoastrã. Este un
ajutor nepreþuit a cãrui valoare
ar fi bine sã o descoperiþi la timp.
Dar e bine sã ºtiþi ºi cã, mai mult
decât ajutorul oamenilor care vã
iubesc ºi care vã vor binele, con-
teazã enorm, poate cel mai mult,
ajutorul pe care sunteþi dispuºi
sã vi-l oferiþi singuri.

Va fi nevoie ca, indiferent de
obstacole ºi dezamãgiri, sã con-
tinuaþi sã luptaþi. Sã fiþi puternici,
sã nu vã abandonaþi dorinþele ºi
sã speraþi mereu cã puteþi realiza
ce v-aþi propus. De obicei,
lucrurile importante ºi aspiraþiile
cele mai mari au nevoie de timp,
muncã ºi multã credinþã pânã
devin reale. Eu vã rog sã aveþi
rãbdare ºi sã credeþi întotdeauna
în voi.

Vreau sã vã mai spun, deºi
probabil mulþi deja aþi observat
acest lucru, cã judeþul Dâmboviþa
a început sã se dezvolte foarte
mult ºi nu mã refer doar la

modernizarea infrastructurii.
Important este cã se deschid
fabrici ºi cã apar noi investitori
care cautã forþã de muncã ºi
oameni specializaþi în diferite
domenii. Cred cã este începutul
unei ºanse pentru dumneavoas-
trã ºi vã încurajez, pe aceastã
cale, sã urmaþi stagii de pregãtire
pe durata studiilor. Sunt companii
interesate de asemenea
parteneriate ºi firma ARCTIC
este cel mai bun exemplu.

În numele Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, care va fi
mereu alãturi de dumneavoastrã
ºi va sprijini activitatea
Universitãþii Valahia, vã
mulþumesc! Mult succes tuturor!”

La eveniment au mai partici-
pat: primarul Municipiului
Târgoviste – Cristian Stan,
decanul Facultãþii de ªtiinþe
Economice al Universitãþii
Valahia din Târgoviºte – Ion
Stegãroiu, directorul departa-
mentului Management-
Marketing al Universitãþii Valahia
– Cristina ªtefan, prodecanul
Universitãþii Valahia – Mircea
Duicã, inspectorul ºcolar general
– Cristina Stroe, cadre didactice,
numeroºi studenþi.

■ La Târgoviºte,

UUnniivveerrssiittaatteeaa „„VVaallaahhiiaa”” 
ººii-aa ddeesscchhiiss ppoorrþþiillee ppeennttrruu

nnoouull aann uunniivveerrssiittaarr 22001199 -22002200

ªtiinþã, sau magie? Aceasta a fost
întrebarea la care au fost provocaþi sã
rãspundã cei aproape 5 mii de vizitatori mari
ºi mici, ai primului Muzeu al Iluziilor Optice
din România, care a poposit ºi la Târgoviºte,
în perioada 3-13 octombrie 2019, la Muzeul
de Istorie din Târgoviºte, instituþie subordo-
natã Consiliului Judeþean Dâmboviþa.

Proiectul, popular în multe dintre
marile oraºe ale lumii, care au astfel de
muzee interactive permanente, Barcelona,

Zagreb, Moscova, Ljubljana sau Sankt
Petersburg, este unul mobil ºi îºi propune,
sã ajungã în toate marile oraºe ale
României.

Conceptul este unul unic în þarã ºi
le oferã participanþilor posibilitatea de a
înþelege cum funcþioneazã iluziile, prin con-
tactul direct cu cele peste 100 de exponate,
dar ºi prin explicaþiile unui povestitor care 
le-a oferit detalii despre mecanismele lor de
funcþionare, pe baza demonstraþiilor live.

MMiiii ddee eelleevvii ddââmmbboovviiþþeennii aauu 
ttrreeccuutt pprraagguull MMuuzzeeuulluuii IIlluuzziiiilloorr

Atât copiii, cât ºi adulþii ce le-au stat
alãturi, au fost vrãjiþi de cele peste 50 de
tablouri originale, unele de mari dimensiuni,
care le-au provocat voinþa ºi inteligenþa pen-
tru a încerca sã rezolve misterele din spatele
lor. Odatã introduºi în atmosferã, vizitatorii au
continuat cu vizitarea Sãlii oglinzilor defor-
mate, locul unde cei mici s-au amuzat,
vãzându-se, pentru câteva minute, subþiri ca
o sfoarã sau rotunzi ca un balon, cu burta
pânã la nas sau transformaþi în piticii din
poveºti.

Expoziþia, însã, nu a vizat doar

amuzamentul celor prezenþi, ci ºi însuºirea
unor cunoºtinþe despre fenomenele fizice,
prin prisma experimentelor la care au fost
martori. O hologramã piramidalã, un genera-
tor Van De Graaff sau un theremin, instru-
mentul muzical la care poþi cânta fãrã sã îl
atingi, sunt doar câteva dintre exponatele
care i-au lãsat cu gura cãscatã pe
târgoviºteni ºi ale cãror taine le-au fost expli-
cate de organizatori.

La finalul celor 60 de minute desti-
nate vizitãrii muzeului, cei mici au plecat cu
zâmbete largi desenate pe faþã, cu imaginaþia
ºi rotiþele minþii puse în funcþiune, iar pãrinþii
ºi profesorii însoþitori cu memoria camerelor
foto încãrcatã de fotografii amuzante.

Lumea mmagicã aa iiluziilor ooptice, lla TTârgoviºte

Preºedintele Consiliului Judeþean

Dâmboviþa, Alexandru Oprea, a parti-

cipat în luna septembrie 2019, în

oraºul Pucioasa, la crosul organizat în

cadrul proiectului „Alerg pentru sãnã-

tate”.

Evenimentul este organizat de

primãria oraºului Pucioasa in partene-

riat cu Asociaþia „Sportul pentru toþi

Dâmboviþa”, proiect finanþat de

Consiliul Judeþean Dâmboviþa, urmare

a evaluãrii ºi selecþionãrii proiectelor

cu finanþare nerambursabilã, sume

alocate de la bugetul CJD pentru

activitãþi nonprofit de interes judeþean

(sportul de performanþã, sportul pen-

tru toþi, educaþie civicã, proiecte pen-

tru tineret ºi proiecte sociale).

Acþiunea de astãzi a reunit 900 de

copii din judeþ, Consiliul Judeþean

Dâmboviþa contribuind cu suma de

25.600 lei.

Acest gen de manifestãri au ca

scop încurajarea tinerei generaþii sã

practice activitãþi fizice ºi sportive, în

scopul adoptãrii unui stil de viaþã

sãnãtos. Astfel cã, în cele douã etape

stabilite prin Ghidul solicitantului,

privind regimul finanþãrilor neram-

bursabile, de la bugetul Consiliului

Judeþean Dâmboviþa, au fost admise

la finanþare 29 de proiecte (12 în

prima etapã ºi 17 în cea de-a II-a).

Suma totalã atribuitã în cadrul

celor douã sesiuni este de aproximativ

486.000 lei (202.760 în prima etapã ºi

282.510 lei în cea de-a doua etapã).

Prin organizarea ºi susþinerea

acestor acþiuni, Consiliul Judeþean

Dâmboviþa continuã demersurile dedi-

cate sprijinirii performanþei ºcolare ºi

sportive, iar preºedintele Consiliului

Judeþean Dâmboviþa, Alexandru

Oprea, a dat asigurãri cã va sprijini pe

viitor ºi alte proiecte menite sã

motiveze elevii din ºcolile ºi liceele

dâmboviþene sã participe la acþiuni

sportive ºi sã atragã un numãr cât mai

mare de elevi în practicarea sportului.

Au mai fost prezenþi: Constantin

Ana – primarul oraºului Pucioasa,

Cristina Stroe – Inspector ºcolar gen-

eral adjunct, Marius Costache –

preºedintele Asociaþiei Judeþene

“Sportul pentru Toþi” ºi numeroºi

sportivi.

990000 ddee ttiinneerrii aauu ppaarrttiicciippaatt
llaa ccrroossuull ddeessffããººuurraatt îînn

oorraaººuull PPuucciiooaassaa
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Lucrãrile la Piaþa Tricolorului, din
municipiul Târgoviºte, prind contur.
Început, la finalul lunii iulie, amplul proiect
de reabilitare ºi modernizare al celei mai
importante pieþe publice din oraº, cu o
suprafaþã de aproximativ 9 mii de metri
pãtraþi, îºi propune sã transforme „platoul”
din centrul oraºului într-un spaþiu urban
modern, primitor ºi relaxant.

Lista de intervenþii propuse are ca fina-
litate eliminarea disfuncþionalitãþilor ºi o
reabilitare de tipul înlocuire totalã, prin
care sã se intervinã asupra tuturor ele-
mentelor componente ale Pieþei
Tricolorului, astfel încât acest obiectiv sã
capete aspectul, funcþionalitatea ºi impor-
tanþa cuvenitã, prin poziþia ultracentralã ºi
funcþiunea de principal spaþiu civic.

Din punctul de vedere al abordãrii
intervenþiei asupra construcþiei, având în
vedere gradul de asigurare necesar, s-a
decis sã se utilizeze infrastructura consis-
tentã existentã, corectatã din punctul de
vedere al pantelor necesare ºi prin frezare
ºi/sau completãri locale cu ºape de adaos,
în care sã se înlocuiascã: elementele de
finisaj, mobilier urban, instalaþiile electrice
ºi de apã ºi canalizarea.

Alte lucrãri vor viza refacerea traseelor,
amplasarea de mobilier urban nou,
realizarea unui iluminat general ºi orna-
mental cu elemente moderne ºi econo-
mice, realizarea unui paviment preþios ca
imagine, durabil în timp ºi uºor de întreþinut
ºi dotarea cu sistem Wi-Fi, transfer date,
pentru posibilitatea branºãrii ocazionale,
cu prilejul diverselor evenimente.

Se doreºte, de asemenea, realizarea
unor spaþii verzi, care sã contribuie la
obþinerea unui ambient plãcut în zonã, sã
îmbunãtãþeascã ºi sã umanizeze calitatea
spaþiului civic, reconfigurând jardinierele ºi
înlocuind materialul vegetal.

●●LLuuccrrããrriillee  ssee  vvoorr  ffiinnaalliizzaa  ppâânnãã  îînn
pprriimmããvvaarraa  aannuulluuii  22002200

Pânã în prezent, a avut loc demolarea
pavimentului degradat ºi a  substratului,
demolarea stratului superficial de beton pe
o adâncime care va permite drenajul
apelor pluviale ºi pãstrarea cotelor par-
doselilor spaþiilor comerciale ºi administra-
tive ce compun conturul pieþei, fãrã a ge-
nera pericolul de inundare a acestora. De
asemenea, au fost desfiinþate elementele
de instalaþii, s-au realizat instalaþiile elec-
trice, cele de alimentare cu apã ºi de pre-

luare a apelor pluviale, s-a turnat un strat
de beton ce are atât rol de pantã, cât ºi de
strat suport, parte din infrastructura pieþei,
urmând ca, pânã la finalul acestui an, în
situaþia în care condiþiile meteo o vor per-
mite, sã se monteze ºi plãcile de granit.

Elementele arhitecturale ce au necesi-
tat protecþie sunt cele douã grupuri statu-
are, respectiv statuia domnitorului Mircea
cel Bãtrân, împreunã cu elementele de
soclu, în parte degradate, precum ºi
Obeliscul dedicat eroilor evenimentelor din
decembrie 1989, împreunã cu infrastruc-
tura sa. S-a cãzut de acord asupra
menþinerii poziþiei de amplasare a acesto-
ra, cu precizarea cã ambele elemente de
eºafodaj vor avea nevoie de reparaþii.
Urmeazã ca amplasamentul sã fie pus în
valoare, în aºa fel încât cele douã ele-
mente sã poatã fi observate din toate
unghiurile posibile, iar în acest sens, s-au
prevãzut surse luminoase direcþionale
care sã le punã în valoare. Prin modul de
realizare a pavajului din zona celor douã
monumente, în vecinãtatea acestora se

vor putea þine ºi în viitor ceremonii come-
morative, cu prilejul diverselor evenimente.

Durata investiþiei, ce are o valoare
totalã de 10.341.552,66 lei, este de 9
luni, lucrãrile urmând a se finaliza în primã-
vara anului viitor.

●●PPrriimmããrriiaa  MMuunniicciippiiuulluuii  TTâârrggoovviiººttee  ººii
CCoonnssiilliiuull  JJuuddeeþþeeaann,,  ppaarrtteenneerree  îînn  mmaaii  mmuullttee
pprrooiieeccttee  iimmppoorrttaannttee  ppeennttrruu  ccoommuunniittaattee  

Într-o conferinþã de presã comunã,
organizatã chiar pe ºantierul situat în Piaþa
Tricolorului, primarul municipiului
Târgoviºte, Daniel Cristian Stan ºi
preºedintele Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, Alexandru Oprea, au prezen-
tat proiectele pe care cele douã instituþii,
pe care ei le reprezintã, le deruleazã în
asociere. Este vorba atât de lucrãrile din
zona unitãþii militare de la garã, cât ºi
despre ºoseaua de centurã a Municipiului
Târgoviºte, proiecte de amploare, cu
impact major, aºa cum este ºi cel ce
vizeazã platoul Consiliului Judeþean
Dâmboviþa.

PPiiaaþþaa TTrriiccoolloorruulluuii ddiinn TTâârrggoovviiººttee 
vvaa ffii ccoommpplleett rreeffããccuuttãã

Preºedintele Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, Alexandru Oprea, a participat
în data de 2 octombrie 2019, în sala de
ºedinþe a primãriei municipiului Târgoviºte,
la evenimentul de semnare a contractului
pentru obiectivul de investiþii „Amenajare
parc public de agrement ºi loisir UM Garã”.

Alãturi de edilul Municipiului
Târgoviºte, Cristian Stan, la eveniment au
fost prezenþi: Liviu Muºat – directorul
Agenþiei de Dezvoltare Localã Sud
Muntenia, viceprimarii Monica Ilie ºi
Cãtãlin Rãdulescu, city managerul Gabriel
Boriga, ºefii direcþiilor de specialitate din
cadrul primãriei.

Valoarea totalã a investiþiei este de
7.080.721,49 lei, din care: valoare eligibilã
nerambursabilã din FEDR – 6.018.613,26
lei, valoare eligibilã nerambursabilã din
bugetul naþional – 920.493,80 lei, iar va-
loarea cofinanþãrii eligibile a beneficiarului
– 141.614,43 lei.

Durata de realizare a obiectivului de
investiþie este de 23 de luni, iar durata de
execuþie este de 12 luni.

În cadrul acestei festivitãþi, preºedintele
Consiliului Judeþean Dâmboviþa, Alexandru

Oprea, a felicitat conducerea primãriei
pentru reuºita semnãrii acestui contract de
finanþare, manifestându-ºi mulþumirea pen-
tru faptul cã pe terenul pus la dispoziþie de
CJD, târgoviºtenii se vor bucura de o oazã
de verdeaþã, într-o zonã care ani la rând a
fost inaccesibilã: „Mã bucur cã o idee pe
care iniþial consiliul judeþean a avut-o,
aceea de a extinde zona de la unitatea mi-
litarã de la Garã, prinde contur, iar
semnarea contractului de astãzi reprezintã
un pas important pentru ca zona respec-
tivã sã înnobileze oraºul. Consiliul
Judeþean Dâmboviþa lucreazã în zonã ºi
sperãm ca, pânã la data de 1 noiembrie,
sã avem asfalt la drumul care va face legã-
tura dintre Gara Târgoviºte ºi linia de cen-
turã. Am terminat procedura de achiziþie
publicã pentru ceea ce înseamnã ilumina-
tul public, iar tot pe zona de drum, am pre-
dat amplasamentul pentru ceea ce
înseamnã locuinþele ANL, în vecinãtate cu
acest parc ºi, de asemenea, am finalizat
investiþiile pentru ceea ce înseamnã sis-
temul de alimentare cu apã ºi sistemul de
canalizare pentru zona respectivã. Eu sper
cã anul viitor, undeva în luna mai, investiþia

sã fie gata, aºa cum au promis construc-
torii de la Mall. Dacã procedura de achiziþie
este finalizatã ºi la aceastã investiþie, sper
ca, în primãvara anului viitor, sã avem,
acolo,  o zonã care sã reprezinte un plus
pentru Târgoviºte (…) Ne dorim sã avem
cel puþin douã parcãri, în zona fostei ºcoli
de cavalerie, ºi pregãtim, de asemenea, un
proiect pe care sã îl depunem pe fonduri
norvegiene pentru acest obiectiv. Mã bucur
pentru cã împreunã am reuºit sã facem o
gândire comunã asupra zonei respective ºi
de asemenea vã mulþumesc pentru cã aþi
fost de acord sã colaborãm pentru ceea ce
înseamnã investiþiile la podul de pe centu-
ra oraºului. În  urmãtoarea ºedinþã de con-
siliu judeþean, se va aproba alocarea
sumei de 3 milioane lei pentru aceastã
investiþie, absolut necesarã municipiului
Târgoviºte. Existã disponibilitate, existã
bunã-credinþã ºi felicit primãria municipiu-
lui Târgoviºte pentru modul în care
reuºeºte sã implementeze ºi promoveze ºi
vã asigur de întreg sprijinul Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, pentru ca

Târgoviºtea ºi judeþul Dâmboviþa sã fie aºa
cum ne-am propus. Este un pas înainte
pentru ceea ce avem de implementat”.

Investiþia presupune reconversia
funcþionalã a unui teren abandonat ºi neu-
tilizat, în suprafaþã de 16.481 mp, urmând
ca pe acesta sã se amenajeze atât spaþii
verzi ºi facilitãþi pentru recreere, cât ºi
realizarea unui centru multifuncþional (bi-
bliotecã ºi spaþiu pentru spectacole) ºi
zone cu vegetaþie bogatã ºi peluze ce pot
fi folosite ca locuri de picnic, de joacã ºi fit-
ness.

În parc, vor fi ciºmele cu apã, mobilier
urban modern, rasteluri pentru biciclete ºi
o staþie de biciclete.

Pe lângã acestea, se va amenaja ºi un
traseu pentru biciclete tip mountainbike, cu
suprafaþã  din pãmânt ºi iarbã. Obiectivul
va fi dotat cu sistem de supraveghere
video.

Pânã în acest moment, pentru obiec-
tivul amintit, s-au obþinut toate avizele ºi
acordurile ºi s-a eliberat autorizaþia de
construire.

S-aa ssemnat ccontractul dde ffinanþare
pentru pparcul dde lla UUM GGarã

Dâmboviþenii au marcat ºi anul acesta sãrbãtoarea de
Sfântul Dumitru printr-o serie de obiceiuri cum ar fi aprinderea
focurilor ritualice de Sumedru sau organizarea de târguri de
toamnã.

Unul dintre acestea s-a desfãºurat la Fieni, unde târgul
tradiþional de toamnã a fost organizat în zona Podului Costeºti,
într-un perimetru generos, pus la dispoziþie de autoritãþile locale,
unde s-au adunat gospodari, meºteºugari, producãtori ºi comer-
cianþi, din mai multe judeþe, care au oferit spre vânzare fructe ºi
legume, brânzã de burduf ºi pastramã, haine groase de iarnã,
precum ºi multe alte produse alimentare ºi nealimentare.

La eveniment a participat preºedintele Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, Alexandru Oprea, însoþit de Carmen Holban ºi
Corneliu ªtefan, parlamentari de Dâmboviþa, Cristina Stroe,
inspector ºcolar general, Mihai Istrate, consilier judeþean, pre-
cum ºi de reprezentanþii autoritãþilor locale din oraºul Fieni –
viceprimarul Gheorghe Secãreanu, consilieri locali, dar ºi
reprezentanþi ai autoritãþilor locale din comunele învecinate.

Tot în ziua de 26 octombrie, la Viºineºti, s-a desfãºurat târgul
de toamnã menit a marca Sãrbãtoarea Sfântului Mare Mucenic
Dimitrie, eveniment care a reunit numeroºi producãtori ºi comer-
cianþi, care au expus o mare varietate de produse agroalimenta-
re, dar ºi nealimentare. Localnicii prezenþi la aceastã manifestare
s-au putut bucura ºi de un program cu muzicã ºi dansuri popu-
lare româneºti.

Preºedintele Alexandru Oprea a urcat pe scena amenajatã în
cadrul târgului, alãturi de primarul Nicolae Stoica ºi viceprimarul
Marian Tapu, ºi s-a adresat celor prezenþi, felicitându-i atât pe
cetãþenii care poartã numele Sfântului Dumitru, cât ºi autoritãþile
locale pentru consecvenþa în organizarea acestui eveniment,
asigurându-i de sprijinul Consiliului Judeþean Dâmboviþa în toate
proiectele de dezvoltare localã.

Sãrbãtoarea SSfântului
Dumitru, mmarcatã dde

locuitorii ddin FFieni ººi VViºineºti
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Preºedintele Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, Alexandru Oprea, a par-
ticipat în perioada 26 -27 septembrie
2019, la ºedinþa Consiliului pentru
Dezvoltare Regionalã Sud Muntenia
(CpDR), desfãºuratã la Slobozia.

Printre proiectele de hotãrâre
luate în discuþie s-a numãrat rectifi-
carea bugetului pentru organizarea ºi
funcþionarea Agenþiei pentru
Dezvoltare Regionalã (ADR) Sud
Muntenia, pe anul 2019, aprobarea
comisiei de cenzori ºi contribuþia pro-
prie a ADR în cadrul mai multor
proiecte, printre care ”SHREC –
Folosirea energiilor regenerabile,
pentru sprijinirea tranziþiei cãtre o
economie cu emisii scãzute de car-
bon”.

S-au fãcut mai multe prezentãri
de interes pentru întreaga regiune,
precum stadiul Programului
Operaþional Regional 2014 – 2020

(POR), la nivel de regiune, iar potrivit
datelor prezentate, în ceea ce
priveºte proiectele depuse, judeþul
Dâmboviþa se situeazã pe locul 3,
dupã judeþele Argeº ºi Cãlãraºi, cu
un total autorizat la platã de
69.348.617,78 lei.

De asemenea, au fost dezbãtute
propunerile consiliilor judeþene din
Regiunea Sud Muntenia, pentru
proiectele de infrastructurã rutierã, ce
au în vedere finanþarea prin
Programul Operaþional Regional
2021 – 2027. Judeþul Dâmboviþa 
ºi-a propus pentru aceastã sesiune
obþinerea finanþãrii pentru 105,380
km de drumuri judeþene, pentru sec-
toarele: DJ 712 Târgoviºte – ªotânga
– Vulcana-Pandele – Brãneºti –
Pucioasa (DN 71), DJ 714 Glod –
Sanatoriul Moroeni – Bolboci –
Padina – Peºtera, DJ 724 Pucheni –
Malu cu Flori, DJ 702B Gemenea –

Cândeºti – Tãtãrani – Mãneºti –
Ungureni ºi DJ 702 E Ungureni –
Cobia – Gura Foii – Gãeºti (DN 7).

Consiliul pentru Dezvoltare
Regionalã Sud Muntenia este orga-
nismul regional deliberativ, care
funcþioneazã pe principii parteneriale
la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud
Muntenia, în scopul coordonãrii acti-
vitãþilor de elaborare ºi monitorizare
ce decurg din politicile de dezvoltare
regionalã.

CpDR Sud Muntenia este alcãtuit
din 28 de membri, câte patru de la
nivelul fiecãrui judeþ din  regiunea
noastrã (Argeº, Cãlãraºi, Dâmboviþa,
Giurgiu, Ialomiþa, Prahova ºi
Teleorman), dupã cum urmeazã:
preºedintele Consiliului Judeþean,
reprezentantul consiliilor locale
municipale, reprezentantul consiliilor
locale orãºeneºti, reprezentantul
consiliilor locale comunale.

Judeþul DDâmboviþa, ppe llocul ttrei îîn RRegiunea SSud
Muntenia, lla aatragerea dde ffonduri eeuropene

Armata Românã a fost sãrbãtoritã la
Târgoviºte, în ziua de 25 octombrie
2019, printr-o serie de manifestãri,
menite sã þinã vie, în conºtiinþa cetãþe-
nilor dâmboviþeni, flacãra respectului ºi
recunoºtinþei faþã de forþele militare ale
României care s-au aflat dintotdeauna la
datorie, pentru a apãra patria ºi neamul
românesc.

La manifestãrile solemne, organizate
la Târgoviºte, Consiliul Judeþean
Dâmboviþa a rãspuns prezent prin
preºedintele Alexandru Oprea ºi
vicepreºedintele Alin Manole ºi, de
asemenea, secretarul judeþului, Ivan
Vasile Ivanoff. Alãturi de conducerea
Consiliului Judeþean Dâmboviþa, la
eveniment au mai participat: parlamen-
tari de Dâmboviþa, prefectul Judeþului
Dâmboviþa, Antonel Jîjîie, ºi subprefectul
Florina Mureºan, conducerea primãriei
Târgoviºte, cadre militare, veterani de
rãzboi, alþi reprezentanþi ai administraþiei
publice locale, directori ai instituþiilor su-
bordonate Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, cadre didactice, elevi ºi un
public numeros.

Cei prezenþi au avut prilejul de a par-
ticipa, la Unitatea Militarã de la Teiº, la
complexul de manifestãri dedicat Zilei
Armatei, care a cuprins o ceremonie de
prezentare a onorului de cãtre garda de
onoare, depuneri de coroane ºi jerbe ºi
defilarea efectivelor militare.

La Complexul Naþional Muzeal
Curtea Domneascã din Târgoviºte, a fost
organizatã o a doua serie de acþiuni, atât
cu caracter solemn, cât ºi artistic. În plus,
personalitãþile prezente au avut prilejul
sã cinsteascã acest deosebit moment
aniversar în cadrul unei sesiuni de
alocuþiuni.

Cu aceastã ocazie, Preºedintele
Consiliului Judeþean Dâmboviþa,
Alexandru Oprea, ºi-a exprimat preþuirea
faþã de Armata Românã, transmiþându-le
celor prezenþi mesajul sãu:

„Majoritatea românilor sunt respon-
sabilitatea statului. Dar pentru membrii
Armatei Române lucrurile se inverseazã.
Statul român este responsabilitatea
dumneavoastrã de zi cu zi. ªi nu cred cã
existã motiv mai puternic decât atât care
sã ne arate însemnãtatea activitãþii pe
care o derulaþi. Pentru acest fapt, ziua de
astãzi vã aparþine. ªi vã aparþine la fel de
mult cum vã aparþin anii de sacrificiu ºi

zilele de luptã în care aþi apãrat ºi aþi sal-
vat România.

Sentimentul de apãrare naþionalã ºi
siguranþã pe care trebuie sã-l simtã
românii este datoria dumneavoastrã.
Liniºtea ºi stabilitatea la graniþele ºi în
interiorul þãrii sunt pãrþi ale muncii pe
care o faceþi în numele Armatei Române.
Asta vã face diferiþi. Iar aceastã diferenþã
vã face demni sã primiþi omagiul pe care
noi, toþi cei prezenþi, vi-l aducem, dar ºi
omagiul pe care fiecare român vi-l aduce
de ziua dumneavoastrã. Pentru cã,
indiferent unde se aflã, românii vã sunt
datori ºi vã recunosc, cu mare conside-
raþie, meritele.

Ei o ºtiu ºi noi toþi ºtim cã patriotismul
ºi destinul pe care l-aþi ales v-a transfor-
mat în garantul României în lume. Deºi
apãraþi o þarã, o istorie ºi milioane de
vieþi, paradoxul face ca dumneavoastrã
sã nu aveþi parte de garanþii atunci când
plecaþi în misiuni. ªi acest lucru vã face,
din nou, diferiþi. Vã face eroi. Atât pentru
o þarã, cât ºi pentru sutele de familii care
vã aºteaptã acasã. ªtiu cã vã lãsaþi o
parte din suflet alãturi de cei dragi de
fiecare datã când plecaþi sã vã faceþi
datoria. ªtiu cã atunci simþiþi multã
durere. Dar ºtiu ºi cã, în ciuda acestor
sentimente care vã încearcã, plecaþi ºi
cu dorinþa de a fi cei mai buni ºi de face
tot ce e mai bun pentru români ºi
România. Cred cã este cea mai puter-
nicã dovadã de ataºament pe care o
poate arãta cineva faþã de idealul suprem
de siguranþã naþionalã.

Vã spun cã nu existã mândrie mai
mare pentru un popor ºi pentru acest
lucru - aici, în România, sau oriunde vã
veþi afla în afara ei, veþi fi eroi ºi nu doar
acum sau în momentele de grea încer-
care pentru patrie, ci pentru totdeauna.

Nu putem decât sã vã mulþumim în
cel mai profund ºi sincer mod cu putinþã
ºi sã vã dorim multã sãnãtate ºi mult suc-
ces în ceea ce faceþi pentru România! La
mulþi ani!”

Acþiunile de la Curtea Domneascã au
mai inclus: o festivitate de premiere a
câºtigãtorilor concursurilor organizate cu
prilejul Zilei Armatei, un moment artistic,
susþinut de Corul de copii Anastasis, de
la Catedrala Eroilor Neamului, ºi o
expoziþie de armament ºi tehnicã mili-
tarã.

Sala Unirii a Consiliului
Judeþean Dâmboviþa (CJD) a
gãzduit, pe 24 octombrie 2019, o
conferinþã de presã în cadrul
cãreia au fost semnate 8 noi
contracte de asociere între CJD
ºi unitãþi administrativ-teritoriale
din judeþ.

Astfel, s-au parafat con-
tractele:

- Modernizarea ºi reabilitarea
drumului de centurã al
Municipiului Târgoviºte, Lot 1 –
5,238 km lungime, valoare totalã
contract – 33.968.489,60 lei,
finanþare CJD – 3.000.000 lei;
sumele alocate de cãtre CJD
sunt destinate finalizãrii
lucrãrilor la pasajul superior
Petru Cercel;

- Reabilitare ºi modernizare
strãzi în comuna Sotânga,
judeþul Dâmboviþa, pe o lungime
de 2,049 km, valoare totalã con-
tract – 2.796.551,44 lei, din care
finanþarea acordatã de CJD se
ridicã la 40% din valoarea con-
tractului, respectiv 1.118.620,57
lei;

- „Asfaltarea strãzii Tarina VII,
de la km 0+025 la km 0+510, în
comuna Moþãieni Judeþul
Dâmboviþa ºi „Asfaltarea strãzii
Þarina XIII, în comuna Moþãieni,
Judeþul Dâmboviþa”, pe o
lungime de 0,600 km. Valoarea
totalã a contractului de lucrãri
este de 583.307,80 lei, din care
finanþarea asiguratã de CJD –
291.653,90 lei;

- Modernizare uliþe sãteºti în
comuna Pietroºiþa, judeþul
Dâmboviþa, pe o lungime de
2,767 km, valoare totalã contract
– 2.276.760,74 lei, din care va-
loarea finanþãrii CJD –
1.138.380,37 lei;

- Modernizarea strãzilor
Morii, Bãrbeºti, Geroasa 1 ºi 2,
Mija ºi C.A.P., în comuna I. L.
Caragiale, pe o lungime de
2,604 km. Valoarea totalã a

lucrãrilor este de 2.087.682,68
lei, din care contribuþia CJD este
de 1.043.841,34 lei;

- Modernizare de strãzi ºi
drumuri comunale în comuna
Dãrmãneºti (2,070 km), proiect
în valoare de 1.391.006,28 lei,
din care valoarea finanþãrii CJD
este de 695.503,14 lei;

- Reabilitare de drumuri
comunale pe o lungime de 2 km,
în comuna Vlãdeni, judeþul
Dâmboviþa, proiect în valoare
totalã de 1.898.386,77 lei, din
care contribuþia CJD este de
949.193,38 lei;

- Asfaltare drum principal cu
uliþe laterale în lungime de 2,34
km, în sat Sãlcioara, comuna
Mãtãsaru, proiect în valoare de
2.305.371,83 lei, din care
va+loarea finanþãrii CJD  este de
1.152.685,91 lei.

La eveniment au participat
preºedintele Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, Alexandru
Oprea, vicepreºedintele Alin
Manole, primarii localitãþilor ben-
eficiare ale contractelor semnate
astãzi, directorul general al
Direcþiei Generale Infrastructurã
Localã, Vasile Dinu ºi directorul
adjunct Jean Cârstoiu.

Cu acest prilej, Alexandru
Oprea a trecut în revistã situaþia
obiectivelor derulate, în
asociere, de Consiliul Judeþean
Dâmboviþa cu unitãþile adminis-
trativ-teritoriale:

„În anul 2019, prin bugetul
propriu al Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, pentru obiectivele de
infrastructurã rutierã, derulate în
asociere cu unitãþile administra-
tiv-teritoriale, a fost alocatã
suma de 23.862.000 lei, din care
9.802.000 lei – pentru obiec-
tivele în curs de execuþie ºi
14.060.000 lei – pentru obiec-
tivele la care nu a început exe-
cuþia lucrãrilor sau pentru care a
fost emis acordul de principiu în

vederea asocierii.
Sumele alocate în anul 2019

reprezintã o creºtere cu peste
200% faþã de sumele alocate în
anul 2018.

De asemenea, în anul 2019,
a fost emis acordul de principiu
privind asocierea Consiliului
Judeþean Dâmboviþa cu un
numãr de 61 de unitãþi adminis-
trativ-teritoriale, pentru aceste
obiective fiind în curs de elabo-
rare documentaþiile tehnico-eco-
nomice, urmând ca, dupã
finalizarea acestora ºi obþinerea
avizelor ºi acordurilor solicitate
prin certificatele de urbanism, sã
fie aprobatã asocierea ºi princi-
palii indicatori tehnico-economici
ai obiectivelor, în vederea
derulãrii procedurilor de achiziþie
publicã pentru contractarea exe-
cuþiei de lucrãri.

Dintre obiectivele pentru care
a fost emis acordul de principiu
în vederea asocierii în anul
2019, au fost finalizate docu-
mentaþiile aferente ºi îndeplinite
condiþiile în vederea aprobãrii
asocierii pentru 27 unitãþi admi-
nistrativ-teritoriale. Valoarea
totalã a cotelor de cofinanþare,
ce revine Consiliului Judeþean
Dâmboviþa pentru derularea
obiectivelor aprobate a fi deru-
late în asociere, în cursul anului
2019, este de 22.898.230 lei
(inclusiv TVA).”

Participant la eveniment, pri-
marul municipiului Târgoviºte,
Cristian Stan, cu care CJD a
semnat cel mai mare contract de
asociere, a apreciat colaborarea
dintre cele douã instituþii ºi a
adãugat importanþa derulãrii
proiectelor din zona fostei unitãþi
militare de la garã, o zonã pe
care edilul târgoviºtean a
prezentat-o ca fiind Noua
Târgoviºte, de altfel un pol de
interes pentru întreg judeþul.

Ziua AArmatei RRomâne, ssãrbãtoritã lla TTârgoviºte NOI CCONTRACTE DDE AASOCIERE, SSEMNATE CCU
PRIMÃRIILE DDÂMBOVIÞENE
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Conducerea Consiliului
Judeþean Dâmboviþa,
reprezentatã de preºedintele
Alexandru Oprea ºi
vicepreºedintele Alin Manole,
a fãcut o vizitã de lucru, în
data de 8 octombrie, în
Comuna Viºina, împreunã cu
Jean Aurelian Istrate, pri-
marul Comunei Viºina, ºi
viceprimarul Ionuþ Papa, pen-
tru a constata stadiul
lucrãrilor la mai multe obiec-
tive de investiþii în derulare,
din localitate.

În acest sens, cei prezenþi
s-au deplasat la mai multe
puncte de lucru, unde se
efectueazã lucrãri de mo-
dernizare la drumurile locale,
pe o lungime totalã de
5.783,99 m, realizate în
cadrul unui proiect în valoare
de 6.583.810 lei, ce benefici-
azã de finanþare prin
Programul Naþional de
Dezvoltare Localã (PNDL),
ºi, în plus, lucrãri de moder-
nizare a unor drumuri de
interes local, pe o lungime
totalã de 2.468 m, proiectul,
în valoare de 2.054.282,87
lei, derulându-se în baza unui
contract de asociere încheiat
între Consiliul Judeþean
Dâmboviþa ºi unitatea admi-
nistrativ-teritorialã Viºina.

De asemenea, pe agen-
da vizitei de lucru în Comuna
Viºina, s-a aflat proiectul de
modernizare ºi extindere a
ºcolii cu clasele I – V
Oborani, prin care se vor
realiza patru sãli de clasã,
grupuri sanitare, camerã
tehnicã, camerã de depo-
zitare a produselor distribuite
elevilor prin Programul pentru
ºcoli al României în perioada
2017 – 2023. Lucrãrile se
realizeazã în cadrul unui
proiect finanþat prin PNDL,
contractul de finanþare fiind în

valoare de 1.381.760 lei.
Vizita de lucru a

preºedintelui Alexandru
Oprea ºi vicepreºedintelui
Alin Manole a cuprins ºi un
alt obiectiv de interes local –
amenajarea spaþiului pentru
evenimente culturale ºi a grã-
dinii publice, în cadrul unui
proiect AFIR, în valoare de
349.387,5 lei, care urmãreºte
realizarea de spaþii verzi, a
unui amfiteatru în aer liber, a
unei fântâni arteziene ºi a
mai multor locuri de joacã.

VViizziittãã ppee tteerreenn llaa VViiººiinnaa
Sãrbãtoarea Sfintei

Parascheva este un dublu prilej
de bucurie pentru locuitorii
comunei dâmboviþene Cândeºti.
Sunt patru ani deja de când, cu
aceastã ocazie, autoritãþile
locale organizeazã „Festivalul
Plãcintelor”, a cãrui vedetã,
plãcinta cu mere, i-a încântat ºi
anul acesta pe localnici, fie ei
mici sau mari.

Alãturi de gustoasele
plãcinte cu mere, brânzã ºi
dovleac, vizitatorii au fost primiþi
cu o expoziþie de costume popu-
lare specifice zonei, muzicã ºi
voie bunã.

Totodatã, comuna Cândeºti
a gãzduit, pe 14 octombrie, ºi
tradiþionalul Târg de toamnã, în
cadrul cãruia producãtorii ºi
negustorii din zonã, dar ºi din
alte localitãþi dâmboviþene, au
venit sã îºi prezinte oferta de
fructe, legume, pastramã,
brânzã ºi obiecte artizanale.

Vizitatorii au avut, astfel,
ocazia nu doar de a gusta din
bunãtãþile prezentate de gospo-
dine, dar ºi de a-ºi face târ-
guielile de toamnã ºi de a urmãri
programul artistic pregãtit de

douã tinere soliste de muzicã
popularã din comunã.

La manifestãrile de la
Cândeºti, a fost prezentã ºi con-
ducerea Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, reprezentatã de
preºedintele Alexandru Oprea ºi
vicepreºedinþii Luciana Cristea ºi
Alin Manole, care, alãturi de par-
lamentari de Dâmboviþa, inspec-

torul ºcolar general Cristina
Stroe, primarul comunei
Cândeºti, Georgeta Popa ºi alþi
reprezentanþi ai autoritãþilor
locale, a vizitat ºi Eco–ªcoala
Gimnazialã ,,Matei Gr.
Vlãdeanu” din Cândeºti-Vale,
instituþie de învãþãmânt ale cãrei
cursuri sunt frecventate de peste
150 de elevi.

SSããrrbbããttooaarree ccuu ppllããcciinnttee,, ppaarrffuumm ddee
ttooaammnnãã ººii mmuullttãã vvooiiee bbuunnãã,, llaa CCâânnddeeººttii

Consiliul Judeþean Dâmboviþa,
prin Centrul Judeþean de Culturã,
a organizat, în perioada 18 – 20
octombrie 2019, alãturi de
Primãria Municipiului Târgoviºte ºi
Direcþia Judeþeanã pentru
Agriculturã, „Festivalul Toamnei“.

Pe tot parcursul celor trei zile
de festival, producãtori locali de
legume ºi fructe, fermieri,
meºteºugari ºi artizani ºi-au
prezentat produsele locuitorilor
judeþului, veniþi sã-ºi facã
aprovizionarea pentru iarnã, 
într-un concept menit sã punã în
valoare potenþialul agriculturii
dâmboviþene.

Gurmanzii au avut ºi ei ocazia
de a gusta din bunãtãþile
tradiþionale, pregãtite cu multã
grijã de bucãtari ºi asezonate din
belºug cu produsul-vedetã al
toamnei, mustul.

Pe scena din Piaþa Mihai
Viteazul, Centrul Judeþean de
Culturã a pregãtit trei seri spe-
ciale, inedite. Vineri a fost Seara
româneascã, susþinutã de
Orchestra Popularã Chindia ºi de
trupa târgoviºteanã, Harmony
Sound. Sâmbãtã, cei prezenþi s-

au delectat cu ritmurile armeneºti
pregãtite de Ionuþ Bacale ºi
cunoscuta macedoneanã Diana
Biºinicu ºi band-ul ei. Festivalul 
s-a încheiat cu un program cu
specific grecesc, susþinut de Trupa
Acropolis ºi îndrãgitul interpret
Ionuþ Galani.

Festivalul TToamnei, eeveniment
de ssucces, lla TTârgoviºte

Sala Unirii a Consiliului Judeþean
Dâmboviþa (CJD) a gãzduit, în ziua de
30 septembrie 2019, un focus grup pe
tema promovãrii turistice a judeþului
Dâmboviþa. Întâlnirea a fãcut parte din
seria acþiunilor desfãºurate de CJD, în
parteneriat cu Academia de Studii
Economice (ASE) din Bucureºti, în baza
unui protocol încheiat între cele douã
instituþii pentru elaborarea unei strategii
de dezvoltare ºi promovare turisticã a
judeþului Dâmboviþa.La focus grup a par-
ticipat conducerea CJD, reprezentatã de
Alexandru Oprea – preºedinte ºi Alin
Manole – vicepreºedinte. Din partea
ASE, au participat prof. univ. dr. Gabriela
Þigu, prof.univ.dr.Claudia Þuclea ºi conf.
univ. dr. Mãdãlina Þalã. De asemenea,
au rãspuns invitaþiei reprezentanþi ai
mediului de afaceri, operatori din turism,
primarii localitãþilor limitrofe arealului
Padina – Peºtera, reprezentanþii mai
multor asociaþii nonguvernamentale. În
deschiderea întâlnirii, preºedintele
Consiliului Judeþean Dâmboviþa,
Alexandru Oprea, a evidenþiat impor-
tanþa realizãrii unei strategii în vederea
dezvoltãrii zonei montane a judeþului:
„Cred cã este normal ºi firesc sã avem o
strategie la nivelul judeþului Dâmboviþa,
iar pentru a elabora aceastã strategie
am apelat la sprijinul Facultãþii de Turism
din cadrul Academiei de Studii
Economice din Bucureºti.Vã mulþumesc
acelora dintre dumneavoastrã, care aþi
rãspuns solicitãrilor noastre de a comu-
nica un prim set de date, absolut nece-
sare pentru a elabora aceastã strategie.
Colegii din cadrul ASE Bucureºti au cen-
tralizat ºi au dorit sã avem aceastã primã
rundã de întâlniri, pentru a vedea ce
anume au gândit dânºii, care sunt nece-
sitãþile ºi care sunt prioritãþile noastre ca
instituþie, ca judeþ. Vreau sã vã spun cã
am gândit aceastã strategie pentru cã eu
nu cred cã doar zona de nord a judeþului
este o destinaþie turisticã, având ºi sudul,
cu Potlogi, având ºi Târgoviºtea, cu
Curtea Domneascã, bisericile din
Municipiul Târgoviºte. Am rugãmintea la
dumneavoastrã sã fie o discuþie utilã ºi
beneficã, o comunicare, un dialog care
presupune un dublu sens, nu doar sã
ascultãm ci si sã venim cu idei ºi soluþii.
Eu cred cã aceste lucruri vor continua.
Sãptãmâna viitoare, tot luni, din ceea ce
ºtiu eu, avem o prezentare din partea
firmei cu care avem contract ºi care ne-
a fãcut studiul de soluþie pentru ceea ce
înseamnã pârtiile de schi ºi infrastructura
conexã din zona Padina – Peºtera (…) O
sã avem ºi pârtii, o sã avem tot ce
înseamnã infrastructurã conexã în zona
montanã”.

Totodatã, prof. univ. dr. Gabriela Þigu,
reprezentatul ASE Bucureºti, a vorbit
despre paºii care trebuie parcurºi în ve-
derea realizãrii unui studiu de dezvoltare
ºi promovare a potenþialului turistic,
pornind atât de la consultarea turiºtilor

cât ºi a reprezentanþilor mediului eco-
nomic: „Avem o colaborare mai veche,
de acum  8 ani, când am mai realizat un
studiu asemãnãtor, dar de data aceasta
este o abordare uºor diferitã pentru cã,
în 8 ani, s-au produs multe schimbãri
(…) Am demarat acel studiu printr-o
cercetare în rândul turiºtilor, pentru cã
este foarte important sã vedem care
sunt aºteptãrile acestora pornind de la
segmentele-þintã pe care le vizeazã
aceastã destinaþie turisticã, respectiv
judeþul Dâmboviþa. Noi am pornit de la
bazinele de turiºti care vin spre aceste
destinaþii din judeþ. Am acoperit, de altfel,
toatã þara, dar nu am reuºit sã acoperim
turiºtii strãini pentru cã este un pic mai
dificil (…) Am reuºit sã creionãm din
punct de vedere ºtiinþific un eºantion
reprezentativ ºi am realizat deja o
sumarã prelucrare a rãspunsurilor aces-
tora. Rezultatele finale nu sunt încã gata,
dar noi vã vom da câteva aspecte ale
acestei cercetãri, pentru a vedea deja
cum stau lucrurile. O altã componentã
importantã pentru un asemenea demers
este consultarea tuturor agenþilor eco-
nomici din destinaþia respectivã – stake-
holderi, cum le spunem noi, care au
implicaþii directe sau indirecte în dez-
voltarea turismului din judeþ”. De aseme-
nea, în data de 7 octombrie 2019,
Consiliul Judeþean Dâmboviþa a gãzduit
dezbaterea publicã privind construirea
domeniului schiabil ºi a infrastructurii tu-
ristice în zona Padina - Peºtera (etapa I,
Pârtia Cocora).Evenimentul a presupus
atât expunerea elementelor care fac
oportunã aceastã investiþie, cât ºi
analizarea impactului generat de
realizarea pârtiei Cocora asupra
potenþialului turistic al judeþului
Dâmboviþa. Alexandru Oprea, Preºedin-
tele Consiliului Judeþean Dâmboviþa: „Ne
preocupãm pentru ceea ce înseamnã
dotarea cu infrastructurã a ceea ce am
reuºit sã definim ca fiind zona staþiunii de
interes naþional Padina - Peºtera. Vreau
sã vã mulþumesc pentru faptul cã aþi
rãspuns invitaþiei Consiliului Judeþean
Dâmboviþa de a avea aceastã discuþie, îi

mulþumesc domnului Coman, reprezen-
tantul firmei cu care Consiliul Judeþean a
încheiat contractul pentru acest studiu
de soluþie, legat de ceea ce înseamnã
prima pârtie de schi din zona Padina -
Peºtera. Îi mulþumesc, de asemenea,
domnului Jitaru, reprezentant în
România al firmei Doppelmayr, pentru
faptul cã a dat curs invitaþiei noastre ºi
ºtiu cã are o colaborare bunã cu domnul
Coman; de asemenea, vã mulþumesc
dumneavoastrã, reprezentanþilor Par-
cului Natural Bucegi, domnilor arhitecþi,
reprezentanþilor Romsilva, Universitãþii
Valahia ºi, nu în ultimul rând, reprezen-
tanþilor investitorilor privaþi ºi ai
autoritãþilor locale din zona respectivã.
Sunt multe lucruri de fãcut ºi la nivelul
instituþiei pe care o reprezint, lucruri care
presupun, în primul rând, alocarea de
resurse – ºi nu puþine. Nu în ultimul rând,
fac precizarea cã, în aceastã între-
prindere, în acest parteneriat, ar trebui
sã fim cu toþii. Adicã sã nu pornim de la
premisa cã suntem competitori, ci
parteneri; am rugãmintea la dumnea-
voastrã, la mediul privat, la instituþiile
statului – trebuie sã înþelegem cã acest
lucru va însemna dezvoltare pentru
judeþul Dâmboviþa. Foarte multe per-
soane întrebau în cât timp se poate face;
domnul Jitaru a fost martor la discuþia pe
care am avut-o la sediul firmei
Doppelmayr, unde ni s-a spus foarte clar
cã, într-o marjã optimistã, în condiþiile în
care avem resursele financiare asigurate
– între 5 ºi 7 ani, iar, în condiþiile în care
nu avem resursele financiare asigurate,
undeva spre 30 de ani. Deci lucrurile nu
se întâmplã peste noapte“.

La dezbatere au mai fost prezenþi:
Teodor Bâte, arhitectul-ºef al judeþului,
Cãlin Oros, rectorul Universitãþii Valahia
din Târgoviºte, Horia Iuncu, directorul
Parcului Natural Bucegi, reprezentanþi ai
Romsilva, ai instituþiilor de mediu, ai
investitorilor privaþi ºi administraþiei pu-
blice locale ºi judeþene.

■ Dezvoltarea zonei montane – prioritate pentru administraþia
judeþeanã

Focus ggrup ppentru ppromovarea
turisticã aa jjudeþului, lla CCJD
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Aparate ffrigorifice ooferite dde CCompania AArctic 
mai mmultor uunitãþi dde îînvãþãmânt ddâmboviþene

AAppaarraatteellee  ffrriiggoorriiffiiccee
vvoorr  aajjuuttaa  llaa  ppããssttrraarreeaa
îînn  ccoonnddiiþþiiii  ooppttiimmee  aa
pprroodduusseelloorr  llaaccttaattee,,  
ddiissttrriibbuuiittee  pprriinn  PPrroo--
ggrraammuull  ppeennttrruu  ººccoollii  aall
RRoommâânniieeii

În data de 8 octombrie 2019,
conducerea Consiliului Judeþean
Dâmboviþa – reprezentatã de Alexandru
Oprea, preºedinte, ºi Alin Manole,
vicepreºedinte, a participat, la sediul
Inspectoratului ªcolar Judeþean
Dâmboviþa, la o întâlnire în cadrul cãreia
Compania Arctic a sponsorizat, cu 25 de
frigidere, mai multe unitãþi de
învãþãmânt dâmboviþene din localitãþile:
Târgoviºte, Bilciureºti, Crângurile,
ªelaru, Ocniþa, Raciu, Petreºti,
Niculeºti, Poiana ºi Crângurile. În cadrul
evenimentului, directorii unitãþilor de
învãþãmânt au intrat în posesia
frigiderelor, care urmeazã sã ajungã
chiar astãzi la ºcolile ºi grãdiniþele cãro-
ra le-au fost destinate. Aparatele frigori-
fice vor ajuta la pãstrarea în condiþii
optime a produselor lactate, distribuite
prin Programul pentru ºcoli al României
în perioada 2017-2023, acest lucru con-
tribuind la sãnãtatea elevilor cãrora le
sunt destinate.

În cadrul întâlnir ii, Alexandru
Oprea, preºedintele Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, ºi Kemal Ozmen, directorul
economic al Companiei Arctic, au dorit
sã le adreseze câteva cuvinte celor
prezenþi.

AAlleexxaannddrruu  OOpprreeaa,,  pprreeººeeddiinntteellee
CCoonnssiilliiuulluuii  JJuuddeeþþeeaann  DDââmmbboovviiþþaa:
Mulþumesc atât prietenului nostru, dom-
nul Kemal Ozmen, cât ºi conducerii so-
cietãþii Arctic, pentru cã au înþeles cã,

împreunã cu autoritãþile publice, cu dum-
neavoastrã, ca formatori, în acest dome-
niu, atât de sensibil, cum este educaþia,
trebuie sã punem umãrul ºi sã con-
tribuim la bunul mers al activitãþii în
judeþul Dâmboviþa. Sunt mândru cã, la
Ulmi, se aflã cea mai modernã bijuterie
a tehnicii din România de astãzi; este o
fabricã pe care vã invit, în mãsura posi-
bilitãþilor, sã o vizitaþi, pentru cã este
tehnologie nepoluantã, se lucreazã în
condiþii ca de farmacie. Deocamdatã, pe
platforma de la Ulmi, din câte am înþe-
les, lucreazã 1.400 angajaþi, ºi pe tot ce
va însemna platforme conexe, vor lucra
3 - 4.000 salariaþi. De asemenea, le
mulþumesc celor care au asigurat ma-
nagementul companiei – de la Gãeºti,
Bucureºti sau din Turcia, pentru faptul cã
au vrut sã sprijine iniþiativele noastre, ca
autoritãþi locale, cã au fost de acord sã
intre în parteneriatul privind învãþãmân-
tul profesional ºi dual. Mâine, vom primi
în judeþ vizita preºedintelui Autoritãþii
Naþionale pentru Formare Profesionalã
Iniþialã în Sistem Dual din România ºi a
ºefului de cabinet ºi vom avea o discuþie
referitoare la dezvoltãri ulterioare. Nu în
ultimul rând, domnule director, vã
mulþumesc pentru faptul cã aþi dorit sã
sprijiniþi aceastã iniþiativã, deoarece
rezolvãm o trebuinþã necesarã ºi
fireascã pentru mai multe comunitãþi
locale din judeþul Dâmboviþa. Ne-am dori
ca acest parteneriat sã continue ºi în

anii urmãtori. În acest mod, copiii noºtri
vor avea garanþia cã produsele care le
sunt oferite, în cadrul programului guver-
namental, sunt pãstrate în condiþii de si-
guranþã, condiþii impuse de Direcþia de
Sãnãtate Publicã. Sigur cã necesitãþi
sunt multe altele (...) Le mulþumesc
domnilor primari, le mulþumesc doam-
nelor ºi domnilor directori, pentru faptul
cã au aderat la aceastã iniþiativã. De
asemenea, domnule director, vã asigur
cã, în autoritãþile judeþene ºi municipale
ºi cred cã ºi în colegii mei, domnii pri-
mari, veþi avea întotdeauna un sprijin ºi
un partener loial, dispus sã ofere tot
ceea ce îi stã în putinþã, pentru ca
lucrurile sã funcþioneze. Vã mulþumesc
încã o datã ºi vã rog sã îi transmiteþi
domnului Murat, managerul general,
aprecierea ºi recunoºtinþa noastrã, a
tuturor, pentru faptul cã demonstrãm cã
putem face un par teneriat între
autoritãþi, mediul privat ºi Inspectoratul
ªcolar Judeþean, astfel încât lucrurile sã
funcþioneze.”

KKeemmaall  OOzzmmeenn,,  ddiirreeccttoorr  ––
CCoommppaanniiaa  AArrccttiicc: „Mulþumesc
autoritãþilor locale, doamnei inspector
ºcolar general, domnului preºedinte al
consiliului judeþean, cã ne-a dat aceastã
oportunitate unicã – de a ajuta comu-
nitãþile locale din Dâmboviþa. Arctic, aºa
cum bine ºtiþi, s-a nãscut în Dâmboviþa.
Astãzi, sediul social al companiei noas-

tre este în continuare la Gãeºti, în
Dâmboviþa. Cele douã fabrici ale noastre
sunt în Dâmboviþa. Salariaþii noºtri,
4.500 la numãr, în cea mai mare parte
sunt oameni din Dâmboviþa. Arctic,
astãzi, este lider nedisputat al pieþei
aparatelor electrocasnice din România.
Avem douã fabrici. Fabrica noastrã din
Gãeºti este cea mai mare fabricã de
frigidere din Europa ºi, dupã ce com-
pletãm faza a doua a investiþiei de la
Ulmi, fabrica de la Ulmi va deveni cea
mai mare fabricã de maºini de spãlat
rufe din Europa. Toate lucrurile acestea
s-au realizat în Dâmboviþa, cu oamenii
din Dâmboviþa. Era firesc ºi normal,
atunci când ni s-a solicitat ajutorul, 
într-o cauzã nobilã, ca aceasta, sã
venim în ajutor. De asemenea, aº vrea
sã transmit un mesaj din partea direc-
torului nostru general: ori de câte ori
suntem chemaþi, ori de câte ori este
nevoie, cu cea mai mare plãcere, sun-
tem disponibili sã ajutãm comunitãþile
locale din Dâmboviþa, deoarece
Dâmboviþa e casa noastrã. Mulþumesc!”

La eveniment, au mai participat:
alþi reprezentanþi ai Companiei Arctic,
Cristina Stroe, inspector ºcolar general,
primarii localitãþilor unde se aflã ºcolile
care au primit aparatele frigorifice Arctic,
directorii acestor unitãþi de învãþãmânt.

Consiliul Judeþean Dâmboviþa îi informeazã
pe participanþii la traficul rutier cã, în luna
noiembrie, va efectua, prin societãþile de profil,
urmãtoarele activitãþi:

Drum de legãturã DJ 720E Gara Târgoviºte
Sud – Centura Municipiului Târgoviºte;

Modernizare DJ 710 Bezdead – Costiºata –
limitã judeþ Prahova;

Modernizare DJ 702 lim. judeþ Argeº –
Cândeºti Deal – Cândeºti Vale;

Îmbrãcãminte bituminoasã uºoarã pe DJ
712A Râu Alb – Runcu;

Reabilitare DJ 601A lim. judeþ Giurgiu –
Brezoaele – Slobozia Moarã – Rãcari;

Pod pe DJ 714A Moroeni – Pucheni – Valea
Brãteiului, km 7+600, peste pârâul Rãtei;

Consolidare amenajare albie Cricovul
Dulce pentru punerea în siguranþã a  DJ 710B
la Viºineºti (punct Iulicã Ciobanu);

Covor asfaltic DJ 702G Ioneºti – Potlogeni;
Modernizare strãzi, în comuna Doiceºti;

Modernizare strãzi, în Comuna Costeºtii din
Vale;

Modernizare a 1,37 km de drum, în comu-
na Valea Lungã;

Modernizarea unei porþiuni din strada
Pompe Canton, în lungime de 1,5 km, sat
Mãtãsaru, comuna Mãtãsaru;

Modernizare drumuri de interes local, în
comuna Viºina;

Ranforsare DJ 702N (fost DC 150), în
comuna Voineºti;

Reabilitare ºi modernizare DJ 702D
Dragomireºti – Hulubeºti, L= 5,2km – ºanþuri;

Îmbrãcãminte asfalticã uºoarã pe DJ 702L
Scheiu de Sus – Scheiu de Jos km 10+450 –
14+450;

Covor bituminos DJ 701B Tãrtãºeºti – inter-
secþie CF, L= 4,0 km;

Covor asfaltic pe DJ 720A Bucºani –
Mãrceºti – Finta, L= 11,56 km;

Covor asfaltic pe DJ 711D Româneºti –

Potlogi, L= 4,70 km;
Covor asfaltic pe DJ 7711B DN 71 – Cazaci

L= 1,80 km;
Amenajare cãi de acces ºi parcare Secþia

de Recuperare Neuromotorie copii – Gura
Ocniþei;

Amenajare parcare ºi acces Serviciul de
Ambulanþã Dâmboviþa;

Amenajare platforme staþionare pe DJ
601A în comuna Brezoaele;

Amenajare intersecþie DJ 719 – DN 72 în
comuna Rãzvad;

Covor bituminos DJ 716 Priboiu – Glodeni,
km 0+000 – 4+600.

AATTEENNÞÞIIEE!! BBUULLEETTIINN RRUUTTIIEERR
Pe DJ 714A Moroeni – Cabana Cãprioara  -

Valea Brãteiului, traversarea pârâului Rãtei,   la
km 7+600, se realizeazã pe podul provizoriu
din tuburi prefabricate, deoarece podul existent
a fost avariat;

Lucrãrile la podul nou sunt în derulare;
Se vor respecta semnificaþiile indicatoarelor

rutiere de restricþionare a circulaþiei, atât pe
sectorul de drum, cât ºi pe poduri.

Podul pe DJ 702A, peste râul Argeº, la
Pãtroaia, este închis circulaþiei publice.Variante
ocolitoare sunt drumurile locale.

Sectoarele de drumuri judeþene care pre-
zintã degradãri ºi alte pericole:

DJ 503, sect. lim. judeþ Teleorman – ªelaru,
sect. Fierbinþi – lim. jud. Argeº.

DJ 611, sect. Glogoveanu – Fierbinþi (sector
pietruit); DJ 702L Cândeºti Deal – Scheiu de
Sus; DJ 710 Pucioasa – Bezdead – sectoare
cu drum îngustat ºi avariat, pe zona Miculeºti
–Mãgura; DJ 714 Glod – Sanatoriul Moroeni –
Zãnoaga ºi Cabana  Bolboci - Cheile Tãtarului;
DJ 720A sect. Mãrceºti – Finta DJ 722, sect.
drum C.F. ºi poduri Mircea Vodã.

Facem urmãtoarele recomandãri pentru
participanþii la trafic:

Se va circula cu atenþie ºi vitezã redusã, în
special în zonele semnalizate cu indicatoare
rutiere, având semnificaþia „drum cu denivelãri”,
adaptându-se viteza la starea pãrþii carosabile.

Detalii suplimentare privind situaþia sec-
toarelor amintite se pot obþine ºi de la Consiliul
Judeþean Dâmboviþa – Direcþia Generalã
Infrastructurã Localã, tel. 0245/207625, luni-
vineri între orele 08.00-16.00.

„„ÎÎnn  aacceesstt  mmoodd,,  ccooppiiiiii
nnooººttrrii  vvoorr  aavveeaa  ggaarraannþþiiaa

ccãã  pprroodduusseellee  ccaarree  llee
ssuunntt  ooffeerriittee  îînn  ccaaddrruull
pprrooggrraammuulluuii  gguuvveerrnnaa--

mmeennttaall  ssuunntt  ppããssttrraattee  îînn
ccoonnddiiþþiiii  ddee  ssiigguurraannþþãã““

PPrrooggrraammuull lluuccrrããrriilloorr llaa iinnffrraassttrruuccttuurraa
rruuttiieerrãã pprrooppuussee ppeennttrruu jjuuddeeþþuull DDââmmbboovviiþþaa,,

îînn lluunnaa nnooiieemmbbrriiee 22001199
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Pentru a omagia viaþa ºi
cariera interpretei Laura Stoica,
Consiliul Judeþean Dâmboviþa,
prin Centrul Judeþean de
Culturã Dâmboviþa, a organizat
în seara de 10 octombrie 2019,
începând cu ora 18.00, 
un concert extraordinar „IN
MEMORIAM LAURA STOICA’’.

Pe scena Teatrului “Tony
Bulandra” din Târgoviºte, au
urcat, alãturi de Orchestra
Simfonicã “Muntenia” a
Centrului Judeþean de Culturã
Dâmboviþa, dirijatã de maestrul
Daniel Jinga, îndrãgitele artiste
Sanda Ladoºi ºi Nico.

Cântãreaþã, compozitoare
de muzicã pop rock ºi actriþã,
Laura Stoica s-a nãscut pe 10
octombrie 1967, a trãit primii
ºase ani de viaþã la Alba Iulia,
apoi s-a mutat la Târgoviºte,
oraºul natal al pãrinþilor, unde,

în paralel cu studiile liceale, a
urmat, în perioada 1984–1986
cursurile de canto clasic la
ªcoala Popularã de Arte. A
debutat ca solistã la Festivalul
Trofeul Tinereþii de la Amara în
anul 1987, obþinând locul al
doilea la secþiunea de inter-
pretare, iar în perioada
1990–2005 a realizat patru
albume ºi a evoluat în peste 700
de concerte ºi spectacole, pe
scenele româneºti ºi din
strãinãtate 

Între cântecele cele mai
cunoscute lansate de artistã se
numãrã: „Un actor grãbit”,
„Focul” ºi „Mai frumoasã”. Laura
Stoica a fost consideratã drept
cea mai importantã solistã de
muzicã rock din România ºi una
dintre cele mai puternice ºi ori-
ginale personalitãþi feminine ale
scenei muzicale autohtone.

Festivalul Naþional de Romanþe
„Crizantema de aur” a fost organizat ºi
în acest an de Primãria ºi Consiliul
Local Municipal Târgoviºte, Consiliul
Judeþean Dâmboviþa, Centrul
Judeþean de Culturã Dâmboviþa ºi
Teatrul „Tony Bulandra” din Târgoviºte,
în colaborare cu Ministerul Culturii ºi
Identitãþii Naþionale, cu Uniunea
Compozitorilor ºi Muzicologilor din
România ºi cu Uniunea Muzicienilor
din Moldova, în coproducþie cu
Televiziunea Românã, evenimentele
celor 3 seri fiind transmise integral pe
TVR 3 ºi TVR Craiova, din care seara
de Galã a Festivalului a fost transmisã
în direct pe TVR 3, TVR Craiova ºi
Radio România Antena Satelor,
începând cu ora 18.00. Parteneri
media: Radio România, Revista
„Actualitatea Muzicalã“ aUCMR ºi
cotidianul „Ultima orã“.

Primele douã seri ale festivalului au
adus la rampã 18 de tineri interpreþi în
Concursul de Interpretare, selectaþi din
toate colþurile þãrii în urma a 7 prese-
lecþii regionale riguroase, precum ºi 14
romanþe în primã audiþie în cadrul
Concursului de Creaþie. În pauzele din-
tre concurs ºi recitaluri, publicul a luat
parte cu interes la evenimentele
discografice ºi editoriale din elegantul
foaier al Teatrului: deschiderea standu-
lui Casei de discuri EUROSTAR, cu
CD-uri cu romanþe ale marilor inter-
preþi români; lansarea unui CD semnat
de Alexandru Arºinel; un stand cu cãrþi
despre romanþã; lansarea CD-ului
„Târgoviºte, romanþã nouã” (douã vo-
lume), produs la Casa de Discuri
EUROSTAR ºi a antologiei „Romanþa
cantabile ºi muzicalã în poezia emines-
cianã”, semnate de Marian Niþã. Pe
scena Teatrului „Tony Bulandra“, într-un
decor minunat semnat Alin Gavrilã,
Trofeul „Crizantema de aur“ 2018,
Nicoleta Vasile, a încântat publicul cu
un sensibil microrecital, iar Aurel
Niamþu a interpretat romanþa compozi-
torului Maricel Maxim - premiul I la
ediþia 2018 – secþiunea Creaþie. Au
impresionat ºi recitalurile dedicate
temei din acest an a Festivalului
„Crizantema de aur”, respectiv
Patrimoniului poetic al Romanþei ºi
Anului omagial al satului românesc,
rãsplãtite cu binemeritate explozii de
aplauze: medalionul componistic Nelu
Danielescu în interpretarea Domnicãi
Sorescu (Trofeul „Crizantema de Aur”,
1980); „Omagiu satului românesc”,
(interpretare de excepþie, Bogdan
Hrestic, premiat la ediþia din 2005 a

„Crizantemei”), recitalul „Patrimoniul
Romanþei”-  surpriza oferind-o inter-
pretarea atât de îndrãgitului Alexandru
Arºinel ºi, în sfârºit, recitalul „Tinereþea
Romanþei”, moment ilustrat de câþiva
premianþi ai festivalului: Vasilica Tãtaru
(premiul special al juriului, 2016),
Doina Berbec (acelaºi premiu în
2017), Mãdãlin Bãldãu (premiul I,
2017). În cea de-a doua searã, au
emoþionat publicul recitalurile „Omagiu
satului românesc”, Constantin Florescu
– Trofeul „Crizantema de Aur” 1978),
„Patrimoniul Romanþei” (Ioana Purcãruº
Dumitrescu - trofeul „Crizantema de
Aur” 1974 ºi Marius Mitrofan – premiul II
1996), „Tinereþea Romanþei” (Andrei
Ciocârlea – Premiul III ºi Premiul Presei
2017; Theodora Manolache – Premiul II
2016 ºi Doru Pantazi – Premiul I 2014).

Gala Laureaþilor a fost oficiatã de
Doamna cântecului de suflet româ-
nesc, Alina Mavrodin Vasiliu, directorul
artistic al festivalului, directorul
Centrului Cultural pentru UNESCO
„Cetatea Romanþei”, alãturi de
preºedinþii juriilor de interpretare ºi
creaþie, Alexandru Pugna - ministru
secretar de stat în Ministerul Culturii ºi
Identitãþii Naþionaleºi, respectiv, Jolt
Kerestely, precum ºi de Ivan Vasile
Ivanoff, secretar general al judeþului
Dâmboviþa ºi de viceprimarii municipiu-
lui Târgoviºte, Monica Ilie ºi Cãtãlin
Rãdulescu. Laureaþii celei de a 52-a
ediþii a festivalului au urcat pe scenã ºi,
vizibil emoþionaþi, ºi-au reconfirmat pre-

miile adjudecate.
De neuitat a fost recitalul

„Patrimoniul Romanþei”, susþinut de
Alina Mavrodin Vasiliu, un spectacol
total de cânt, de graþioasã miºcare
scenicã, de totalã dãruire a sufletului
unei mari artiste. În finalul recitalului,
Casa de Discuri EUROSTAR i-a con-
ferit, în aplauzele cãlduroase ale spec-
tatorilor, Discul de Aur, ca o „corona
opus” a unei prodigioase cariere artis-
tice dedicate promovãrii Romanþei.

În pauzã am reþinut un omagiu adus
corifeilor Romanþei, realizat cu sprijinul
Fundaþiei „Henry Mãlineanu” ºi la
lansarea în prezenþa artistului, a 
CD-ului „Sergiu  Cioiu - Pur ºi simplu”.

Juriile celor douã concursuri au fost
formate ºi în acest an din personalitãþi
ale culturii româneºti ºi îndrãgiþi inter-
preþi de romanþã, astfel:

La secþiunea Interpretare: mi-
nistrul-secretar de stat în Ministerul
Culturii ºi Identitãþii Naþionale – inter-
pretul de folclor ºi romanþe Alexandru
Pugna – preºedintele Juriului; Daniela
Vlãdescu – artist liric, interpretã de
romanþe, managerul Teatrului de
Operã ºi Balet „Oleg Danovski” din
Constanþa; conf. univ. dr. Antoniu
Zamfir – managerul Operei Române
din Craiova; Matilda Pascal Cojocãriþa
– interpretã de romanþe, directorul
Ansamblului Profesionist „Dor
Românesc” din Bistriþa; Marian
Stârcea – compozitor, directorul artis-
tic al Filarmonicii Naþionale „Serghei

Lunchevici” din Chiºinãu; Paula Seling
– interpretã ºi compozitoare, membrã
a UCMR; Petre Neamþu – dirijor, direc-
tor artistic al ansamblului „Folclor” al
Filarmonicii Naþionale „Serghei
Lunchevici” din Chiºinãu; Violeta
Ianculescu – redactor muzical ºi orga-
nizator de spectacole la Radio
România; Sergiu Cioiu – actor ºi inter-
pret; Alina Mavrodin Vasiliu – inter-
pretã de romanþe, directorul artistic al
Festivalului Naþional „Crizantema de
aur” ºi directorul Centrului Cultural
pentru UNESCO „Cetatea Romanþei”
Târgoviºte.

La secþiunea Creaþie: Jolt
Kerestely– preºedintele Juriului, com-
pozitor ºi membru UCMR; Marius
Þeicu - compozitor ºi membru UCMR,
Viorel Gavrilã - compozitor ºi membru
UCMR, Mircea Drãgan - compozitor ºi
membru UCMR, George Coandã –
poet, membru al Uniunii Scriitorilor din
România, Svetlana Bivol – muzicolog,
preºedintele Uniunii Muzicienilor din
Moldova, Director al Filarmonicii
Naþionale „Serghei Lunchevici” din
Chiºinãu- Rep. Moldova; prof.univ.dr.
Aurelian Dãnilã- muzicolog, membru al
Academiei pentru ªtiinþe ºi Arte, Rep.
Moldova.

Programul NNaþional 
de CConcerte 

„Comori aale RRomanþei”
Ultima parte a serii de galã a

deschis Programul Naþional de
Concerte „Comori ale Romanþei”, care
va continua pânã pe 15 decembrie
2019 cu concertele de la Cluj, Craiova,
Constanþa, Iaºi, Bucureºti ºi Chiºinãu,
în care vor participa laureaþi ai
Festivalului „Crizantema de aur”. În
concert, spectatorii ºi telespectatorii au
savurat recitalurile unor artiºti de
renume: Matilda Pascal Cojocãriþa,
Florin Georgescu, Daniela Vlãdescu,
Sergiu Cioiu , Paula Seling ºi excelen-
tul grup vocal bãrbãtesc, binecunoscut,
dealtminteri, „Brio Sonores” din
Chiºinãu. Foarte apreciat a fost ºi
recitalul „Poeme pentru romanþe”,
susþinut de actorul Silviu Biriº ºi
harpista Cristina Munteanu. Festivalul
s-a încheiat apoteotic, cu câºtigãtorii
„Crizantemei”, cu membrii juriilor în
scenã ºi cu publicul în picioare, inter-
pretând într-un glas ºi într-un suflet cel-
ebra romanþã „Ciobãnaº cu trei sute de
oi”. A fost sã fie încã o ediþie de
colecþie, care intrã cu succes în presti-
gioasa istorie a „Crizantemei de aur”!

MMeemmoorriiaa iinntteerrpprreetteeii LLaauurraa SSttooiiccaa,, 
ssããrrbbããttoorriittãã llaa TTâârrggoovviiººttee

PPrreemmiiiillee eeddiiþþiieeii aa 5522-aa 
aa „„CCrriizzaanntteemmeeii  ddee aauurr””::

CCoonnccuurrssuull  ddee  IInntteerrpprreettaarree::

- Trofeul „Crizantema de
aur“ 2019 - Samuel Barani
(Bistriþa-Nãsãud);

- Premiul I: Ana-Maria
Marcovici-Donose (Iaºi);

- Premiul II: Jana
Gherbovei (Chiºinãu);

- Premiul III: Ioana Dincu
(Craiova);

- Premiul special „Ioana
Radu“: Maria Neag (Re-
ghin);

- Premiul special
„Romanþa ne uneºte“: Lidia
Bahnaru (Chiºinãu);

- Premiul special
„Cetatea Romanþei“:
Mihaela Petronela Ionescu
(Constanþa).

CCoonnccuurrssuull  ddee  CCrreeaaþþiiee::
- Premiul I: „Pe aceeaºi

ulicioarã”, de Mircea Aurel
Ciugudean (Timiºoara), ver-
suri Mihai Eminescu, inter-
pret Bogdan Hrestic;

- Premiul II: „Tulburãtor ºi
enigmatic”, de Marian
Stîrcea(Chiºinãu), versuri
Radmila Popovici Paraschiv,
interpret Sorin Lupu;

- Premiul III: „Poate”, de
Viorel Covaci (Bucureºti),
versuri Viorel Covaci, inter-
pret Marius Mitrofan;

Premiul special „Ionel
Fernic”: „Romanþa cu grai
strãbun”, de Adrian Burhalã
(Târgoviºte), versuri Maria
Eftimie Kabbout, interpret
Adrian Burhalã;

Premiul „Romanþa ne
uneºte”: „Mi-am dorit iubirea
ta”, de Maricel Maxim
(Holboca / Iaºi), versuri
Viorel Vaºuta, interpret
„Aurel Niamþu”;

Premiul „Cetatea Ro-
manþei”: „O rugãciune”, de
Marcel Iorga, versuri Marian
Stere, interpret Iulian Bratu;

- Premiul „Fundaþia
Henry Mãlineanu”: „Dra-
gostea mea”, de Constantin
Arvinte (Bucureºti), versuri
Eugen Mocanu, interpretã
Doina Anton;

Premiul „Poezia
Romanþei”: „Aud ºi astãzi
glasul tãu”, de Paul Babici
(Iaºi), versuri Erica Mol-
dovan, interpretã Diana
Prepeliþã.

■ În Târgoviºte - Cetate a Romanþei - eveniment cultural naþional

„Crizantema dde aaur”, 
o nnouã eediþie dde ccolecþie

Trofeul „„Crizantema dde aaur“ 22019 aa ffost ccâºtigat dde 
Samuel BBarani ((Bistriþa-NNãsãud)
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