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Buuletin  Informativ

■■ Interviu ccu eec. LLuciana
Cristea, vvicepreºedinte aal
Consiliului JJudeþean DDâmboviþa

■■ Obiectivele tturistice ddin
judeþul DDâmboviþa, ppromovate
la ccel mmai mmare ttârg dde tturism
din RRomânia 

■■ Judeþul DDâmboviþa oocupã
locuri ffruntaºe, îîn rregiune, lla
atragerea dde ffonduri eeuropene

■■ Festivalul „„Ileana SSãrãroiu“,
la ccea dde-aa VVII-aa eediþie

Centrul dde RRecuperare NNeuromotorie
Copii GGura OOcniþei ooferã ssperanþã
ºi ddragoste ppentru ssute dde ccopii

■■

■■ PPRROOGGRRAAMM AAUUDDIIEENNÞÞEE CCOONNSSIILLIIUULL JJUUDDEEÞÞEEAANN
DDÂÂMMBBOOVVIIÞÞAA - LLUUNNAA DDEECCEEMMBBRRIIEE

●● PPRREEªªEEDDIINNTTEE  --  AALLEEXXAANNDDRRUU  OOPPRREEAA
18 decembrie - 9.00

●●  VVIICCEEPPRREEªªEEDDIINNTTEE  --  AALLIINN  MMAANNOOLLEE
5 decembrie - 10.00

●●  VVIICCEEPPRREEªªEEDDIINNTTEE  --  LLUUCCIIAANNAA  CCRRIISSTTEEAA
12 decembrie - 10.00

●●  SSEECCRREETTAARRUULL  JJUUDDEEÞÞUULLUUII  --  IIVVAANN  VVAASSIILLEE  IIVVAANNOOFFFF
19 decembrie - 11.00

●●  AARRHHIITTEECCTT--ªªEEFF  --  BBÂÂTTEE TTEEOODDOORR MMIIHHAAII
30 decembrie - 11.00
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■■ SSeeccþþiiaa  ddee  RReeccuuppeerraarree
NNeeuurroommoottoorriiee  CCooppiiii  GGuurraa
OOccnniiþþeeii  eessttee  uunniiccaa  rraazzãã  ddee
ssppeerraannþþãã  ppeennttrruu  mmuullþþii  ppããrriinnþþii  
aaii  ccããrroorr  ccooppiiii  ssuuffeerrãã  ddee  ddiivveerrssee
aaffeeccþþiiuunnii  ddiinn  aacceeaassttãã  ggaammãã,,
ccaarree  ppoott  ffii  ttrraattaattee  îînn  RRoommâânniiaa
îînn  ddooaarr  55  uunniittããþþii  mmeeddiiccaallee  
ddee  pprrooffiill..  DDooaarr  aannuull  ttrreeccuutt  aauu  
ttrreeccuutt  pprraagguull  aacceesstteeii  sseeccþþiiii
ppeessttee  11330000  ddee  ppaacciieennþþii,,  ccuu
vvâârrssttee  ddee  ppâânnãã  îînn  2266  ddee  aannii..
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NNooii ppaaººii pprriivviinndd vvaalloorriiffiiccaarreeaa ppllaattoouulluuii
PPaaddiinnaa - PPeeººtteerraa ddiinn PPaarrccuull NNaattuurraall BBuucceeggii
■■ AAffllaattãã  îînn  ccããuuttaarreeaa  cceelloorr  mmaaii  bbuunnee
iiddeeii  ººii  ssoolluuþþiiii  ppeennttrruu  ddeezzvvoollttaarreeaa  zzoonneeii
mmoonnttaannee  aa  jjuuddeeþþuulluuii  DDââmmbboovviiþþaa,,
aaddmmiinniissttrraaþþiiaa  jjuuddeeþþeeaannãã  ffaaccee  nnooii  ppaaººii..
PPrreeººeeddiinntteellee  CCoonnssiilliiuulluuii  JJuuddeeþþeeaann
DDââmmbboovviiþþaa,,  AAlleexxaannddrruu  OOpprreeaa,,  îînnttââllnniirree
ccuu  rreepprreezzeennttaannþþiiii  UUnniivveerrssiittããþþiiii  ddee
AArrhhiitteeccttuurrãã  ººii  UUrrbbaanniissmm  „„IIoonn  MMiinnccuu""
BBuuccuurreeººttii..
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LLuummeeaa  ppoolliittiiccãã  ººii  aaddmmiinniissttrraaþþiiaa  ssuunntt
rreepprreezzeennttaattee,,  îînnccãã,,  îînn  cceeaa  mmaaii  mmaarree  ppaarrttee,,  ddee
bbããrrbbaaþþii..  CCuumm  rreezziissttãã  oo  ffeemmeeiiee  îînn  aacceesstt  ccoonntteexxtt
ººii  îînn  ccee  mmããssuurrãã  ssee  ssiimmttee  ssaauu  nnuu  îînn  llaarrgguull  eeii??

Într-adevãr, lumea politicã ºi administrativã
este în majoritate reprezentatã de bãrbaþi, însã
în ultimul timp, inclusiv în România, din ce în ce
mai multe femei fac carierã în aceste domenii,
pânã mai ieri dedicate oarecum exclusiv bãr-
baþilor. O femeie, vorbind bineînþeles din per-
spectiva mea, rezistã ºi trebuie sã reziste (ºi) în
aceastã lume. Dacã mã simt sau nu în largul
meu, conteazã mai puþin, indiferent de starea
pe care o am, trebuie sã fac faþã problemelor
sau situaþiilor care se ivesc într-o zi de lucru ºi
chiar peste ceea ce se numeºte un program
normal de lucru. Pe lângã inteligenþã, seriozi-
tate, „anduranþã", dar ºi multe alte calitãþi pe
care le au bãrbaþii, consider cã femeile din
politicã pun puþin mai mult „suflet", puþin mai
multã emoþie ºi poate puþin mai multã empatie,
rezultând, zic eu, un om politic puternic, dar ºi
sensibil. Douã extreme care însã dau rezultate
mult mai bune, de multe ori.

CCee  vv--aa  ddeetteerrmmiinnaatt  ssãã  aalleeggeeþþii  aacceesstt  ddrruumm??
A fost, bineînþeles, o provocare la care am

vrut sã rãspund cu tot ce þine de pregãtirea ºi
rezistenþa mea. Am vrut sã demonstrez, în ge-
neral, dar ºi mie, în special, cã pot ºi merit sã
ocup un astfel de post în administraþia unui
judeþ atât de important ca Dâmboviþa.
Rãspunsul meu nu are cum sã fie mai intere-
sant la aceastã întrebare, pentru cã ar însemna
sã mã laud ºi nu îmi stã în fire. Important în
viaþã este, în primul rând, sã încerci. Despre ce
am reuºit ºi cât, prefer sã las faptele sã „vor-
beascã".

DDaarr  ccâânndd  eerraaþþii  mmiiccãã,,  ccee  aaþþii  vviissaatt  ssãã  ffaacceeþþii
mmaaii  ttâârrzziiuu,,  îînn  vviiaaþþãã??

ªtiþi cum e, un copil îºi schimbã preferinþele
pentru o meserie sau alta de câteva ori în viaþã.
Aºa ºi eu, am visat, la diferite vârste, sã „mã
fac" poliþist, doctor, profesor, însã o constantã
de-a lungul copilãriei ºi adolescenþei a fost fap-
tul cã am ºtiut mereu cã vreau sã lucrez cu
oamenii. Viaþa are drumurile ei, însã scopul a
rãmas acelaºi, un drum al corectitudinii, al dis-
ciplinei ºi al ajutorului dat celui de lângã mine.

CCuumm  ssee  îîmmppaaccãã  oo  aaccttiivviittaattee  aattââtt  ddee  îînnccããrr--
ccaattãã  ccuu  vviiaaþþaa  ddee  ffaammiilliiee,,  ccuu  ppoossttuurraa  ddee  mmaammãã??

Activitatea administrativã ºi politicã nece-
sitã, într-adevãr, timp, efort, multã atenþie, impli-
care, devotament ºi multe altele, dar indiferent
de ceea ce se întâmplã la „serviciul" meu, sã-l
numesc aºa, familia, copilul meu, casa, prietenii

sunt la fel de importante. Încerc sã îmbin ca-
riera cu viaþa de familie cât mai bine, uneori
poate mã las condusã de sentimentele de
peste zi ºi ajung acasã cu un „bagaj" de pro-
bleme, însã îmi amintesc cã fiecare lucru ºi
fiecare zi necesitã rãbdare, iar familia mea are
ºi ea la fel de multã nevoie de mine. ªi au fost
poate situaþii în care am luat decizii bune în
munca mea ºi datoritã faptului cã sunt soþie ºi
mamã. Vorbind strict despre viaþa de familie,
este oaza mea de fericire, de iubire, de bucurie
nespusã, locul unde sunt eu cu „ai mei" ºi care
mã încarcã, mã destinde, îmi umple sufletul de
cãldurã ºi iubire.

CCee  vv--aaþþii  pprrooppuuss  îînn  mmoommeennttuull  îînn  ccaarree  aaþþii
iinnttrraatt  îînn  ppoolliittiiccãã??

Mi-am dorit ºi îmi doresc în continuare ca
politica din România sã fie în practicã aºa cum
învãþãm în teorie, cu fair-play ºi pentru interesul
comun, general. Mi-am propus multe, nu pe
toate le-am realizat, o parte le-am îndeplinit,
dar încã mai am multe de spus ºi de fãcut în
politica dâmboviþeanã, în care am intrat
dorindu-mi sã reuºesc ºi eu, prin contribuþia
mea - mai micã sau mai importantã - alãturi de
colegii mei din partid ºi din administraþie sã
ridicãm judeþul acolo unde meritã locuitorii lui.
În politicã am început de jos. Am fãcut de toate,
de la lipit afiºe, pânã la ºedinþe de campanie,
târzii ºi uneori vocale. Ca orice tânãr încãpãþâ-

nat, am avut convingerea cã pot schimba, din
interior, un sistem care nu-mi era pe plac. Poate
cã am fost uºor naivã, dar încã nu am renunþat
la aceastã idee. A fost o perioadã frumoasã, dar
ºi grea, însã fiecare moment a avut importanþa
lui ºi nu regret nimic. De altfel, sunt convinsã cã
aºa s-a format omul politic de astãzi, din ide-
aluri ºi greºeli, presãrate cu confirmãri.

DDaarr  îînn  aaddmmiinniissttrraaþþiiee,,  ccaa  vviicceepprreeººeeddiinnttee  aall
CCoonnssiilliiuulluuii  JJuuddeeþþeeaann,,  ccee  vv--aaþþii  pprrooppuuss  ssãã  rreeaallii--
zzaaþþii??

La Consiliul Judeþean, lucrurile merg ºi tre-
buie sã meargã în echipã. Mi-am propus ca
instituþia, al cãrei vicepreºedinte am onoarea sã
fiu, sã devinã, sã folosesc un termen pe care
poate numai o femeie politican l-ar folosi, „un
cãmin", ºi pentru dâmboviþeni,i pe care îi
reprezentãm cu toþii, ºi pentru salariaþi, dar ºi
pentru colegii consilieri...un loc în care, prin
muncã ºi implicare, sã reuºim sã rezolvãm
dacã nu toate, mãcar cele mai importante, cele
mai grave sau cele mai stringente probleme ale
judeþului.

OO  mmaarree  ppaarrttee  aa  ddoommeenniiuulluuii  dduummnneeaavvooaassttrrãã
ddee  aaccttiivviittaattee,,  ddiinn  ccaaddrruull  CCoonnssiilliiuulluuii  JJuuddeeþþeeaann
DDââmmbboovviiþþaa,,  ffaaccee  rreeffeerriirree  llaa  ddoommeenniiuull  ccuullttuurraall..
EEssttee  aacceeaassttaa  oo  oogglliinnddiirree  aa  ppeerrssoonnaalliittããþþiiii  ººii
pprreeffeerriinnþþeelloorr  dduummnneeaavvooaassttrrãã??

Cultura, istoria, tradiþiile judeþului Dâmboviþa
au fost ºi sunt impresionante. Uneori îmi pun
întrebarea dacã noi, cei de astãzi, ne ridicãm la
înãlþimea faptelor ºi deciziilor celor care au
fãcut istorie în locurile acestea, dar ºi în þarã.
Da, aceastã zonã a administraþiei judeþene mã
reprezintã, este una dintre preferatele mele,
ºtiu cã pentru unii pare puþin importantã, însã,
alãturi de educaþie, stã la temelia personalitãþii
muntenilor. Muncesc ºi mã implic cu tot efortul
în activitãþile specifice acestui domeniu, ceea
ce, de cele mai multe ori, presupune ºi întâlniri
cu oameni deosebiþi, cu oameni de la care am
ce învãþa sau avem cu toþii ce învãþa. ªi în
aceastã ramurã sunt multe de fãcut, avem
multe idei, dar oricât de mult ne-am dori sã
schimbãm lucrurile peste noapte, toate merg
încetul cu încetul, azi un pas mai mic, mâine
poate unul mai mare. ªi este ºi un domeniu mai
"sensibil", în care, deºi poate îþi doreºti moder-
nitate ºi actualitate, trebuie sã fii foarte atent cu
trecutul, cu moºtenirile culturale ºi populare
dâmboviþene, cu aceste „comori" care trebuie
doar promovate ºi apreciate, astfel încât ºi cei
de azi sã le iubeascã. Pentru cã e vorba tot
despre administraþie. „Omul sfinþeºte locul" ºi
nu invers. Prin urmare, în orice loc sunt sau mã

voi afla, scopul meu este sã-mi fac treaba cât
mai bine.

CCaarree  eessttee  pprrooiieeccttuull  dduummnneeaavvooaassttrrãã  ddee
ssuufflleett,,  ddiinnttrree  ttooaattee  cceellee  ddeerruullaattee  ddee  aaddmmiinniiss--
ttrraaþþiiaa  jjuuddeeþþeeaannãã??

Cel la care urmeazã sã lucrez ºi sã mã
implic. În fiecare proiect, fie cã þine de profesie
sau de viaþa personalã, când depui efort, timp,
când mai greºeºti, când cauþi soluþiile potrivite,
când te dezamãgeºte ceva, când reuºeºti sã te
ridici ºi ai bucuria sã vezi produsul final, acel
proiect nu devine parte din sufletul tãu? Cel
puþin, aºa se întâmplã cu mine.

DDaarr  cceeaa  mmaaii  mmaarree  pprroovvooccaarree  ppee  ccaarree  aaþþii
îînnttââmmppiinnaatt--oo  ccaa  vviicceepprreeººeeddiinnttee  aall  CCoonnssiilliiuulluuii
JJuuddeeþþeeaann  DDââmmbboovviiþþaa??

Cea mai mare provocare, aºa cum v-am
rãspuns la o altã întrebare, a fost chiar
acceptarea acestei funcþii de mare rãspundere.
Totul în aceastã funcþie este o provocare, o
depãºire a limitelor, o ieºire din zona de confort
ºi o expunere cãreia trebuie sã îi fac faþã.
Dincolo de toate aceste stãri interioare sau
exterioare ale mele, consider cã trebuie sã îmi
fac cât mai bine munca de administraþie, sã fiu
cât mai deschisã cãtre problemele ºi pãrerile
oamenilor, ale colegilor, sã încerc sã ajut ºi sã
rezolv, sã reuºesc sã FAC ceea ce þine de acest
post ºi chiar peste atribuþiile mele. Pe parcurs,
am fost nevoitã sã mã confrunt ºi cu probleme
la care nu m-aº fi aºteptat. Vã spun foarte sin-
cer, acest fapt m-a determinat, la un moment
dat, sã mã gândesc sã renunþ. Nu în ce priveºte
viaþa politicã, ci doar la rolul pe care îl am,
acum, în viaþa publicã. În politicã înveþi repede
sã pierzi, dar, dacã ai curaj ºi eºti perseverent,
înveþi ºi cum sã te ridici. Mi-este greu sã mã
obiºnuiesc cu ideea cã poþi fi jignit ºi huiduit sau
cã pot exista momente dificile pe care nu ºtii
dacã le poþi depãºi. Însã toate acestea mi-au
adus ºi multe bucurii: faptul cã am lângã mine o
familie puternicã ºi iubitoare, prieteni, poate
mai puþini, dar pe care ºtiu cã mã pot baza ºi,
de asemenea, câºtigul propriei puteri inte-
rioare, conºtientizarea faptului cã Dumnezeu
mi-a dãruit forþa necesarã de a mã ridica, oricât
de greu mi-ar fi. Pentru cã, în ciuda tuturor
obstacolelor, este o provocare pentru mine, 
sã-mi canalizez atenþia asupra scopului pe care
mi l-am propus încã de la început. Sã te
gândeºti pentru cine faci totul, pe cine ai deza-
mãgi dacã faci pasul înapoi, pentru cã cineva a
avut încredere în tine, la început de drum.

IINNTTEERRVVIIUULL LLUUNNIIII
■ Ec. Luciana Cristea – vicepreºedintele Consiliului Judeþean Dâmboviþa

„Trebuie ssã ffim ffoarte aatenþi ccu ttrecutul,
cu mmoºtenirile cculturale ººi ppopulare ddâmboviþene”

Sala Unirii a Consiliului Judeþean
Dâmboviþa (CJD) a gãzduit, în ziua
de 19 noiembrie 2019, seminarul de
informare, organizat de Agenþia pen-
tru Dezvoltare Regionalã (ADR) Sud
Muntenia, privind oportunitãþile de
finanþare existente în cadrul
Programului Operaþional Regional
2014 – 2020 (Regio).

Alãturi de conducerea Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, reprezentatã
de preºedintele Alexandru Oprea ºi
vicepreºedintele Alin Manole, la întâl-
nire au mai participat: primarul
Municipiului Târgoviºte, Cristian
Stan, primarul oraºului Pucioasa,
Constantin Ana, reprezentanþi ai
Spitalului Judeþean de Urgenþã
Târgoviºte, ai Complexului Naþional
Muzeal „Curtea Domneascã”, ai
ªcolii Speciale Târgoviºte, ai direcþi-
ilor de specialitate din cadrul CJD,
dar ºi ai altor instituþii implicate în
derularea proiectelor europene.

Seminarul a început cu o
prezentare susþinutã de directorul
Agenþiei de Dezvoltare Regionalã
Sud Muntenia, Liviu Muºat. Cu acest
prilej, directorul ADR a adus în
atenþie o situaþie generalã a
proiectelor cu finanþare europeanã,
depuse în exerciþiul financiar 2014 –
2020, la nivel de regiune, dar ºi la
nivelul judeþului Dâmboviþa.

Astfel, în judeþul Dâmboviþa, în
acest exerciþiu financiar, au fost
depuse 218 proiecte, în valoare de

1.910.033.450,78 lei. Numãrul con-
tractelor semnate pânã la data de 14
noiembrie 2019 se ridicã la 120, va-
loarea acestora fiind de
793.008.609,46 lei. Alte 50 de
proiecte se aflã încã în evaluare.

„Pânã în acest moment, la nivelul
Regiunii de Dezvoltare Sud
Muntenia, s-au depus aproximativ
1200 de aplicaþii, din care peste
jumãtate s-au concretizat în con-
tracte de finanþare. (…) În ceea ce
priveºte împãrþirea pe judeþe, cred cã
este important sã fixãm locul pe care
judeþul Dâmboviþa îl ocupã, evident
cã acesta este, aºa cum am fost
obiºnuiþi, unul fruntaº, 220 de apli-
caþii provin din Dâmboviþa, cu un total
de aproape 2 miliarde de lei, ceea ce
vã situeazã pe locul 2 dintre judeþele
regiunii, dupã judeþul Prahova, dar
înainte de judeþul Argeº, la o distanþã
considerabilã, ca valoare a
proiectelor atrase. (…) În ceea ce
priveºte administraþia, de departe
judeþul Dâmboviþa este pe primul loc,
la infrastructura de transport, cu 5
aplicaþii depuse, din care trei sunt
contracte de finanþare, semnate. Nici
un alt judeþ din regiune nu are trei
contracte semnate. ªi la infrastruc-
tura educaþionalã, cu 38 de aplicaþii,
judeþul Dâmboviþa este tot pe locul
întâi dintre judeþele regiunii, pe urmã-
torul loc aflându-se Prahova, cu 23.
La infrastructura socialã (de sãnã-
tate), cu cele 16 aplicaþii depuse,

judeþul Dâmboviþa se aflã pe locul al
doilea. (…) Vreau sã felicit adminis-
traþia dâmboviþeanã pentru modul în
care s-au desfãºurat aceste activitãþi,
în anul 2019, ºi trag speranþa cã
2020 va aduce concretizarea tuturor
acestor proiecte pentru beneficiarul
final, cetãþenii acestui judeþ, dar ºi
semnarea de noi contracte”, a
declarat Liviu Muºat.

Primarul Municipiului Târgoviºte,
Cristian Stan, felicitat de directorul
ADR pentru multitudinea de proiecte
depuse de municipalitatea
târgoviºteanã, a mulþumit ADR pen-
tru sprijinul acordat, subliniind cã
administraþia face eforturi pentru a
putea atrage cât mai multe fonduri.
„Pentru noi, ca administraþie localã a
unui municipiu cum este Târgoviºtea,
este foarte importantã sursa de
finanþare de care discutãm acum,
care asigurã o parte importantã din
bugetul pentru investiþii. (…) În acest
moment, deja avem depuse zece
cereri de finanþare, fãrã a discuta de
Centura Municipiului Târgoviºte, din
care sunt semnate 4 contracte de
finanþare, iar toate aceste proiecte
sunt în faza de execuþie.”

Primarul oraºului Pucioasa,
Constantin Ana, a fãcut ºi el o
prezentare a activitãþii de atragere de
fonduri: „Trei ani, noi am dus o luptã
imensã pentru a nu rata absolut nicio
axã. (…) am accesat absolut toate
proiectele posibile. Sunt mândru sã

spun cã, împreunã cu echipa mea,
am reuºit sã depunem 16 proiecte
europene ºi cã, potrivit cercetãrilor
fãcute, dintre localitãþile care au sub
20 000 locuitori, suntem pe primul loc
în þarã. Dacã toate aceste proiecte
vor fi aprobate ºi eu cred cã vor fi,
vom avea o sumã atrasã de peste 3
mii de Euro, pe cap de locuitor, ceea
ce este imens. Am terminat evalu-
area la 10 proiecte ºi avem semnate
9 contracte de finanþare, iar 2
proiecte sunt în lucru (...) Ca sumã
totalã atrasã, cred cã am depãºit 50
de milioane de Euro”

În încheierea întâlnirii, preºedin-
tele Consiliului Judeþean Dâmboviþa,
Alexandru Oprea, a concluzionat:
„Este o întâlnire care a mai avut loc în
alte trei judeþe din regiune. În ceea ce
priveºte UAT-urile din judeþul
Dâmboviþa, acestea ocupã un loc

fruntaº în privinþa scrierii ºi a
accesãrii acestor proiecte (…) Cred
cã este onorantã poziþia ocupatã de
judeþul Dâmboviþa, referitor la
atragerea fondurilor europene. Sunt
remarcabile eforturile fãcute de
colegii mei din administraþia localã.
Dupã cum s-a discutat ºi astãzi, aici,
existã o procedurã greoaie birocra-
ticã, aceastã perioadã de imple-
mentare de multe ori dureazã,
sperãm într-o simplificare a legislaþiei
ºi la o procedurã mai simplã, în ceea
ce priveºte achiziþiile publice. Îi mulþu-
mim domnului director Liviu Muºat,
pentru sprijinul constant pe care ni 
l-a oferit ca administraþie judeþeanã,
sprijin pe care l-a acordat ºi
numeroaselor unitãþi administrativ-
teritoriale din judeþ care au scris
proiecte.”

JJuuddeeþþuull DDââmmbboovviiþþaa ooccuuppãã llooccuurrii ffrruunnttaaººee,,
îînn rreeggiiuunnee,, llaa aattrraaggeerreeaa ddee ffoonndduurrii eeuurrooppeennee



pagina 3AAccttuuaalliittaatteeaa DDââmmbboovviiþþeeaannãã - NNooiieemmbbrriiee 22001199 - NNrr.. 33 

Secþia de Recuperare
Neuromotorie Copii Gura Ocniþei
este unica razã de speranþã, pentru
mulþi pãrinþi ai cãror copii suferã de
diverse afecþiuni din aceastã gamã,
care pot fi tratate în România în
doar 5 unitãþi medicale de profil.
Doar anul trecut au trecut pragul
acestei secþii peste 1300 de
pacienþi, cu vârste de pânã în 26 de
ani. De la micuþi care au fãcut primii
paºi cu ajutorul cadrelor medicale
de aici ºi pânã la tineri, care s-au
recuperat dupã accidente drama-
tice, toþi pacienþii care au fost spi-
talizaþi la Gura Ocniþei ºi aparþinã-
torii lor spun   într-un glas cã per-
sonalul de aici are un numitor
comun, dragostea pentru copii ºi
meserie.

Medicul Lavinia Rozalia Iliescu,
specialist Recuperare Medicalã,
Medicinã Fizicã ºi Balneologie, 
ne-a oferit mai multe detalii despre
unitatea în care-ºi desfãºoarã
activitatea.

ÎÎnn ttooaattãã þþaarraa eexxiissttãã
ddooaarr 55 uunniittããþþii

mmeeddiiccaallee îînn ccaarree
ppoott ffii ttrraattaaþþii ccooppiiiiii ccuu

aaffeeccþþiiuunnii nneeuurroommoottoorriiii
ÎÎnn  ccee  aann  aa  ffoosstt  îînnffiiiinnþþaatt  aacceesstt

cceennttrruu??
Clãdirea fusese iniþial o ºcoalã

profesionalã de ucenici care, în
1957, a primit profilul de instituþie
de învãþãmânt ºi sãnãtate pentru
copiii cu sechele de poliomielitã ºi
diferite dizabilitãþi.

Practic, Centrul de Recuperare
Neuromotorie Copii Gura Ocniþei a
fost înfiinþat în anul 1959, sub de-
numirea Sanatoriul Balneoclimatic
de Copii Gura Ocniþei. În anul 1993
ºi-a schimbat denumirea în Centrul
Naþional de Recuperare
Neuropsihomotorie Copii Gura
Ocniþei, urmând ca în 2006 sã-ºi
schimbe profilul din neuropsihomo-
torie în neuromotorie. În anul 2010,
centrul a devenit locaþie externã a
Spitalului Judeþean de Urgenþã
Târgoviºte, care are activitatea
împãrþitã în douã secþii. Medicii
care îºi desfãºoarã activitatea la
Gura Ocniþei sunt: Elena Tomºa,
Dorina Mãrgãrit, Elisabeta Niþã,
Daniela Purcãroiu, Cristina
Zamfiroiu ºi Andrei Drãgoi.

CCee  aaffeeccþþiiuunnii  ttrraattaaþþii  aaiiccii??  DDiinn
ccââttee  aamm  îînnþþeelleess,,  sseeccþþiiaa  ddee  llaa  GGuurraa
OOccnniiþþeeii  eessttee  uunnaa  ddiinnttrree  ppuuþþiinneellee  ddiinn
RRoommâânniiaa  ccuu  aacceesstt  pprrooffiill..  

Profilul spitalului este de recu-
perare neuromotorie, oferim îngrijiri
cu scopul recuperãrii copiilor cu
paralizii cerebrale, paralizii de nerv
periferic, malformaþii ºi deformaþii
congenitale ale sistemului osteoar-
ticular ºi muscular, sechele dupã
leziuni traumatice, afecþiuni/tul-
burãri de staticã ale sistemului
osteoarticular, tulburãri neuromo-
torii în cadrul anomaliilor cromo-
zomiale (de exemplu sindrom
Down), întârzieri în dezvoltare,
sechele rahitism. Spitalul este, 
într-adevãr, unul de interes naþio-
nal, în cadrul secþiilor adresându-se
pacienþi din toate judeþele. Astfel,
se numãrã printre puþinele unitãþi
spitaliceºti cu acest profil, în þarã
existând doar 5 astfel de centre.

CCaarree  ssuunntt  cceellee  mmaaii  ffrreeccvveennttee
aaffeeccþþiiuunnii  ppee  ccaarree  llee  ttrraattaaþþii  aaiiccii??

Cele mai multe internãri în
cadrul secþiilor noastre sunt
reprezentate de paraliziile cere-
brale: tetrapareze, hemipareze etc.
Un al doilea loc îl ocupã tulburãrile
de staticã ale coloanei, de exemplu
scolioza, ºi tulburãrile de staticã ale
piciorului, de exemplu piciorul plat-
valg.

CCaamm  ccââþþii  ppaacciieennþþii  ttrreecc  pprriinn  ssppiittaall
ppee  ppaarrccuurrssuull  uunnuuii  aann,,  ccee  ccaappaacciittaattee
aauu  cceellee  ddoouuãã  sseeccþþiiii  ddee  aaiiccii??

Spitalul are o capacitate de 140
de paturi pentru pacienþi ºi 50 de
paturi pentru însoþitori, împãrþite în
mod egal fiecãrei secþii. În anul
2018, au fost internaþi 1342 de
pacienþi, gradul de ocupare fiind
maxim în perioadele de vacanþã
ºcolarã, în special cea de varã.
Menþionez cã tratãm copii, ado-
lescenþi ºi tineri elevi sau studenþi
cu vârste de pânã în 26 de ani.

CCuu sspprriijjiinnuull
CCoonnssiilliiuulluuii JJuuddeeþþeeaann

DDââmmbboovviiþþaa,,  iinnssttiittuuþþiiaa
ssppiittaalliicceeaassccãã aa iinnttrraatt
îînnttrr-uunn aammpplluu pprroocceess

ddee rreeaabbiilliittaarree
DDoorriinndd  ssãã  vviinnãã  îînn  îînnttââmmppiinnaarreeaa

mmiicciilloorr  ppaacciieennþþii  ººii  aa  ppããrriinnþþiilloorr  aacceess--
ttoorraa,,  CCoonnssiilliiuull  JJuuddeeþþeeaann  DDââmmbboovviiþþaa
ººii  SSppiittaalluull  JJuuddeeþþeeaann  ddee  UUrrggeennþþãã
TTâârrggoovviiººttee  aauu  îînncceeppuutt  ddeerruullaarreeaa
mmaaii  mmuullttoorr  iinnvveessttiiþþiiii,,  ccee  vviizzeeaazzãã
îîmmbbuunnããttããþþiirreeaa  ccoonnddiiþþiiiilloorr  ddiinn  ccaaddrruull
aacceesstteeii  sseeccþþiiii..  DDee  ccâânndd  nnuu  aauu  mmaaii
aavvuutt  lloocc  lluuccrrããrrii  ddee  rreeppaarraaþþiiee  rreeaabbii--
lliittaarree??

În anul 2010, au avut loc lucrãri
de modernizare pentru anumite
saloane, transformate în rezerve. În
ultimii 9 ani, au avut loc doar lucrãri
de întreþinere, reparaþii curente ºi
igienizare.

TTooccmmaaii  ss--aa  tteerrmmiinnaatt  aassffaallttaarreeaa
ccããiilloorr  ddee  aacccceess  ººii  aa  ppaarrccããrriilloorr  ººii  aauu
îînncceeppuutt  ddeejjaa  lluuccrrããrriillee  llaa  aaccooppeerriiººuull
uunnuuiiaa  ddiinnttrree  ccoorrppuurrii..  CCee  lluuccrrããrrii  ssuunntt
pprrooggrraammaattee  îînn  vviiiittoorruull  aapprrooppiiaatt  ººii  ddee
ccee  aaþþii  mmaaii  aavveeaa  nneevvooiiee??  

Cu ajutorul conducerii
Consiliului Judeþean Dâmboviþa, a
fost reamenajatã curtea spitalului,
au fost înlocuite bordurile ºi a fost
turnat covor asfaltic, la nivelul cãilor
de acces, alee pietonalã ºi parcare.
În acest moment, cu ajutorul primit
din partea Consiliului Judeþean
Dâmboviþa ºi a managerului
Spitalului Judeþean de Urgenþã
Târgoviºte, Claudiu Dumitrescu, se
desfãºoarã încã douã lucrãri
extrem de utile pentru noi. În cadrul
pavilionului B se fac intervenþii pen-
tru înlocuirea acoperiºului, deoa-
rece tabla prezenta un grad înaintat
de uzurã, iar apa se infiltra în
saloane. În plus, în incinta curþii, în
faþa pavilionul A, se deruleazã
lucrarea cea mai „coloratã“, care,
cu siguranþã, va aduce multã

bucurie ºi cele mai frumoase zâm-
bete, mai exact amenajarea unui
spaþiu de joacã destinat copiilor ºi
mã refer aici inclusiv la micuþii cu
dizabilitãþi. Va fi un univers colorat,
de aproape 500 de metri pãtraþi,
înconjurat de pomi. În pavilioanele
A ºi B este necesarã ºi înlocuirea
sistemului de încãlzire cu sobe cu
unul bazat pe centrale termice. În
acest moment, sunt în faza de
proiectare ºi sperãm ca, în anul
2020 sã fie realizate.

SSuuffeerriinnþþaa  ooaammeenniilloorr  eessttee  ggrreeuu
ddee  pprriivviitt,,  iiaarr  aa  cceelloorr  mmiiccii  eessttee  ººii  mmaaii
ddrraammaattiiccãã..  CCuumm  rreeuuººiiþþii  ssãã  ffaacceeþþii
ffaaþþãã  ttuuttuurroorr  ccaazzuurriilloorr  ppee  ccaarree  llee
vveeddeeþþii??

Când eram studentã, nu do-
ream o specialitate cu profil pedi-
atric tocmai din cauza emoþiilor
copleºitoare pe care le simþeam,
vãzând suferinþa copiilor. Lucrurile
s-au schimbat când am devenit
mama a doi copii, în timpul rezi-
denþiatului. Datoritã copiilor mei
lucrez astãzi cu aceºti micuþi, care
au nevoie de ajutor. Copiii mei au
scos la ivealã un ataºament aparte
faþã de toþi copiii, dar au scos la
ivealã ºi copilul din mine. Mã con-
sider foarte norocoasã, pentru cã
am privilegiul de a lucra cu aceºti
mici pacienþi, care îmi oferã în
fiecare zi prilejul de a-mi retrãi
copilãria în timp ce muncesc:
râdem, ne jucãm, ne îmbrãþiºãm,
vorbim despre desene animate ºi
diverse jocuri, iar faptul cã avem ºi
rezultate, spectaculoase de multe
ori, este o încununare minunatã a
tuturor eforturilor depuse de noi,
toþi cei care ne desfãºurãm aici
activitatea.

Sala Unirii a Consiliului
Judeþean Dâmboviþa a gãzduit, în
data de 5 noiembrie 2019, eveni-
mentul de semnare a douã noi con-
tracte de asociere între Consiliul
Judeþean Dâmboviþa ºi douã unitãþi
administrative din judeþ, Braniºtea
ºi Poiana. La parafarea celor douã
contracte au participat preºedintele
Consiliului Judeþean Dâmboviþa,
Alexandru Oprea, vicepreºedintele
Alin Manole, directorul general al
Direcþiei Generale Infrastructurã
localã, Vasile Dinu, precum ºi edilii
celor douã localitãþi. Pentru locali-
tatea Braniºtea s-a semnat con-
tractul „Asfaltare uliþe ºi strãzi în
satele Braniºtea ºi Dâmbovicioara
din comuna Braniºtea, judeþul
Dâmboviþa” (2,787 km). Valoarea
totalã a contractului este de
1.269.502,83 lei, din care
finanþarea CJD are valoarea de

634.751,41 lei. Al doilea contract
semnat a fost „Modernizare dru-
muri locale DS 18 ºi DS 2088, în
comuna Poiana, judeþul
Dâmboviþa” (0,970 km). Valoarea
totalã a contractului este de
824.139,56 lei, din care CJD asi-
gurã finanþare în valoare de
412.069,78 lei. Primarul comunei
Braniºtea, Adrian Stan, a declarat
cã, dupã semnarea acestui con-
tract, gradul de asfaltare al dru-
murilor din comunã a ajuns la 98%,
în timp ce primarul comunei
Poiana, Marian ªerban, a declarat
cã a ajuns cu asfaltarea la 100%.
„Mulþumesc frumos domnului
preºedinte pentru aceastã
asociere, sunt bucuros ºi aºteptãm
sã mai încheiem noi contracte ºi
anul viitor (...) Am asfaltat ºi drumul
judeþean 711 D, de la Româneºti ºi
pânã la Lunguleþu, ºi vreau sã le

mulþumesc domnului preºedinte ºi
domnului vicepreºedinte pentru
sprijin, mai trebuie sã facem doar
marcajul acestui drum, pe care se
va circula în condiþii de autostradã”.

2233..888877..000000 lleeii,, aallooccaaþþii
îînn 22001199,, ddiinn bbuuggeettuull

CCJJDD,, ppeennttrruu pprrooiieecctteellee
ddee aassoocciieerree ppee

iinnffrraassttrruuccttuurraa rruuttiieerrãã
În anul 2019, prin bugetul pro-

priu al Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, pentru obiectivele de
infrastructurã rutierã derulate în
asociere cu unitãþile administrativ-
teritoriale, a fost alocatã suma de
23.887.000 lei, din care 9.817.000
lei pentru obiectivele în curs de
execuþie ºi 14.070.000 lei, pentru
obiectivele la care nu a început

execuþia lucrãrilor sau pentru care
a fost emis acordul de principiu în
vederea asocierii. De asemenea, în
anul 2019, a fost emis acordul de
principiu privind asocierea
Consiliului Judeþean Dâmboviþa cu
un numãr de 63 de unitãþi adminis-
trativ-teritoriale, pentru aceste
obiective fiind în curs de elaborare
documentaþiile tehnico-economice,
urmând ca, dupã finalizarea aces-
tora ºi obþinerea avizelor ºi acor-
durilor solicitate prin certificatele de
urbanism, sã fie aprobatã
asocierea ºi principalii indicatori
tehnico-economici ai obiectivelor,
în vederea derulãrii procedurilor de

achiziþie publicã pentru con-
tractarea execuþiei de lucrãri. Dintre
obiectivele pentru care a fost emis
acordul de principiu în vederea
asocierii în anul 2019, au fost fina-
lizate documentaþiile aferente ºi
îndeplinite condiþiile în vederea
aprobãrii asocierii pentru 29 de
unitãþi administrativ-teritoriale.
Valoarea totalã a cotelor de cofi-
nanþare, ce revin Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, pentru deru-
larea obiectivelor aprobate a fi
derulate în asociere în cursul anu-
lui 2019, este de 24.694.745 lei
(inclusiv TVA).

AAllttee ddoouuãã uunniittããþþii aaddmmiinniissttrraattiivv-tteerriittoorriiaallee
aauu sseemmnnaatt ccoonnttrraaccttee ddee aassoocciieerree
ccuu CCoonnssiilliiuull JJuuddeeþþeeaann DDââmmbboovviiþþaa

ÎÎNNAAIINNTTEE DD UU PP ÃÃ

Centrul dde RRecuperare NNeuromotorie CCopii GGura OOcniþei
oferã ssperanþã ººi ddragoste ppentru ssute dde ccopii
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Numãrul de vizitatori ai muzeelor
din cadrul Complexului Naþional
Muzeal „Curtea Domneascã“, instituþie
aflatã în subordinea Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, a crescut cu
peste 11 procente în ultimul an. Astfel,
la sfârºitul trimestrului III al anului 2019,
aproape 293 de mii de turiºti au trecut
pragul obiectivelor dâmboviþene, com-
parativ cu aceeaºi perioadã a anului
2018, când s-au înregistrat puþin peste
262 de mii de vizitatori. Punctele care
au suscitat cel mai mare interes anul
acesta, au fost Peºtera Ialomiþei (106
mii vizitatori), Ansamblul Monumental
„Curtea Domneascã” (99 mii vizitatori)
ºi Ansamblul Brâncovenesc Potlogi (13
mii vizitatori). Cea mai mare parte a
publicului vizitator a fost format din
grupuri organizate de elevi însoþiþi de
cadre didactice, participanþi la acti-

vitãþile culturale, ce au avut loc în in-
cinta muzeului, pasionaþi de istorie,
turiºti români, strãini. Creºterea
numãrului de vizitatori se datoreazã în
special diversificãrii ofertei culturale,
prin organizarea a numeroase proiecte
educaþionale pentru elevi, dar ºi a pro-

movãrii permanente pe care instituþia
muzealã o face pe site-urile de specia-
litate, pe reþelele de socializare, la târ-
gurile de turism, dar ºi în cadrul
muzeelor proprii unde turiºtii primesc
gratuit pliante de promovare ale celor-
lalte obiective turistice din judeþ.

Numãrul vvizitatorilor, lla mmuzeele CComplexului
Naþional MMuzeal „„Curtea DDomneascã”,  îîn ccreºtere

Aflatã în cãutarea celor mai bune
idei ºi soluþii pentru dezvoltarea
zonei montane a judeþului
Dâmboviþa, administraþia judeþeanã
face noi paºi. Astfel, preºedintele
Consiliului Judeþean Dâmboviþa,
Alexandru Oprea, a participat în
ziua de 7 noiembrie 2019, la o întâl-
nire de lucru la sediul Universitãþii
de Arhitecturã ºi Urbanism „Ion
Mincu" Bucureºti. Tema întâlnirii a
fost colaborarea autoritãþilor publice
judeþene cu specialiºtii universitãþii
ºi stabilirea etapelor ce trebuie par-
curse în vederea identificãrii celor
mai bune soluþii pentru proiectul
strategic de dezvoltare a turismului
în zona montanã din judeþul nostru,
proiect ce urmãreºte valorificarea
platoului Padina - Peºtera, din
Parcul Natural Bucegi. La întâlnire
au mai participat Teodor Bâte, arhi-
tectul-ºef al judeþului, Vasile Dinu,
directorul general al Direcþiei
Generale Infrastructurã Localã, ºi
ªtefan Ioniþã, expert în cadrul cabi-
netului preºedintelui. Din partea
Universitãþii de Arhitecturã ºi
Urbanism „Ion Mincu", au participat
la întâlnire rectorul - prof. arh.
Marian Moiceanu, vicerectorul  arh.
Tiberiu Florescu, arhitect Cristian
Ion Drughean - asistent executiv al
rectorului, ºi arhitectul Luminiþa
Antoaneta Patron - manager gene-
ral al universitãþii. În acest context,
preºedintele Alexandru Oprea a
expus potenþialul turistic de care
dispune zona Peºtera - Padina ºi a
subliniat faptul cã este nevoie de o
concepþie arhitecturalã care sã con-

ducã la o dezvoltare durabilã: „Avem
elemente naturale ce pot fi valorifi-
cate, iar peisajele sunt deosebite.
Ne dorim sã gãsim o modalitate de
colaborare, cu respectarea legii în
vigoare. Avem o astfel de colaborare
ºi cu Academia de Studii
Economice Bucureºti. Ne dorim o
dezvoltare unitarã. Trebuie emisã o
temã pe care sã o dezvoltãm împre-
unã, sã realizãm un studiu prelimi-
nar, care sã stea la baza realizãrii
unui masterplan". Rectorul Uni-
versitãþii „Ion Mincu" a precizat cã
este un bun cunoscãtor al judeþului
Dâmboviþa ºi cã aceastã relaþie de
colaborare ar trebui sã îmbrace
forma unei consultanþe tehnice sau
chiar de servicii de proiectare: „Aici,
în universitate, Facultatea de
Urbanism poate realiza acest studiu
preliminar. Cred cã partea de infra-
structurã este foarte importantã ºi
trebuie realizatã în paralel cu dez-
voltarea zonei". Vicerectorul Tiberiu
Florescu a adãugat cã discuþiile nu
s-au purtat doar din perspectivã
academicã, ci ºi din perspectivã
concretã: „Am înþeles importanþa
solicitãrii Consiliului Judeþean
Dâmboviþa ºi ne bucurãm sã putem
colabora. Sunt aspecte economice,
sociale, ecologice de care trebuie
sã þinem cont ºi, de aceea, trebuie
sã realizãm un proiect-cadru care
sã îmbine în mod inteligent per-
spectivele de realizare". Discuþiile
purtate în cadrul întâlnirii urmeazã
sã fie concretizate într-un acord de
parteneriat, ce va fi semnat în
perioada urmãtoare.

Viitorul judeþului Dâmboviþa se numãrã printre
prioritãþile administraþiei dâmboviþene, dar ºi ale
instituþiei care pregãteºte tinerii viitorului. Tocmai
de aceea, Consiliul Judeþean Dâmboviþa (CJD) ºi
Universitatea „Valahia” din Târgoviºte (UVT) au
semnat un acord de parteneriat în cadrul cãruia
ºi-au asumat colaborarea ºi promovarea mai mul-
tor mãsuri care sã asigure dezvoltarea durabilã a
judeþului Dâmboviþa. Mãsura a fost aprobatã
printr-o hotãrâre a CJD, în data de 16 octombrie
2019, iar semnarea acordului a avut loc pe 
5 noiembrie 2019, la rectoratul din cadrul noului
campus universitar din Târgoviºte. La semnare
au participat: preºedintele Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, Alexandru Oprea, însoþit de arhitectul
ºef Teodor Bâte, rectorul universitãþii
târgoviºtene, Cãlin Oros, ºi prorectorii Gabriela
Teodorescu, Cristina ªtefan ºi Laura Gorghiu.
Acordul are ca scop susþinerea ºi promovarea
unor politici ºi proiecte ce vizeazã dezvoltarea
durabilã a judeþului Dâmboviþa. Mijloacele de
realizare ale acestui obiectiv se referã atât la
strategii de urbanism, amenajarea teritoriului,
protecþia ºi conservarea mediului înconjurãtor,
economic ºi administrativ, cât ºi la promovarea
reciprocã a specialiºtilor celor douã instituþii în
programe si proiecte de cercetare ºtiinþificã. De
asemenea, se doreºte constituirea de grupuri
comune de lucru ºi cercetare (sub formã de cen-
tre, clustere, comisii), cooperarea în vederea
creºterii potenþialului de accesare a surselor de
finanþare, creºterea oportunitãþilor de învãþare ºi
oferirea unei experienþe utile studenþilor, prin
realizarea de stagii de practicã sau participarea la
activitãþi extracurriculare de dezvoltare perso-
nalã, stimularea participãrii la diverse competiþii
dar ºi a creºterii mobilitãþii studenþilor. Alexandru
Oprea a subliniat, în cadrul discuþiilor purtate cu
conducerea universitãþii târgoviºtene, importanþa
pregãtirii de specialiºti: „Existã, în acest moment,
un deficit în ceea ce priveºte, de exemplu, spe-

cialiºtii în achiziþii publice ºi cred cã ar fi util sã
puneþi bazele unui master cu aceastã spe-
cializare. Ne lipsesc de asemenea specialiºtii în
domeniile tehnice….tocmai de aceea, m-ar
interesa sã ne trasaþi în ce domenii putem cola-
bora, pentru a ne putea completa. Consiliul
Judeþean Dâmboviþa are o mulþime de proiecte ºi
activitãþi, în care ar avea nevoie de expertiza unor
specialiºti, pe care sunt convins cã ni i-aþi putea
furniza. (….) Îmi doresc sã depãºim nivelul teo-
retic ºi sã pregãtim profesioniºti care sã ºtie sã
facã ceva concret la finalizarea studiilor ºi tocmai
de aceea mã ºi gândesc la niºte stagii de prac-
ticã, nu doar în domeniul juridic cum s-au mai
desfãºurat, ci ºi în administraþie, proiecte
europene, patrimoniu, domenii în care studenþii
sã aibã ocazia sã înveþe aplicat ºi, de ce nu, sã
dãm ocazia vârfurilor sã se ºi angajeze în cadrul
aparatului administrativ.” În replicã, rectorul
Universitãþii „Valahia” Târgoviºte, Cãlin Oros, a
spus cã o astfel de colaborare ar fi de bun augur:
„Trebuie doar sã ne spuneþi de ce specializãri
duceþi lipsã, iar noi, în baza convenþiei de prac-
ticã, vã vom trimite studenþi în stagii de pregãtire.
Pentru a ne asigura cã studenþii vor fi motivaþi,
putem pune bazele unor internship-uri, în care
aceºtia sã fie ºi remuneraþi, chiar dacã sumele nu
sunt mari, este o formã de angajare pe perioadã
determinatã. Este o metodã care se practicã
peste tot în lume ºi cred cã aveþi posibilitatea de
a finanþa un astfel de program. În decurs de douã
sãptãmâni veþi primi o situaþie completã cu
domeniile de expertizã pe care le asigurã univer-
sitatea, astfel încât sã ºtiþi exact ce vã putem
pune la dispoziþie.” Nu în ultimul rând, reprezen-
tanþii celor douã instituþii au discutat despre posi-
bilitatea de a face paºi împreunã, pe baza exper-
tizei specialiºtilor din Universitatea „Valahia”
Târgoviºte în ceea ce priveºte transformarea în
realitate a proiectelor ce vizeazã dezvoltarea
Staþiunii Padina – Peºtera.

Noi ppaºi pprivind vvalorificarea
platoului PPadina - PPeºtera
din PParcul NNatural BBucegi
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11.. Hotãrâre privind modificarea organi-
gramei ºi statului de funcþii ale aparatului de
specialitate al Consiliului Judeþean Dâmboviþa.

22.. Hotãrâre privind asocierea judeþului
Dâmboviþa, prin Consiliul Judeþean Dâmboviþa,
cu unitatea administrativ-teritorialã Comiºani,
prin Consiliul Local Comiºani, pentru realizarea
în comun a investiþiei „Modernizare DC 501 în
comuna Comiºani, sat Lazuri, judeþul
Dâmboviþa” ºi aprobarea principalilor indicatori
tehnico-economici ai obiectivului.

33.. Hotãrâre privind asocierea judeþului
Dâmboviþa, prin Consiliul Judeþean Dâmboviþa,
cu unitatea administrativ-teritorialã Sãlcioara,
prin Consiliul Local Sãlcioara, pentru realizarea
în comun a investiþiei „Modernizare DC 58
Cãtunu-Ghineºti, comuna Sãlcioara, judeþul
Dâmboviþa” ºi aprobarea principalilor indicatori
tehnico-economici ai obiectivului.

44..  Hotãrâre privind asocierea judeþului
Dâmboviþa, prin Consiliul Judeþean Dâmboviþa,
cu unitatea administrativ-teritorialã Morteni,
prin Consiliul Local Morteni, pentru realizarea
în comun a investiþiei „Modernizare drumuri
comunale, comuna Morteni, judeþul Dâmboviþa”
ºi aprobarea principalilor indicatori tehnico-eco-
nomici ai obiectivului.

55.. Hotãrâre pentru modificarea ºi com-
pletarea Hotãrârii Consiliului Judeþean
Dâmboviþa,nr. 201/17.09.2019, privind
asocierea judeþului Dâmboviþa, prin Consiliul
Judeþean Dâmboviþa, cu unitatea administrativ-
teritorialã Lunguleþu, prin Consiliul Local
Lunguleþu, pentru realizarea în comun a
investiþiei „Modernizare strãzi în comuna
Lunguleþu, satele Lunguleþu ºi Serdanu, judeþ
Dâmboviþa” ºi aprobarea principalilor indicatori
tehnico-economici ai obiectivului.

66.. Hotãrâre privind asocierea judeþului
Dâmboviþa, prin Consiliul Judeþean Dâmboviþa,
cu oraºul Fieni, prin Consiliul Local Fieni, pen-
tru realizarea în comun a investiþiei
„Modernizare strãzi în oraº Fieni, str. Ialomiþei,
str. Crângului, str. Pomilor, str. Plantaþiei, str.
Malu Roºu, Costeºti” ºi aprobarea principalilor
indicatori tehnico-economici ai obiectivului.

77.. Hotãrâre privind asocierea judeþului
Dâmboviþa, prin Consiliul Judeþean Dâmboviþa,
cu unitatea administrativ-teritorialã Brezoaele,
prin Consiliul Local Brezoaele, pentru
realizarea în comun a investiþiei „Modernizare
drum comunal DC 153, comuna Brezoaele,
judeþul Dâmboviþa” ºi aprobarea principalilor
indicatori tehnico-economici ai obiectivului.

88.. Hotãrâre privind asocierea judeþului
Dâmboviþa, prin Consiliul Judeþean Dâmboviþa,
cu unitatea administrativ-teritorialã Conþeºti,
prin Consiliul Local Conþeºti, pentru realizarea
în comun a investiþiei „Modernizare strãzi în
comuna Conþeºti, judeþul Dâmboviþa” ºi apro-
barea principalilor indicatori tehnico-economici
ai obiectivului.

99.. Hotãrâre privind asocierea judeþului
Dâmboviþa, prin Consiliul Judeþean Dâmboviþa,
cu unitatea administrativ-teritorialã Vulcana
Pandele, prin Consiliul Local Vulcana Pandele,
pentru realizarea în comun a investiþiei
„Reabilitare ºi modernizare DC 139 în comuna
Vulcana Pandele, judeþul Dâmboviþa (covor
asfaltic)” ºi aprobarea principalilor indicatori
tehnico-economici ai obiectivului.

1100.. Hotãrâre privind asocierea judeþului
Dâmboviþa, prin Consiliul Judeþean Dâmboviþa,
cu unitatea administrativ-teritorialã Petreºti,
prin Consiliul Local Petreºti, pentru realizarea

în comun a investiþiei „Modernizare drumuri
locale cu o lungime de aproximativ 2 km, în
comuna Petreºti Dâmboviþa, judeþul
Dâmboviþa” ºi aprobarea principalilor indicatori
tehnico-economici ai obiectivului.

1111.. Hotãrâre privind asocierea judeþului
Dâmboviþa, prin Consiliul Judeþean Dâmboviþa,
cu unitatea administrativ-teritorialã Bãrbuleþu,
prin Consiliul Local Bãrbuleþu, pentru realizarea
în comun a investiþiei „Modernizare drum de
legãturã Bãrbuleþu - Valea Tisei - Malu cu Flori”
ºi aprobarea principalilor indicatori tehnico-eco-
nomici ai obiectivului.

1122.. Hotãrâre privind asocierea judeþului
Dâmboviþa, prin Consiliul Judeþean Dâmboviþa,
cu unitatea administrativ-teritorialã Ciocãneºti,
prin Consiliul Local Ciocãneºti, pentru
realizarea în comun a investiþiei „Modernizare
strãzi în comuna Ciocãneºti, judeþul
Dâmboviþa” ºi aprobarea principalilor indicatori
tehnico-economici ai obiectivului.

13. Hotãrâre pentru modificarea ºi com-
pletarea Anexei nr. 2, la Hotãrârea Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, nr. 27/14.03.2019, privind
aprobarea documentaþiei tehnico-economice ºi
a principalilor indicatori pentru obiectivul de
investiþii “Iluminat public DJ 714 Zãnoaga,
Bolboci, Cheile Tãtarului, Peºtera, Padina”.

1144..  Hotãrâre privind includerea în domeniul
public al judeþului Dâmboviþa a unor bunuri imo-
bile – construcþii care aparþin Ansamblului
Brâncovenesc Potlogi.

1155.. Hotãrâre privind vânzarea prin licitaþie
publicã a 172 metri cubi volum brut masã lem-
noasã pe picior, existentã pe amplasamentul
imobilului situat în comuna Brãneºti, sat
Priboiu,  Aleea Sinaia nr. 3-4.

1166.. Hotãrâre privind mandatarea reprezen-
tanþilor Adunãrii Generale a Acþionarilor pentru
numirea unui membru în Consiliul de
Administraþie al S.C. CARPATMONTANA SERV
S.A.

1177.. Hotãrâre privind mandatarea reprezen-
tanþilor Adunãrii Generale a Acþionarilor pentru
numirea unui membru în Consiliul de
Administraþie al S.C. MORENI PARC INDUS-
TRIAL S.A.

1188.. Hotãrâre privind desemnarea adminis-
tratorilor provizorii, în Consiliul de Administraþie
la  S.C. “Lucrãri Drumuri ºi Poduri Dâmboviþa”
S.A., la care unitatea administrativ-teritorialã,
judeþul Dâmboviþa este acþionar unic.

1199.. Hotãrâre privind declanºarea procedurii
de selecþie a administratorilor la S.C. “Lucrãri
Drumuri ºi Poduri Dâmboviþa” S.A., la care uni-
tatea administrativ-teritorialã, judeþul
Dâmboviþa este acþionar unic.

2200..  Hotãrâre privind aprobarea acordãrii
burselor de ajutor social elevilor care frecven-
teazã cursurile ªcolii Gimnaziale Speciale
Târgoviºte, pentru anul ºcolar 2019-2020.

2211.. Hotãrâre privind aprobarea taxelor ºi
tarifelor locale pentru anul fiscal 2020 care se
constituie venituri la bugetul local al judeþului ºi
la bugetul instituþiilor subordonate.

2222.. Hotãrâre privind stabilirea preþurilor
medii ale produselor agricole pe anul 2020, în
vederea evaluãrii veniturilor în naturã obþinute
din arendã de proprietarii de terenuri, uzufruc-
tuari sau alþi deþinãtori legali.

2233..  Hotãrâre privind rectificarea bugetului
propriu al judeþului pe anul 2019.

Pe ordinea de zi a ºedinþei ordinare de
consiliu judeþean s-a aflat ºi proiectul de
hotãrâre privind „Aprobarea cumpãrãrii unui
teren proprietate privatã, situat pe raza unitãþii
administrativ-teritoriale Titu, judeþul Dâmboviþa,
în vederea extinderii utilitãþilor de gestiune inte-
gratã a deºeurilor ºi/sau construirii unei staþii de
tratare mecano-biologicã a deºeurilor munici-
pale ºi asimilate”. Acelaºi proiect fusese ºi pe
ordinea de zi a ºedinþei extraordinare de îndatã,
din ziua de 31 octombrie 2019, atunci când
consilierii PNL nu s-au prezentat la ºedinþã,
fãcând astfel imposibilã adoptarea sa, din lipsã
de cvorum. Hotãrârea nu a fost adoptatã nici în
ºedinþa din 19 noiembrie, întrucât nici de
aceastã datã nu a primit votul consilierilor
judeþeni liberali.

Proiectul face parte din Planul
Naþional de Gestiune a Deºeurilor, date fiind
posibilitãþile de finanþare, prevãzute prin
Programul Operaþional Infrastructurã Mare
(POIM), în acest sens fiind necesarã achi-
ziþionarea unui teren care sã corespundã
investiþiei mai sus-menþionate. Prin aprobarea
acestui proiect de hotãrâre, Consiliul Judeþean
Dâmboviþa ºi Asociaþia de Dezvoltare
Intercomunitarã (ADI) „Managementul Integrat
al Deºeurilor din Judeþul Dâmboviþa” urmãresc
dezvoltarea ºi eficientizarea sistemului de
gestiune a deºeurilor prin identificarea ºi
realizarea unor proiecte ºi programe

investiþionale care sã rezolve problemele de
mediu ºi ale cãror rezultate sã fie benefice
locuitorilor judeþului Dâmboviþa.

Prin neaprobarea acestui proiect de
hotãrâre, judeþul nostru rateazã o investiþie de
60 milioane Euro, care era primordialã pentru
buna funcþionare a sistemului de colectare
selectivã a deºeurilor, gestul de astãzi având ca
efect pierderea unei ºanse importante de
deblocare a acestui sistem.

Preºedintele Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, Alexandru Oprea a fãcut urmã-
toarele precizãri, în cadrul ºedinþei ”În ceea ce
priveºte acest proiect de hotãrâre, nu este
vorba de o groapã de gunoi, cum greºit s-a
interpretat de colegii noºtri de la PNL, este
vorba de construcþia unei clãdiri care sã pre-
vadã staþii de tratare mecano-biologicã, staþie
de digestare anaerobã a gunoiului, pentru cã
ne obligã legislaþia europeanã, ne obligã
prevederile legale ale Protecþiei Mediului sã tre-
cem judeþul Dâmboviþa la colectare selectivã.
(…)  gunoiul pe care o sã îl colectãm selectiv
trebuie dus acolo ºi trebuie sã respectãm aces-
te fluxuri de tratare urmând ca o cotã parte mult
mai micã decât acum, sã fie dusã la cele douã
gropi de gunoi de la Titu ºi de la Aninoasa.
Sigur cã, dacã gãseam o variantã la Târgoviºte
o fãceam la Târgoviºte, dar a duce o astfel de
investiþie lângã o groapã de gunoi existentã
înseamnã dublarea cheltuielilor, pentru a face
acolo tot ce este necesar sã duci odatã gunoiul
trebuie fãcut tot ceea ce înseamnã protecþia
mediului, membrane, staþie de epurare, ali-
mentare cu energie electricã. Dacã dumnea-
voastrã consideraþi necesar cã nu trebuie sã
facem aceastã investiþie beneficã pentru 526 de
mii locuitori ai judeþului Dâmboviþa, eu vã spun
cã voi pune acest proiect pe ordinea de zi a
fiecãrei ºedinþe de consiliu judeþean de acum
încolo pentru cã nu pot permite sã ratez un
proiect la care mã obligã legislaþia de mediu,
mã obligã normele europene (…) nu este un
moft al cuiva, este o necesitate pentru cã dacã
nu avem acest teren în proprietate nu mai
putem vorbi de colectare selectivã a gunoiului
în judeþul Dâmboviþa iar pe cale de consecinþã
taxele, valoarea penalitãþilor UAT-urilor din
judeþul Dâmboviþa ºi a amenzilor pe care le
vom plãti cãtre organismele de mediu, nu vreau
sã mã gândesc la ce valori vor ajunge”.

HOTÃRÂRI AADOPTATE
ÎN DDATA DDE 119.11.2019

În perioada 20-23 noiem-
brie 2019, Biblioteca Judeþeanã 
„I. H. Rãdulescu” Dâmboviþa a orga-
nizat Zilele Bibliotecii, eveniment
devenit deja tradiþie, care faciliteazã
întâlnirea între cititori, personalul
bibliotecii ºi oameni de culturã din
judeþ. Din programul mani-
festãrilor au fãcut parte: dezbateri
ºtiinþifice, lansãri de carte, expoziþii,
momente muzicale ºi concursuri, iar
cei interesaþi au putut participa la
vizite ghidate în biblioteca pe par-
cursul celor 4 zile. Festivitatea de
deschidere a Zilelor Bibliotecii a
avut loc miercuri, 20 noiembrie
2019, la eveniment participând alã-
turi de directorul instituþiei, Agnes
Erich, Alexandru Oprea – preºedin-
tele Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, reprezentanþi ai Arhi-
episcopiei Târgoviºte, oameni de

litere dâmboviþeni ºi reprezentanþii
mai multor instituþii cu profil educa-
tiv. Cu acest prilej, Alexandru Oprea
a felicitat echipa bibliotecii pentru
implicarea activã în viaþa comunitãþii
ºi gama diversã a activitãþilor orga-
nizate cu regularitate, subliniind
importanþa lecturii ºi a încurajãrii
acestei activitãþi. De asemenea,
Alexandru Oprea a anunþat cã se
fac paºi pentru amenajarea unei noi
secþii pentru copii, într-unul din
punctele termice din Târgoviºte,
care va fi reamenajat, cu acest
scop.

Manifestãrile au continuat cu
decernarea premiilor Bibliotecii
Judeþene „I. H. Rãdulescu”, pentru
anul 2019. Categoriile care au primit
distincþii au fost: cea mai activã insti-
tuþie partenerã (Societatea
Scriitorilor Târgoviºteni), cea mai

activã bibliotecã din judeþ (Fieni),
cel mai activ partener media
(Columna TV), cel mai activ cititor ºi
cel mai activ voluntar.
Momentele festive s-au þinut lanþ,
astfel cã prilejul a fost unul potrivit ºi
pentru aniversarea a 25 de ani de la
apariþia neîntreruptã a revistei
„Curier”, publicaþia proprie a bi-
bliotecii dâmboviþene, care se dis-
tribuie în reþeaua de biblioteci din
þarã ºi din judeþ, ocazie cu care a
fost publicat un numãr aniversar. De
asemenea, în cadrul manifestãrilor
a avut loc ºi o ediþie festivã a pro-
gramului „Seara de carte”, intrat în
al 5-lea an de desfãºurare, iar par-
ticipanþii ºi organizatorii au fost pre-
miaþi cu cãrþi.

Vineri a fost ziua dedicatã
celor mai mici cititori, copiii putând
participa la ateliere de lecturã ºi

desen ºi la o activitate primitã de ei
cu mult entuziasm, „Ghiceºte per-
sonajul de poveste”.

În ultima zi a activitãþilor a
avut loc cea de-a XI-a ediþie a con-
cursului interdisciplinar de creaþie
„Cvintetul toamnei”, la care s-au
înscris peste 100 de elevi din ciclul
primar ºi gimnazial din judeþ, dar ºi

un moment de teatru forum pregãtit
de echipa de actori amatori ai
Europe Direct Târgoviºte.

Potrivit estimãrilor echipei
bibliotecii judeþene, la activitãþile
desfãºurate pe parcursul celor patru
zile au participat peste 500 de dâm-
boviþeni, din care aproximativ 200
au fost elevi ai ºcolilor din judeþ.

500 dde ddâmboviþeni aau pparticipat
la ZZilele BBibliotecii „„I.H.Rãdulescu”
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PROIECTE DDE IINFRASTRUCTURÃ
DERULATE pprin PPROGRAMUL

OPERAÞIONAL RREGIONAL ((POR)
AFLATE ÎÎN IIMPLEMENTARE

1. "DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE
TRANSPORT JUDEÞEAN PRIN  MODERNIZAREA
DJ 720, DJ 720B, DJ 711 ªI DJ 101B PE TRASEUL
LIMITÃ JUDEÞ PRAHOVA-MORENI-GURA
OCNIÞEI-RÃZVAD-ULMI-TÂRGOVIªTE - COMIªANI
-BUCªANI-BÃLENI-DOBRA-FINTA-BILCIUREªTI-
COJASCA-CORNEªTI-BUTIMANU-NICULEªTI-
LIMITÃ JUDEÞ ILFOV''

Valoare ttotalã pproiect: 2213.574.715 llei
Obiectiv general: Accelerarea creºterii econo-

mice ºi îmbunãtãþirea condiþiilor de viaþã ale comu-
nitãþilor locale din Judeþul Dâmboviþa prin stimularea
mobilitãþii, rezultat al modernizãrii infrastructurii
judeþene de transport ºi asigurãrii conectivitãþii indi-
recte la reþeaua TEN-T.

Obiectivul specific al proiectului: Creºterea
gradului de accesibilitate a zonelor rurale ºi urbane
situate în proximitatea reþelei TEN-T prin moder-
nizarea DJ720, DJ720B, DJ711 ºi DJ101B pe traseul
limita judeþ Prahova - Moreni  - Gura Ocniþei - Rãzvad
- Ulmi - Târgoviºte - Comiºani - Bucºani - Bãleni -
Dobra -Finta - Bilciureºti - Cojasca - Corneºti -
Butimanu - Niculeºti  -  Limitã Judeþ Ilfov.

Rezultate:
-Lungime piste de biciclete construite (cu 2 sen-

suri de circulaþie) - 3,940 km
-Suprafaþã  troturare modernizate  - 95.919,98

mp
-Staþii transport public construite (numãr) - 37
-Alveole construite (numãr) - 8
-Suprafaþa drumurilor jud. modernizate (mp) -

411.359,39 mp
-Suprafaþã poduri modernizate (mp) - 

1.270,00 mp
-Suprafaþã poduri nou construite (mp) - 42,80 mp

2. IMPULSIONAREA DEZVOLTÃRII JUDEÞU-
LUI DÂMBOVIÞA ªI PÃSTRAREA IDENTITÃÞII
CULTURALE A FOSTEI CAPITALE A ÞÃRII
ROMÂNEªTI PRIN CONSERVAREA, PROTE-
JAREA, DEZVOLTAREA ªI VALORIFICAREA
ANSAMBLULUI MONUMENTAL CURTEA
DOMNEASCÃ DIN TÂRGOVIªTE

VVaallooaarree  ttoottaallãã  pprrooiieecctt::  1199..995500..994400,,1188  lleeii
Obiectiv general: Valorificarea durabilã a

Ansamblului Curtea Domneascã, ca urmare a con-
servãrii ºi protejãrii obiectelor: Ruine Bisericã para-
clis, Turnul Chindiei, Biserica "Sf. Vineri" -
Domneascã micã ºi Biserica Domneascã

„Adormirea Maicii Domnului" din cadrul ansamblului,
în vederea impulsionãrii dezvoltãrii locale prin
creºterea numãrului de vizitatori ºi intensificarea
activitãþilor economice pe parcursul perioadei de
implementare ºi sustenabilitate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
-conservarea, restaurarea ºi protejarea a patru

obiective, respectiv Ruine Biserica paraclis, Turnul
Chindiei, Biserica "Sf. Vineri" - Domneascã micã,
Biserica Domneascã "Adormirea Maicii Domnului",
din cadrul obiectivului de patrimoniu Ansamblul
Curtea Domneascã (Cod LMI DB-II-a-A-17237) din
Târgoviºte.

-valorificarea durabilã a Ansamblului Curtea
Domneascã prin crearea Circuitului Turistic al
Capitalelor Þãrii Româneºti ºi organizarea de eveni-
mente culturale, educaþionale sau sociale centrate
pe cele 4 obiecte de patrimoniu vizate, cuantificate
conform Planului marketing, în perioada de suste-
nabilitate.

-creºterea numãrului de vizitatori cu o ratã de
8,77% pe an în perioada de sutenabilitate a proiec-
tului, asigurându-se astfel implusionarea dezvoltãrii
judeþului Dâmboviþa.

Rezultate:
Creºterea numãrului preconizat de vizite la

obiectivele de patrimoniu cultural ºi natural ºi la
atracþiile care beneficiazã de sprijin.

Obiective de patrimoniu cultural restaurate.
3. REABILITARE ªI MODERNIZARE

INFRASTRUCTURÃ RUTIERÃ ÎN JUDEÞUL
DÂMBOVIÞA

VVaallooaarree  ttoottaallãã  pprrooiieecctt::  1133..663377..337777,,0022  lleeii
Obiectivele generale ale proiectului:
-Îmbunãtãþirea infrastructurii regionale de trans-

port a judeþului Dâmboviþa la standarde europene.
-Crearea unui cadru favorabil atragerii investiþiilor

locale ºi/sau strãine în judeþul Dâmboviþa.
Obiectivele specifice ale proiectului:
-Modernizarea ºi reabilitarea drumurilor judeþene

prezentate.
-Îmbunãtãþirea infrastructurii de transport cãtre

zonele industriale ale judeþului Dâmboviþa 
-Îmbunãtãþirea accesului rutier cãtre obiective

turistice ale judeþului Dâmboviþa 
-Oportunitatea creãrii de noi locuri de muncã.
Rezultate:
1. Reabilitarea a 39 Km de drum (Dj 701, DJ 401

A si DJ 711A).
2. Reabilitare pasaj pe DJ 711A la km.41+400

peste Autostrada A1 Bucureºti - Piteºti.
3. Reabilitarea a 1,74 km de drum ºi a podului

peste canalul de irigaþii de la Odobeºti - respectiv
drumul DJ711A, km.36+640 - km 41+200, la podul
de la km.24+500 de pe DJ701 peste canalul de iri-

gaþii din localitatea Odobeºti ºi la intersecþiile cu
DN71 ºi DJ701.

Proiectul este format din urmãtoarele obiective
de investiþii cu lucrãri de execuþie în continuare:

1. Îmbrãcãminte bituminoasã uºoarã pe DJ 712A
Râul Alb - Runcu;

2. Reabilitare DJ 712A Fieni - Runcu (Bãdeni);
3. Reabilitare DJ 712B - Vulcana Bãi - Vulcana

Pandele - Lãculeþe;
4. Modernizare DJ 702H Morteni - Limitã judeþ

Argeº.
4. MODERNIZARE DJ 702 ÎN COMUNA

CÂNDEªTI ªI DJ 710 ÎN COMUNA BEZDEAD,
JUDEÞUL DÂMBOVIÞA

VVaallooaarree  ttoottaallãã  pprrooiieecctt::  1177..228877..447722,,3366  lleeii
Obiectivul general ale proiectului:
- este creºterea gradului de accesibilitate a

zonelor rurale de pe traseul drumurilor din judeþul
Dâmboviþa, modernizate prin proiect, la reþeaua
TEN-T, în perioada de implementare a proiectului,
dar nu mai târziu de 31.12.2023.

Obiectivul specifice al proiectului:
- este modernizarea a 11,787 km de drumuri

judeþene, în perioada de implementare a proiectului,
dar nu mai târziu de 31.12.2023.

Rezultate:
1. Modernizare DJ 702 Lim. Jud. Argeº -

Cândeºti Deal - Cândeºti Vale: 9,319 km
2. Modernizare DJ 710 Bezdead - Costiºata -

Limitã judeþ Prahova: 2,468 km
5. EXTINDEREA ªI DOTAREA AMBULATO-

RIULUI DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALU-
LUI JUDEÞEAN DE URGENÞÃ TÂRGOVIªTE

VVaallooaarree  ttoottaallãã  pprrooiieecctt::  1100..884422..779944,,0011  lleeii
Obiectivul general al proiectului este creºterea

accesibilitãþii serviciilor de sãnãtate oferite de
"Ambulatoriul Spitalului Judeþean de Urgenþã
Târgoviºte.

Obiectivele specifice ale proiectului:
- extinderea Ambulatoriului Spitalului Judeþean

de Urgenþã Târgoviºte, în perioada de implementare
a proiectului, dar nu mai târziu de 31.12.2023;

- echiparea extinderii Ambulatoriului Spitalului
Judeþean de Urgenþã Târgoviºte, cu dotãri necesare
desfãºurãrii activitãþii, în perioada de implementare a
proiectului, dar nu mai târziu de 31.12.2023.

6. REABILITAREA, MODERNIZAREA SI
EXTINDEREA UNITATII DE PRIMIRI URGENTE
DIN CADRUL SPITALULUI JUDEÞEAN DE
URGENÞÃ TÂRGOVIªTE

VVaallooaarree  ttoottaallãã  pprrooiieecctt::  66..995599..882255,,1111  lleeii
Obiectivul general al proiectului:
-îmbunãtãþirea calitãþii ºi a eficienþei îngrijirii spi-

taliceºti de urgenþã din cadrul spitalului judeþean de
urgenþã târgoviºte prin extinderea ºi dotarea unitãþii

de primiri urgenþe.
Obiectivele specifice ale proiectului:
- ridicarea nivelului calitativ al actului medical prin

modernizarea ºi extinderea unitãþii de primiri urgenþe.
- eficientizarea serviciilor de sãnãtate din cadrul

unitãþii de primiri urgenþe a spitalului judeþean de
urgenþã târgoviºte prin achiziþionarea de echipa-
mente ºi dotãri.

PPRROOIIEECCTTEE  IIMMPPLLEEMMEENNTTAATTEE  PPRRIINN  PPRROOGGRRAA--
MMUULL  OOPPEERRAAÞÞIIOONNAALL  CCAAPPAACCIITTAATTEE  UUMMAANNÃÃ
((PPOOCCUU))  ÎÎNN  CCAARREE  CCOONNSSIILLIIUULL  JJUUDDEEÞÞEEAANN
DDÂÂMMBBOOVVIIÞÞAA  EESSTTEE  BBEENNEEFFIICCIIAARR  SSAAUU  PPAARRTTEENNEERR

INTEGRARE PRIN EDUCAÞIE ªI OCUPARE ÎN
JUDEÞUL DÂMBOVIÞA

VVaallooaarree  ttoottaallãã  pprrooiieecctt::  2222..449999..551111,,9944    lleeii
Obiectivul general al proiectului este reducerea

riscului de sãrãcie ºi excluziune socialã pentru un
numãr de 560 de persoane care trãiesc în comunitãþi
marginalizate din comuna Corbii Mari, judeþul
Dâmboviþa, printr-o abordare bazatã pe mãsuri inte-
grate vizând îmbunãtãþiri sustenabile în ceea ce
priveºte capitalul uman, ocuparea forþei de muncã ºi
condiþiile sociale, medicale, juridice ºi de locuit.

Obiectivele specifice ale proiectului:
-dezvoltarea capitalului uman în comuna Corbii

Mari printr-un set integrat de mãsuri inovative
-creºterea gradului de ocupare la nivelul comu-

nitãþii
-îmbunãtãþirea condiþiilor de locuire ºi de trai pen-

tru persoanele aflate în risc de sãrãcie ºi excluziune
socialã.

ªI TU CONTEZI! - ÎMBUNÃTÃÞIREA CALITÃÞII
SERVICIILOR EDUCAÞIONALE PENTRU ELEVII
CU DIZABILITÃÞI ªI CES DIN JUDEÞUL
DÂMBOVIÞA PRIN INTERVENÞII ARMONIZATE
CU NEVOILE ACESTORA

VVaallooaarree  ttoottaallãã  pprrooiieecctt::    77..991122..110022,,9999  lleeii..
Obiectivul general al proiectului îl constituie pro-

movarea unor servicii educaþionale de calitate în
judeþul Dâmboviþa ºi orientate pe nevoile elevilor ºi a
unei ºcoli inclusive, prin creºterea participãrii la
învãþãmântul antepreºcolar ºi preºcolar a copiilor cu
cerinþe educaþionale speciale.

„DARE TO START! - DEZVOLTAREA ANTRE-
PRENORIATULUI PRIN RESURSE UMANE EDU-
CATE" (PROIECT ÎN PARTENERIAT)

VVaallooaarree  ttoottaallãã  pprrooiieecctt::  1177..883333..443388,,0066  lleeii
Obiectivul general al proiectului îl constituie dez-

voltarea antreprenoriatului ºi a ocupãrii pe cont pro-
priu în mediul urban din regiunea Sud Muntenia, prin
înfiinþarea a 73 de întreprinderi, în vederea creãrii de
noi locuri de muncã durabile ºi de calitate în dome-
niu non-agricol ºi promovãrii mobilitãþii lucrãtorilor.

Dupã vacanþa elevilor din clasele
primare, de la finalul lunii octombrie, pe
copiii care urmeazã cursurile ºcolii
Oborani din comuna Viºina, i-a aºteptat
o surprizã. În ziua de 4 noiembrie 2019,
aceºtia au început cursurile într-o
clãdire extinsã ºi modernizatã, prin
intermediul unui proiect în valoare de
1.324.363 lei, finanþat prin Programul
Naþional de Dezvoltare Localã (PNDL).
Prin acest proiect s-au realizat 4 sãli de
curs, grupuri sanitare, camerã tehnicã,
spaþii pentru depozitarea produselor
distribuite elevilor prin Programul pen-
tru ºcoli al României în perioada 2017 –
2023. La inaugurarea obiectivului
„Modernizarea ºi extinderea ºcolii cu
clasele I - IV Oborani, în comuna
Viºina” au participat: preºedintele
Consiliului Judeþean Dâmboviþa,
Alexandru Oprea, vicepreºedintele Alin
Manole, inspectorul ºcolar general
Cristina Stroe, parlamentari, consilieri
judeþeni, autoritãþi locale ºi numeroºi
localnici. Totodatã, la festivitãþi a fost
prezent ºi Iancu Roºu, cel care a con-
struit liceul din localitate, pe un teren
donat de învãþãtorul-erou Bratu, care a
murit pe front ºi care a povestit ce efor-
turi fãceau înainte cei ce doreau sã
aibã parte de educaþie. Principalul
avantaj al reabilitãrii acestui obiectiv de
investiþii îl reprezintã faptul cã elevii nu

vor mai fi nevoiþi sã înveþe în douã
schimburi, aspect subliniat de primarul
localitãþii Viºina, Jean Aurelian Istrate:
„Este o ºcoalã nouã, modernã, cu
instalaþii termice noi, sistem de
supraveghere video, mobilier nou;
fiecare salã este dotatã cu imprimante
color, videoproiectoare, calculatoare.
Lucrul cel mai benefic pentru copiii
noºtri este faptul cã nu vor mai fi nevoiþi
sã înveþe ºi în tura a doua. Peste 100 de
copii vor intra, de astãzi, în sãli noi.
Sper cã generaþiile care vor veni vor
menþine ce am fãcut noi aici ºi, când
spun „noi”, mã refer la întreaga comuni-
tate. Le mulþumesc tuturor celor care au
contribuit la realizarea acestui obiectiv!”
Alexandru Oprea, preºedintele
Consiliului Judeþean Dâmnboviþa:
„Sigur cã venind aici ºi participând la
aceastã activitate, am ascultat niºte
lucruri care nouã – ºi celor care, astãzi,
lucrãm în instituþii, ºi nouã, ca locuitori
ai judeþului, ai acestei comune – ar tre-
bui sã ne dea de gândit. Domnule pro-
fesor Iancu Roºu, ne-aþi oferit o lecþie
de istorie, o lecþie la care ar trebui sã
luãm aminte ºi sã înþelegem cã aceia
care, într-un fel sau altul, îºi asumã
aceastã misiune, blamatã astãzi –
aceea de a face educaþie – ar trebui sã
se gândeascã în primul rând la viitor. ªi
cred cã nu existã un gest mai nobil

decât acela cã, aflându-te pe front,
gândindu-te cã viaþa ta poate fi curmatã
în orice moment, sã-þi dãruieºti întrea-
ga avere ºi agoniseala de-o viaþã unui
scop nobil – acela de a asigura condiþii
pentru ca niºte copii de þãrani din
Câmpia Românã sã poatã beneficia de
un drept elementar, dreptul la educaþie.
Din pãcate, cred cã în ziua de astãzi,
prea puþini mai suntem în stare de ast-
fel de gesturi ºi cred cã ar trebui noi, ca
popor, sã ne redefinim sistemul de va-
lori, pentru cã a fi altruist ºi a da dovadã
de solidaritate, a avea preocupare pen-
tru semeni din pãcate a devenit blama-
bil. Cred cã, reîntorcându-ne la valori,
putem avea o ºansã. Educaþia este unul
dintre pilonii pe care noile generaþii tre-
buie sã îºi clãdeascã viitorul. În ceea
ce priveºte obiectivul la care ne aflãm
astãzi, cunosc ce a însemnat exe-
cutarea acestei ºcoli, pentru cã, la
momentul când se punea problema
finanþãrii obiectivului de investiþii prin
PNDL, am discutat ºi cu domnul primar
ºi cu alþi colegi de-ai noºtri, primari, ºi
am hotãrât atunci cã educaþia trebuie
sã fie prioritarã. În judeþul Dâmboviþa, în
cadrul PNDL avem 116 obiective de

infrastructurã ºcolarã (ºcoli, grãdiniþe)
ºi vã spun cã este o mândrie cã astãzi
o inaugurãm pe cea cu numãrul 68, din
cele 116. Sigur cã vor urma ºi celelalte.
Am rugãmintea la dumneavoastrã,
doamnelor ºi domnilor profesori, sã nu
abdicãm de la aceastã activitate nobilã
pe care dumneavoastrã o aveþi în
responsabilitate – aceea de a asigura
educaþie ºi, mai spun eu, mai important
de atât – de a edifica caractere. Pentru
cã, dacã nu ne ocupãm de aceºti copii,
de mici, ºi nu îi educãm în respect faþã
de valori, nu cred cã mai putem avea o
ºansã. Am aceastã convingere cã, ºi la
Viºina ºi oriunde în judeþul Dâmboviþa,
prin ceea ce s-a fãcut, existã bazã
materialã. Trebuie sã îmbunãtãþim din
punct de vedere calitativ aceastã
ramurã, pentru cã cel puþin în ceea ce
mã priveºte, fac parte dintre aceia care
cred în educaþie ºi care cred cã, având
educaþie, avem o ºansã în aceastã
lume extrem de competitivã. Vã doresc
sã vã bucuraþi de ceea ce aveþi, sã pãs-
traþi totul în bune condiþii, ºi sper ca, în
câþiva ani, aceste eforturi investiþionale
sã se concretizeze prin aceea cã elevii
ºcolilor de pe raza localitãþii Viºina vor

deveni olimpici la nivel judeþean, naþio-
nal ºi, împreunã cu dumneavoastrã, ca
autoritãþi sau comunitate, sã le apre-
ciem eforturile.Vã mulþumesc ºi vã urez
mult, mult succes!”

IInnvveessttiiþþiiiillee ddeerruullaattee
îînn llooccaalliittããþþiillee DDooiicceeººttii,,

VVaalleeaa LLuunnggãã–– mmoonniittoorriizzaattee
aatteenntt ddee ccoonndduucceerreeaa CCJJDD
În comuna Doiceºti, conducerea

Consiliului Judeþean Dâmboviþa a vi-
zitat ºantierul de lucrãri pentru obiec-
tivul de investiþii „Modernizare strãzi în
comuna Doiceºti” – finanþat în asociere
cu Consiliul Judeþean Dâmboviþa ºi
Consiliul Local Doiceºti, cu o valoare
totalã de 4.094.633 lei. Tronsoanele de
strãzi care fac obiectul acestui proiect
însumeazã 5,546 km. Vizita a continuat
la obiectivul de investiþii „Modernizare
strãzi în comuna Doiceºti”, finanþat prin
Programul Naþional de Dezvoltare
Localã, investiþie în valoare totalã de
3.269.489 lei. În comuna Valea Lungã,
reprezentanþii administraþiei judeþene
au vrut sã vadã stadiul lucrãrilor la
obiectivul de investiþii „Modernizare a
1,37 km de drum comunal”, finanþat în
asociere cu Consiliul Judeþean
Dâmboviþa, a cãrui valoare estimatã
este de 999.410 lei.

Un alt obiectiv aflat pe agenda
vizitei de lucru a fost ºi „Modernizare
strãzi de interes local din comuna Valea
Lungã”, investiþie în valoare de
4.042.538 lei. Aici, stadiul fizic al
lucrãrilor este de aproximativ 60%. Prin
monitorizarea periodicã a acestor
investiþii, preºedintele Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, Alexandru Oprea,
doreºte atât ca proiectele de infrastruc-
turã sã se desfãºoare într-un ritm
susþinut, dar ºi aducerea în atenþia
locuitorilor judeþului a modului în care
se deruleazã contractele pentru obiec-
tivele majore de investiþii ºi menþinerea
transparenþei în relaþia dintre autoritãþi,
constructori ºi societatea civilã.

■ Conducerea CJD,  in mijlocul comunitãþilor dâmboviþene. Inaugurãri ºi vizite de lucru

ªcoala OOborani ddin VViºina aa ffost mmodernizatã ººi eextinsã
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La ediþia de toamnã din acest
an a evenimentului gãzduit de
Complexul Expoziþional Romexpo,
judeþul Dâmboviþa a adus în faþa
vizitatorilor istoria ºi cultura speci-
fice zonei noastre. Astfel, în perioa-
da 14 – 17 noiembrie 2019,
Consiliul Judeþean Dâmboviþa, prin
Complexul Naþional Muzeal
„Curtea Domneascã”, a promovat,
alãturi de Primãria Municipiului
Târgoviºte, prin intermediul unui
stand comun, destinaþiile ºi obiec-
tivele turistice din judeþ. Pentru
aceastã ediþie, administraþia
judeþeanã ºi municipalã au amena-
jat standul cu o suprafaþã de 30 mp,
într-o viziune ce a îmbinat în mod
armonios elemente tradiþionale ºi
moderne. Participarea judeþului
Dâmboviþa la Târgul de Turism al
României a avut ca obiectiv
creºterea vizibilitãþii zonei, ca desti-
naþie turisticã montanã, culturalã,
monahalã ºi de agrement, precum
ºi promovarea oraºului Pucioasa

ca staþiune balnearã de interes
naþional.

Prezenþa la acest târg a
reprezentat o oportunitate de a pro-
mova ºi cele 16 muzee ºi case
memoriale, aflate în administrarea
Complexului Naþional Muzeal
„Curtea Domneascã” Târgoviºte:
Ansamblul Monumental „Curtea

Domneascã”, Muzeul Scriitorilor
Dâmboviþeni, Muzeul Tiparului ºi al
Cãrþii Vechi Româneºti, Muzeul
Evoluþiei Omului ºi Tehnologiei în
Paleolitic, Muzeul de Istorie,
Muzeul „Vasile Blendea”, Muzeul
de Artã, Muzeul „Casa Romanþei”,
Casa Atelier „Gheorghe Petraºcu”,
Muzeul de Etnografie ºi Folclor
Pucioasa, Ansamblul
Brâncovenesc de la Potlogi, Casa
Atelier „Gabriel Popescu” din
Vulcana Pandele, Casa Memorialã
I.L.Caragiale, Expoziþia „Meta-
morfozele unui loc al memoriei: de
la cavalerismul ªcolii de Ofiþeri
«Ferdinand I» la spaþiul profan al
procesului ºi execuþiei soþilor
Ceauºescu ºi al sfârºitului regimu-
lui totalitar din România”, Peºtera
Ialomiþei, Muzeul Etnografic „Prof.
Dumitru Ulieru” Pietroºiþa.

Pe parcursul celor patru zile de
târg au fost distribuite materiale de

promovare prin intermediul cãrora
vizitatorii au primit informaþiile
necesare, cu privire la oportu-
nitãþile turistice pe care le oferã
judeþul Dâmboviþa.

„Prin participãrile la aceste
evenimente dedicate turismului, ne
dorim sã creºtem atractivitatea ºi
vizibilitatea judeþului nostru atât
pentru operatorii economici din tu-
rism, cât ºi în rândul turiºtilor din
þarã ºi din strãinãtate. Ne pro-
punem sã facem cunoscute pub-
licului prezent posibilitãþile de
petrecere a timpului liber în judeþ
dar ºi elemente de culturã ºi spiri-
tualitate din zona. Consider cã tur-
ismul reprezintã unul dintre
motoarele de dezvoltare ale judeþu-
lui Dâmboviþa, iar promovarea sa
va duce la o creºtere a numãrului
celor care vor dori sã viziteze aces-
te locuri ºi, implicit, la o creºtere a
economiei locale. Noi dâmboviþenii

suntem posesorii unui cadru natu-
ral cu totul special, iar o investiþie,
menitã sã contribuie la sustenabili-
tatea dezvoltãrii zonei montane
Moroeni – Padina – Peºtera, o 
constituie realizarea de pârtii de
schi ºi complexuri turistice perfor-
mante, cu facilitãþi extinse ºi dotãri
moderne, domeniu în care adminis-
traþia judeþeanã este receptivã ºi
depune toate eforturile în acest
sens”, a declarat preºedintele
Consiliului Judeþean Dâmboviþa,
Alexandru Oprea.

Târgul de Turism al României
rãmâne unul dintre principalele
evenimente de prezentare ale celor
mai interesante oferte si atracþii tu-
ristice, atât din România, cât ºi din
strãinãtate, incluzând: turismul cul-
tural, rural sau de business, turis-
mul de tratament, destinaþiile exo-
tice, croazierele, dar ºi turismul de
aventurã.

Devenit deja tradiþie, târgul de
toamnã de la Voineºti, prilejuit de
sãrbãtoarea Sfinþilor Arhangheli
Mihail ºi Gavriil, marcatã în ziua de
8 noiembrie, a adunat ºi anul aces-
ta, în centrul acestei comune dâm-
boviþene, sute de participanþi. Cu
acest prilej, un mare numãr de pro-
ducãtori agricoli, meºteºugari ºi
comercianþi din judeþ au venit cu o
gamã bogatã de produse, dându-le
posibilitatea vizitatorilor sã facã
cumpãrãturile de toamnã ºi sã se
bucure de roadele acestui anotimp,
oferite spre vânzare în cadrul târ-
gului.

Conducerea Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, reprezentatã
de preºedintele Alexandru Oprea ºi
vicepreºedintele Luciana Cristea,
s-a aflat alãturi de locuitorii dâm-
boviþeni prezenþi la eveniment.
Alexandru Oprea a apreciat pãs-
trarea, de peste 100 de ani, a
tradiþiei organizãrii târgului anual,
care reuneºte locuitori de pe toatã
Valea Dâmboviþei. În aceeaºi zi,
cãminul cultural din satul
Dragodãneºti a fost gazda unui
eveniment devenit deja tradiþie -
Festivalul Folcloric „Rodica Bujor",
dedicat apreciatei interprete de
muzicã popularã Rodica Bujor,
originarã din judeþul Dâmboviþa.
Organizat de Consiliul Judeþean
Dâmboviþa, prin Centrul Judeþean
de Culturã, în parteneriat cu
Primãria comunei Cândeºti, spec-
tacolul, care se aflã la cea de-a
patra ediþie desfãºuratã în comuna
Cândeºti, a reunit pe scenã artiºti
de renume, cum ar fi: Crenguþa
Constantinescu, Georgiana Oprea,
Mariana Ionescu Cãpitãnescu,
Gabriel Dumitru ºi solistele
Orchestrei Populare Chindia, diri-

jatã de Ionuþ Dumitrescu, care a
asigurat acompaniamentul pe
întreaga duratã a festivalului.
Prezent la eveniment, preºedintele
Consiliului Judeþean Dâmboviþa,
Alexandru Oprea, a transmis
urãrile sale de bine tuturor dâm-
boviþenilor ce ºi-au aniversat ono-
mastica în ziua de Mihail ºi Gavriil
ºi i-a asigurat pe cei prezenþi cã
instituþia pe care o reprezintã va
sprijini în continuare organizarea
de evenimente muzicale, care sã
reuneascã renumiþi artiºti români ºi
sã pãstreze vie amintirea unor mari
nume ale scenei muzicale dâm-
boviþene ºi naþionale.

„„ZZiilleellee ccuullttuurriiii
llaa AAnniinnooaassaa,,

llaa aa XXVVIIII-aa eeddiiþþiiee””
În perioada 6 - 8 noiembrie

2019, comuna Aninoasa a gãzduit
manifestãrile dedicate evenimentu-
lui „Zilele culturii", aflat deja la cea
de-a XVII-a ediþie. Din program au
fãcut parte evenimente dedicate
copiilor, o searã de poezie, un fes-

tival de dansuri populare dar ºi
spectacolul extraordinar „Comori
de cântec muntenesc", desfãºurat
în seara de Mihail ºi Gavriil.

În cadrul spectacolului, au
evoluat îndrãgiþi interpreþi, precum:
Simona Dinescu, Nicoleta Vasile,
Ileana Pavelescu, Gheorghe
Ciucioiu, tenorul Florin Georgescu,
Vlad Miriþã, Mirabela Grigorescu.
Pe scena Centrului Cultural

Aninoasa, spre încântarea tuturor
spectatorilor, a evoluat ºi ansam-
blul folcloric „Vestitorii Aninoasei".

Adresându-se celor prezenþi,
preºedintele Alexandru Oprea a
spus: „Mã bucur cã sunt alãturi de
dumneavoastrã în aceastã searã.
Celor care sunteþi sãrbãtoriþi astãzi
vã doresc sã vã bucuraþi de viaþã,
de cei dragi dumneavoastrã. (...)
Mã bucur cã aici, la Aninoasa, este

o oazã de culturã ºi se pare cã
exemplul dumneavoastrã este
urmat ºi de alþi primari dâm-
boviþeni, ceea ce îmi reconfirmã
faptul cã avem foarte multe lucruri
de oferit în judeþul Dâmboviþa,
inclusiv din punct de vedere cultu-
ral-artistic. Vã felicit cã aþi ajuns la
cea de-a 17-a ediþie ºi sper sã con-
tinuaþi mult timp de acum înainte!
Mult succes!“.

De momentele artistice,
desfãºurate în judeþul Dâmboviþa,
în ziua de 8 noiembrie,     s-au
bucurat, alãturi de publicul
numeros, conducerea Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, reprezentatã
de preºedintele Alexandru Oprea ºi
vicepreºedintele Luciana Cristea,
parlamentarii dâmboviþeni Carmen
Holban ºi Corneliu ªtefan, inspec-
torul ºcolar general Cristina Stroe,
primarul comunei Voineºti, Gabriel
Sandu, primarul comunei Cândeºti,
Georgeta Popa, primarul comunei
Aninoasa, Constantin Maricescu,
dar ºi alþi reprezentanþi ai
autoritãþilor locale din cele trei
comune.

Obiectivele tturistice ddin jjudeþul DDâmboviþa,
promovate lla ccel mmai mmare ttârg dde tturism ddin RRomânia

■ Tradiþiile ºi folclorul românesc, sãrbãtorite pe 8 noiembrie, în judeþul Dâmboviþa

„Sute dde ddâmboviþeni, pprezenþi lla TTârgul
anual dde MMihail ººi GGavriil dde lla VVoineºti
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A devenit deja tradiþie ca, la
începutul lunii noiembrie, la
Târgoviºte, poezia sã fie vede-
tã. Cu o vechime de 51 de ani,
Festivalul – Concurs Naþional
de Literaturã “Moºtenirea
Vãcãreºtilor” readuce, în fiecare
toamnã, în atenþia iubitorilor de
frumos, talente nedescoperite
încã.

Manifestãrile, derulate în
intervalul 1 - 2 noiembrie 2019,
la Târgoviºte, au fost organizate
de cãtre Consiliul Judeþean
Dâmboviþa, prin Centrul Ju-
deþean de Culturã, în parteneri-
at cu Complexul Naþional
Muzeal „Curtea Domneascã”,
Societatea Scriitorilor Târ-
goviºteni ºi Biblioteca
Judeþeanã „I.H. Rãdulescu”.

La concurs au participat
tineri scriitori din întreaga þarã,
47 de concurenþi la secþiunea
poezie, 15 la secþiunea prozã
scurtã, 10 la secþiunea eseu ºi 6
la secþiunea teatru scurt.

Din cele douã jurii, unul de
preselecþie ºi altul naþional, au
fãcut parte personalitãþi ale
vieþii literare din România ºi din

Republica Moldova, membri ai
Uniunii Scriitorilor din România
ºi ai Societãþii Scriitorilor
Târgoviºteni, academicianul
Mihai Cimpoi, profesorul Mihai
Stan, istoricul George Coandã,

poetul Iulian Filip, profesorul
Victor Petrescu. Preºedintele de
onoare al juriului a fost numit, in
memoriam, Mircea Horia
Simionescu.

Deschiderea manifestãrilor a

avut loc pe data de 1 noiembrie
2019, la Muzeul de Artã din
Târgoviºte. La eveniment au
participat oficialitãþi, scriitori ºi
oameni de culturã, profesori ºi

elevi, premianþii concursului;
Consiliul Judeþean Dâmboviþa a
fost reprezentat de secretarul
judeþului, Ivan Vasile Ivanoff.

Din programul festivalului au
fãcut parte ºi lansãri de carte,
mese rotunde, dar ºi o confe-
rinþã cu tema „Anatomia fiinþei.
Promoþia de azi a ªcolii literare
ºi artistice de la Târgoviºte”,
susþinutã de academicianul
Mihai Cimpoi.

Pe data de 2 noiembrie
2019, la sediul Bibliotecii
Judeþene „I. H. Rãdulescu” a
avut loc festivitatea de premiere
a concursului. Trofeul festivalului
a fost câºtigat, la ediþia de anul
acesta, de o concurentã care a
participat la secþiunea poezie,
Florescu Nicoleta, din oraºul
Salcea, judeþul Suceava. Ca în
fiecare an, ºi de aceastã datã,
la final de festival a fost publicat
un volum în cadrul cãruia au
fost strânse toate lucrãrile pre-
miate în concurs.

Pãstrarea vie a amintirii per-
sonalitãþilor cultural-artistice
dâmboviþene se numãrã printre
prioritãþile Centrului Judeþean
de Culturã Dâmboviþa, instituþie
aflatã în subordinea Consiliului
Judeþean Dâmboviþa.

Dupã evenimentele menite a
celebra viaþa ºi activitatea unor
artiste ca Laura Stoica ºi
Rodica Bujor, în perioada 23-24
noiembrie 2019, a fost rândul
îndrãgitei interprete de muzicã
popularã Ileana Sãrãroiu sã fie
omagiatã în cadrul unui festival,
ajuns deja la cea de-a VII-a
ediþie. Evenimentul ºi-a propus
ca ºi anul acesta sã descopere
tinere talente cu vârste cuprinse
între 15 ºi 30 de ani, iubitoare
de folclor ºi dornice de a se afir-
ma în peisajul muzicii populare
româneºti.

La ediþia de anul acesta, 
s-au înscris 53 de tineri care
provin din toate zonele etnofol-
clorice ale þãrii. Preselecþia s-a
desfãºurat în data de 22 noiem-
brie, la sediul Centrului
Judeþean de Culturã Dâm-
boviþa, iar festivalul propriu-zis a
avut loc la Casa Tineretului din
Târgoviºte (Clubul Studenþilor).

Prima searã de festival a fost
rezervatã concursului, urmat
apoi de momente artistice
susþinute de Ansamblul folcloric

„Flori Dâmboviþene” (coordonat
de prof. dr. Maria Tufeanu),
Gabriel Dumitru ºi îndrãgita
interpretã de muzicã popularã
Steliana Sima.

În seara de galã, pe data de
24 noiembrie 2019, cei prezenþi
s-au bucurat de momentele
muzicale oferite de Constantin
Enceanu ºi Taraful Valentin
Albeºteanu, alãturi de artista
Miruna Ionescu.

Acompaniamentul a fost
asigurat de Orchestra Popularã
„Chindia” a Centrului Judeþean
de Culturã Dâmboviþa, dirijatã
de Ionuþ Dumitrescu.

Juriul festivalului a fost alcã-
tuit din personalitãþi ale vieþii
culturale ºi artistice, precum:
prof. dr. Eugen Petre Sandu -
preºedinte, cunoscuta realiza-
toare de televiziune Maria
Tãnase Marin - membru, muzi-
colog Roxana Gibescu - mem-
bru, managerul Filarmonicii
„Oltenia” din Craiova, Gabriel
Zamfir - membru ºi, nu în ultimul
rând, Ileana Vieru - reputat rea-
lizator de emisiuni la Radio
Antena Satelor - membru.

Trofeul festivalului a fost
câºtigat de o interpretã în vârstã
de 17 ani, din oraºul dâboviþean
Moreni, elevã a Liceului de Arte
„Bãlaºa Doamna", Banu Maria

Magdalena. Prezent la gala lau-
reaþilor, preºedintele Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, Alexandru
Oprea, a felicitat participanþii ºi
organizatorii pentru un eveni-
ment de succes, în cadrul
cãruia ºi-au fãcut apariþia pe
scenã tineri interpreþi, iubitori de
tradiþii ºi muzicã autenticã
româneascã. „Vã mulþumesc

cã, pe lângã preocupãrile dum-
neavoastrã de zi cu zi, aþi ales
sã pãºiþi ºi pe acest drum, al
muzicii tradiþionale româneºti.
Cred cã este o alegere care nu
doar cã ne aduce bucurie nouã,
celor care avem ocazia sã vã
ascultãm, ci este ºi o alegere
care duce mai departe talentul
ºi valorile pe care acest popor le

are. Mereu am crezut în
potenþialul tinerilor, la fel cum
cred acum ºi în talentul dum-
neavoastrã. În numele Con-
siliului Judeþean Dâmboviþa,
care a sprijinit ºi a fost mereu
alãturi de tineri ca dumneavoas-
trã ºi care va continua sã o facã
ºi de acum înainte, vã
mulþumesc ºi vã felicit!"

■ De 51 de ani, 

Literatura, oomagiatã îîn ccadrul 
Festivalului NNaþional ““Moºtenirea VVãcãreºtilor”

Festivalul „„Ileana SSãrãroiu”, lla ccea dde-aa VVII-aa eediþie
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