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lluuccrruu îînn jjuuddeeþþuull DDââmmbboovviiþþaa

Finalul de an este, de obicei, un
moment al bilanþului, dar ºi al planurilor
pentru perioada urmãtoare, încãrcat toto-
datã de emoþia Sãrbãtorilor de iarnã.

Anul 2019 a fost pentru mine unul plin
de evenimente de toate felurile. În luna
aprilie, am revenit în funcþia de
preºedinte al Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, o revenire care mi s-a pãrut
cumva fireascã, având în vedere cã, din
cauza conjuncturii politice care a dus la
îndepãrtarea mea, nu reuºisem sã-mi
finalizez mandatul ºi nici proiectele în-
cepute. Cred cã, în administraþie, este
nevoie de continuitate ºi prin asta nu înþe-
leg sã lipim oamenii pe viaþã de un scaun,
ci sã le dãm posibilitatea sã-ºi transpunã
viziunea în practicã ºi sã îºi ducã pla-
nurile la bun-sfârºit.

Am avut lucruri de îndreptat, schim-
bãri de fãcut, provocãri la tot pasul. Am
încercat sã rãspund nevoilor cetãþenilor,
sã fiu alãturi de edilii tuturor comunitãþilor
locale, indiferent de culoarea politicã ºi
nu cred sã fie comunã în care sã nu fi
ajuns anul acesta, localitate în care sã nu
se fi desfãºurat mãcar un proiect pe infra-
structurã. E drept, nu poþi mulþumi pe
toatã lumea, iar împãrþirea banilor este o
posturã ingratã, care nu-þi face prieteni,
dar eu cred cã activitatea noastrã, 
a Conducerii Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, a fost ºi este una transparen-
tã, care are în centru cetãþeanul.

Presiunea publicã ºi mediaticã a fost
ºi este foarte mare ºi, din pãcate, familia
mea a fost de mai multe ori târâtã în dis-
cuþii care nu-ºi aveau locul ºi sensul, care
nu au adus nimic bun nimãnui ºi s-au
fãcut acuzaþii pe care nimeni nu le-a putut
dovedi, iar acesta aº putea spune cã este
marele meu regret privind anul ce s-a
încheiat. ªi, în ciuda faptului cã de multe
ori am simþit impulsul de a reacþiona
prompt, mi-am promis sã nu mã las târât
în jocuri ºi dialoguri aflate sub demnitatea
mea, fiind convins cã nu ar folosi la nimic
dâmboviþenilor care m-au mandatat în
aceastã funcþie.

Am ºi motive de mândrie, dar nu e
cazul sã-mi aduc laude aici, ce vreau
însã este sã mulþumesc echipei care m-a
ajutat în tot acest timp, începând cu cei
doi vicepreºedinþi ai CJD, consilierii
judeþeni dâmboviþeni, precum ºi apara-
tului propriu al instituþiei.

La mulþumesc ºi dâmboviþenilor pen-
tru sprijin ºi pentru rãbdarea de care au
dat dovadã, în privinþa acelor proiecte
care necesitã timp, ºi am speranþa cã ne
vor fi alãturi ºi în anul 2020 ºi cã vom
putea veni în întâmpinarea necesitãþilor
comunitãþilor locale.

Vã doresc tuturor un an spornic, multã
sãnãtate ºi bucurii alãturi de cei dragi, sã
vã bucuraþi de lucruri ºi oameni frumoºi ºi
sã ne revedem de fiecare datã cu bine!

LLaa  mmuullþþii  aannii  ººii  uunn  aann
pplliinn  ddee  rreeaalliizzããrrii!!

Însãrcinatul cu Afaceri al Ambasadei
Poloniei la Bucureºti, Magdalena Szuber-
Zasacka, a desfãºurat, în ziua de 10 decembrie
2019, o vizitã de lucru în judeþul Dâmboviþa.

Vizita a debutat în sala Mihai Viteazul a
Consiliului Judeþean Dâmboviþa (CJD), unde
înaltul oficial a purtat discuþii cu conducerea
Consiliului Judeþean Dâmboviþa, reprezentatã
de preºedintele Alexandru Oprea ºi
vicepreºedinþii Alin Manole ºi Luciana Cristea,
la întâlnire participând ºi subprefectul judeþului,
Florina Mureºan, viceprimarul municipiului
Târgoviºte, Monica Ilie, arhitectul-ºef al judeþu-
lui, Teodor Bâte, experþii în cadrul Cabinetului
Preºedintelui Consiliului Judeþean Dâmboviþa –
ªtefan Ioniþã ºi Nicolae Olariu, ºi reprezentanþii
celor douã firme cu capital polonez din judeþ –
SC Kruk România SRL, reprezentatã de
Tomasz Ignaczak, director general Kruk
România, ºi Daniela Dochia, din cadrul
Departamentului Comunicare, ºi SC Posiadalo
SRL, din partea cãreia au fost prezenþi atât
patronul companiei, Lukasz Posiadalo, cât ºi
directorul Posiadalo România, Rafal Kolodziej.

În cadrul acestei întâlniri, preºedintele CJD,
Alexandru Oprea, a prezentat oportunitãþile de
investiþii pe care le oferã judeþul Dâmboviþa ºi a
exprimat disponibilitatea dezvoltãrii de relaþii de
cooperare cu investitori din Polonia, apreciind
deja investiþiile pe care Kruk România ºi
Posiadalo le-au realizat în judeþ. De asemenea,
discuþiile au adus în atenþie ºi faptul cã, în acest
an, relaþiile diplomatice dintre România ºi
Polonia au împlinit 100 de ani.

La rândul sãu, însãrcinatul cu Afaceri al
Ambasadei Poloniei la Bucureºti, Magdalena
Szuber-Zasacka, a subliniat faptul cã a primit
multe semnale de la oameni de afaceri polonezi
care doresc sã investeascã în România, iar
judeþul Dâmboviþa este o regiune unde se pot
dezvolta parteneriate strategice importante ºi

durabile.
Concluziile întâlnirii de la sediul Consiliului

Judeþean Dâmboviþa au fost prezentate în
cadrul unei conferinþe de presã.

Alexandru Oprea, preºedintele Consiliului
Judeþean Dâmboviþa: „Îi mulþumesc doamnei
ambasador pentru prezenþa în judeþul
Dâmboviþa. Am avut o întâlnire în cadrul cãreia
am stabilit sã punem bazele unei viitoare
colaborãri, pe care sperãm sã o avem cu
Ambasada Poloniei, cu regiuni ºi oraºe din
Polonia. Eu consider cã avem foarte multe de
învãþat de la partenerii polonezi, cel puþin din
ceea ce înseamnã accesarea fondurilor
europene, le-am fãcut o prezentare a judeþului
Dâmboviþa, le-am vorbit despre oportunitãþi.
Le mulþumesc directorilor celor douã companii
– Kruk ºi Posiadalo – pentru faptul cã au ales
sã investeascã în judeþul Dâmboviþa, au creat
locuri de muncã ºi, de asemenea, sperãm cã,
odatã cu venirea noului ambasador, pe care îl
aºteptãm la Târgoviºte, sã dezvoltãm aceste
relaþii”.

Doamna Magdalena Szuber-Zasacka:
„Îi mulþumesc foarte mult domnului preºedinte
Oprea pentru aceastã invitaþie, pe care am
acceptat-o de îndatã. Sunt însãrcinat cu afaceri
pânã la sosirea noului ambasador al Republicii
Polone ºi consider cã acum este un moment
oportun pentru a stabili relaþii de lucru, pentru a
stabili o cooperare. Este una dintre îndatoririle
noastre, la ambasadã, sã sprijinim dezvoltarea
cooperãrii, inclusiv a cooperãrii economice,
între Polonia ºi România. România este un
partener economic important al Poloniei. Avem
aici, alãturi de noi, reprezentanþii a douã firme
poloneze, care sunt de succes în judeþul
Dâmboviþa ºi cu care mã voi întâlni astãzi, pen-
tru a afla mai multe detalii despre modul cum se
desfãºoarã operaþiunile lor, aici, în România.
Consider cã cele douã firme care sunt deja
prezente în judeþul Dâmboviþa pot fi un exemplu

pentru viitoarele firme interesate de piaþa din
România, iar Dâmboviþa consider cã este un
judeþ foarte atractiv. Nu aº dori sã mã refer
exclusiv la cooperarea economicã, deoarece
existã multe alte domenii în care putem dezvol-
ta relaþii de cooperare. Am discutat ºi despre
Universitatea Valahia din Târgoviºte, care oferã
multe posibilitãþi de cooperare în sfera edu-
caþionalã. Am vorbit cu domnul preºedinte ºi
despre posibilitãþile de dezvoltare în domeniul
turismului ºi în domeniul cultural, în înþelesul
larg al cuvântului. Mulþumesc foarte mult, încã o
datã, pentru aceastã invitaþie ºi sunt convinsã
cã acesta este începutul unei bune ºi lungi
colaborãri”.

Tomasz Ignaczak, director general Kruk
România: „Kruk Romania este prezentã la
Târgoviºte din 2008; am început cu 30 de per-

soane într-un sediu la „Arta Popularã”, iar
astãzi avem peste 300 de persoane, într-un
sediu chiar în centrul oraºului. Cooperãm foarte
bine cu Universitatea Valahia. Pentru mine per-
sonal, cooperarea cu municipalitatea, cu
Târgoviºtea în general, este una dintre cele mai
bune experienþe din cadrul grupului Kruk. Am
gãsit aici un loc propice pentru investiþia noas-
trã, un loc extraordinar pentru dezvoltarea com-
paniei. Sper cã buna noastrã cooperare va con-
tinua ºi sper cã ºi oraºul Târgoviºte ºi firma
noastrã sã se dezvolte împreunã în viitor”.

Lukasz Posiadalo, patronul SC Posiadalo

SRL: „Firma noastrã este în Târgoviºte de un
an ºi se ocupã cu producþia de contragreutãþi
de beton pentru maºinile de spãlat. Aº dori sã
vã mulþumesc foarte mult pentru invitaþia de a
participa la aceastã întâlnire, care este atât de
importantã pentru relaþiile polono-române.
Pentru noi, pentru firma noastrã, este primul
sediu în afara Poloniei, în strãinãtate, ºi cu atât
mai importantã este buna colaborare cu
autoritãþile ºi cu firmele din România. Pânã în
acest moment, putem spune cã suntem foarte
mulþumiþi cã am ales judeþul Dâmboviþa ca loc
pentru fabrica noastrã, suntem foarte mulþumiþi
atât de parteneriatele pe care le avem - cu cele-
lalte firme, cu partenerii noºtri de afaceri, dar ºi
cu autoritãþile. Nu am avut niciun fel de pro-
bleme legate de obþinerea de autorizaþii. Vã
mulþumesc foarte mult pentru invitaþie, sunt
convins cã vom avea ocazia sã ne dezvoltãm
afacerea”.

Jaroslaw Skirpan, Secretar II pentru prob-
leme economice din cadrul Ambasadei Poloniei
la Bucureºti: „Sunt douã lucruri care mi-au atras
atenþia: avem, aici, de-a face cu douã companii
din domenii total diferite, servicii moderne, pe
de-o parte, ºi un sector de producþie tradiþional,
pe de altã parte. Aceastã diversitate a celor
douã companii este un exemplu foarte clar pen-
tru ceilalþi investitori polonezi interesaþi de piaþa
din România – acela cã judeþul Dâmboviþa ºi
oraºul Târgoviºte oferã o paletã largã de opor-
tunitãþi. Iar acesta este exact mesajul pe care
voi dori sã îl transmit mai departe investitorilor
polonezi. În calitate de consilier economic, am
mai reþinut cã existã foarte multe oportunitãþi de
cooperare, atât în judeþul Dâmboviþa, cât ºi în
oraºul Târgoviºte. Mã refer la parteneriatele de
înfrãþire între oraºul Târgoviºte, judeþul
Dâmboviþa, cu oraºe sau regiuni cu un profil
similar din Polonia, care au atât industrie
tradiþionalã, cât ºi servicii moderne, dar ºi
domeniu turistic. Vom încerca sã cãutãm
oraºele care corespund acestui profil ºi sã real-
izãm o înfrãþire la nivelul judeþului sau la nivelul
oraºului Târgoviºte”.

Întâlnirea a fãcut parte dintr-o vizitã mai
amplã, efectuatã de înaltul oficial, alãturi de
Jaroslaw Skirpan, Secretar II pentru probleme
economice, ºi Crina Barladianu, expert senior
pentru probleme politico-economice din cadrul
Ambasadei Poloniei la Bucureºti, întâlnirea de
la sediul Consiliului Judeþean Dâmboviþa fiind
urmatã de vizite la sediul celor douã societãþi
comerciale, dar ºi la Curtea Domneascã din
Târgoviºte.

Alexandru OOprea
- preºedinte CJD -
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Investiþiile îîn ssãnãtate, pprioritate
pentru aadministraþia jjudeþeanã

În prezent, Consiliul Judeþean Dâmboviþa
implementeazã douã proiecte ale cãror
rezultate vor însemna îmbunãtãþirea acti-
vitãþii Spitalului Judeþean de Urgenþã
Târgoviºte, în beneficiul întregii populaþii din
localitãþile deservite de aceastã unitate me-
dicalã.

Este vorba despre „Reabilitarea, moder-
nizarea ºi extinderea Unitãþii de Primiri
Urgenþe din cadrul Spitalului Judeþean de
Urgenþã Târgoviºte”, cod SMIS 120580, un
proiect în valoare de 6.959.825,11 lei, prin
care se urmãreºte îmbunãtãþirea calitãþii ºi
eficienþei îngrijirii spitaliceºti de urgenþã care
se acordã în cadrul spitalului judeþean. Acest
lucru este gândit a se realiza prin reabi-
litarea, modernizarea, extinderea, dar ºi
dotarea unitãþii de primiri urgenþe cu echipa-
mentele ºi dotãrile necesare. Rezultatele
cumulate ale tuturor acestor acþiuni vor
însemna un timp de aºteptare mai scãzut,
aºadar un act medical mai eficient.
Personalul medical va fi instruit sã utilizeze ºi
sã întreþinã noile echipamente ºi lucrãri ce îºi
vor gãsi locul în cadrul Unitãþii de Primiri
Urgenþe. Consiliul Judeþean Dâmboviþa ºi
Spitalul Judeþean de Urgenþã Târgoviºte vor
asigura, din bugetul propriu, fondurile nece-
sare activitãþilor de operare, întreþinere ºi
mentenanþã. Acest proiect îndrãzneþ va fi

finalizat la sfârºitul anului 2021.
Cel de-al doilea proiect este „Extinderea

ºi dotarea Ambulatoriului de Specialitate din
cadrul Spitalului Judeþean de Urgenþã
Târgoviºte”, cod SMIS 123705, un proiect în
valoare de 10.842.794,01 lei, prin care se
urmãreºte extinderea Ambulatoriului
Spitalului Judeþean de Urgenþã Târgoviºte,
respectiv extinderea zonei de ambulatoriu
existente în corpul Reumatologie ºi
Recuperare Medicalã, ºi echiparea acesteia
cu dotãrile necesare desfãºurãrii activitãþii.
Proiectul urmeazã sã fie finalizat pânã la
sfârºitul anului 2023.

Ambele proiecte sunt finanþate prin
Programul Operaþional Regional, Axa priori-
tarã 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare ºi
sociale, Prioritatea de investiþii 8.1 – Investiþii
în infrastructurile sanitare ºi sociale care
contribuie la dezvoltarea la nivel naþional,
regional ºi local, reducând inegalitãþile în
ceea ce priveºte starea de sãnãtate ºi pro-
movând incluziunea socialã prin
îmbunãtãþirea accesului la serviciile  sociale,
culturale ºi de recreere, precum ºi trecerea
de la serviciile instituþionale la serviciile
prestate de comunitãþi.

Apreciind eforturile care se fac pentru
realizarea acestor douã proiecte, dar ºi con-
tribuþia pe care o vor avea în viaþa comunitãþii

dâmboviþene, Alexandru Oprea, preºedintele
Consiliului Judeþean Dâmboviþa, a spus:
„Dincolo de cifre, de indicatorii tehnici pe
care sunt gândite proiecte atât de
ambiþioase, trebuie sã þinem cont de munca
neobositã care se depune în cazul unei acþi-
uni de ale cãrei rezultate va depinde viaþa
multor oameni, de eforturile susþinute pe
care partenerii din proiect le fac, de însem-
nãtatea unui demers care le va crea cetãþe-
nilor o siguranþã sporitã – aceea cã viaþa lor
va fi mai bine îngrijitã datoritã existenþei unei

baze materiale care permite oferirea de ser-
vicii medicale de calitate. Consiliul Judeþean
Dâmboviþa a sprijinit ºi va fi întotdeauna în
favoarea realizãrii de astfel de acþiuni-cheie,
care se adreseazã vieþii.Vreau sã îi asigur pe
dâmboviþeni de toatã deschiderea instituþiei
pe care o conduc – pentru a veni în întâm-
pinarea cerinþelor ºi pentru susþinerea drep-
tului la servicii medicale care sã rãspundã
nevoilor ºi care sã se încadreze în standar-
dele tehnice actuale”.

În data de 11 decembrie 2019,
în Sala Unirii a Consiliului
Judeþean Dâmboviþa (CJD), s-au
semnat 10 noi contracte de
asociere pentru lucrãri de in-
frastructurã, între CJD ºi primãrii
din judeþul Dâmboviþa. La eveni-
ment au participat conducerea
CJD, reprezentatã de preºedin-
tele Alexandru Oprea,
vicepreºedinþii Luciana Cristea ºi
Alin Manole, secretarul general al
judeþului, Ivan Vasile Ivanoff, dar
ºi reprezentanþii Direcþiei
Generale Infrastructurã Localã ºi
edilii localitãþilor vizate.

În continuare, redãm obiec-
tivele care fac obiectul acestor
contracte de asociere:

- Fieni – ,,Modernizare strãzi
în oraºul Fieni – str. Ialomiþei, str.
Crângului, str. Pomilor, str.
Plantaþiei, str. Malu Roºu,
Costeºti”, valoarea investiþiei
2.347.417 lei, cote de cofinanþare
– 50% din valoarea totalã a
lucrãrilor de construcþii-montaj
pentru fiecare asociat, durata de
execuþie a lucrãrilor – 12 luni;

- Sãlcioara – ,,Modernizare
DC 58 Cãtunu - Ghineºti, comuna
Sãlcioara, judeþul Dâmboviþa”,
valoarea investiþiei 2.550.822 lei,
cote de cofinanþare – 50% din val-
oarea totalã a lucrãrilor de con-
strucþii-montaj pentru fiecare aso-
ciat, durata de execuþie a
lucrãrilor – 6 luni;

- Petreºti – „Modernizare dru-
muri locale cu o lungime de
aproximativ 2 km în comuna
Petreºti, judeþul Dâmboviþa”, va-
loarea investiþiei 1.139.565 lei,
cote de cofinanþare – 50% din val-
oarea totalã a lucrãrilor de con-
strucþii-montaj pentru fiecare aso-
ciat, durata de execuþie a
lucrãrilor – 4  luni;

- Bãrbuleþu – „Modernizare
drum de legãturã Bãrbuleþu -
Valea Tisei - Malu cu Flori”, va-
loarea investiþiei 1.869.197 lei,
cote de cofinanþare - 50% din va-
loarea totalã a lucrãrilor de con-
strucþii-montaj pentru fiecare aso-
ciat, durata de execuþie a
lucrãrilor 12 luni;

- Conþeºti – „Modernizare

strãzi în comuna Conþeºti, judeþul
Dâmboviþa”, valoarea investiþiei
176.897 lei, cote de cofinanþare -
50% din valoarea totalã a
lucrãrilor de construcþii-montaj
pentru fiecare asociat, durata de
execuþie a lucrãrilor – o lunã;

- Ciocãneºti – „Modernizare
strãzi în comuna Ciocãneºti,
judeþul Dâmboviþa”, valoare
investiþie 1.553.065 lei, cote de
cofinanþare – 50% din valoarea
totalã a lucrãrilor de construcþii-
montaj pentru fiecare asociat,
durata de execuþie a lucrãrilor –
12 luni;

- Brezoaele – „Modernizare
drum comunal DC 153, comuna
Brezoaele, judeþul Dâmboviþa”,
valoarea investiþiei 1.369.964 lei,
cote de cofinanþare – 50% din
valoarea totalã a lucrãrilor de
construcþii-montaj pentru fiecare
asociat, durata de execuþie a
lucrãrilor – 2 luni;

- Vulcana-Pandele – „Rea-
bilitare ºi modernizare DC 139 în
comuna Vulcana-Pandele, judeþul
Dâmboviþa (covor asfaltic)”, val-
oarea investiþiei 316.802,18 lei,
cote de cofinanþare – 50% din val-
oarea totalã de construcþii-montaj
pentru fiecare asociat, durata de
execuþie a lucrãrilor – 2 luni;

- Comiºani – „Modernizare DC
501 în comuna Comiºani, sat
Lazuri, judeþul Dâmboviþa”, va-
loarea investiþiei 3.879.277 lei,
cote de cofinanþare - 40% din va-
loarea totalã a lucrãrilor de con-
strucþii-montaj pentru fiecare aso-

ciat, durata de execuþie a
lucrãrilor – 6 luni;

- Morteni – „Modernizare dru-
muri comunale, comuna Morteni,
judeþul Dâmboviþa”, valoarea
investiþiei 1.630.040 lei, cote de
cofinanþare - 50% din valoarea
totalã a lucrãrilor de construcþii-
montaj  pentru fiecare asociat,
durata de execuþie a lucrãrilor 
– 4 luni.

Preºedintele Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, Alexandru
Oprea, a fãcut apel la edilii loca-
litãþilor dâmboviþene care au în
desfãºurare lucrãri de infrastruc-
turã, în asociere cu CJD, sã final-
izeze proiectele începute, pentru
a se putea face decontãrile afe-
rente, precizând cã, în anul 2019,
s-au semnat contracte de
asociere cu peste 70 de localitãþi.

La finalul întâlnirii, Alexandru
Oprea a fãcut o prezentare suc-
cintã a lucrãrilor realizate în
cadrul Programului Naþional de
Dezvoltare Localã (PNDL), în
anul 2019, subliniind faptul cã „în
anul 2019, suma decontatã de
judeþul Dâmboviþa este cea mai
mare din istoria acestui program.
Pânã în prezent, judeþul
Dâmboviþa are solicitãri la
Ministerul Dezvoltãrii în valoare
de 206.246.881,97 lei, din care s-
au decontat efectiv, pânã la
mijlocul lunii decembrie,
153.131.056,42 lei. Urmeazã ca,
în perioada 2020 - 2021, sã se
solicite suma de 469.270.186,81 lei.”

Vicepreºedintele Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, Luciana
Cristea, a participat în data de 12
decembrie 2019 – alãturi de Florin
Gilia, directorul Direcþiei Generale
Programe Europene, ºi de Nicolae
Olariu, expert Cabinet Preºedinte –
la ultima ºedinþã ordinarã a
Consiliului pentru Dezvoltare
Regionalã Sud Muntenia (CpDR) din
anul 2019, eveniment ce s-a
desfãºurat în localitatea Manasia din
judeþul Ialomiþa.

ªedinþa a fost condusã de
preºedintele Consiliului Judeþean
Ialomiþa, Victor Moraru, în calitate de
preºedinte al CpDR, iar pe ordinea
de zi a întâlnirii s-au aflat cinci
proiecte de hotãrâre cu privire la
activitatea Agenþiei pentru Dezvoltare
Regionalã Sud Muntenia (ADR).
În acest context, au fost prezentate
atât informãri privind stadiul imple-
mentãrii Programului Operaþional
Regional 2014 - 2020 (POR), cât ºi
date referitoare la stadiul planificãrii
urmãtoarei perioade de programare.

Consiliul pentru Dezvoltare
Regionalã Sud Muntenia este un
organism regional deliberativ, fãrã
personalitate juridicã, care este 
constituit ºi funcþioneazã pe principii
parteneriale la nivelul Regiunii de
Dezvoltare Sud Muntenia, în scopul
coordonãrii activitãþilor de elaborare
ºi monitorizare ce decurg din politicile
de dezvoltare regionalã.

CpDR Sud Muntenia are în com-
ponenþã 28 de membri, câte patru de
la nivelul fiecãrui judeþ din regiune
(Argeº, Cãlãraºi, Dâmboviþa, Giurgiu,
Ialomiþa, Prahova ºi Teleorman),
respectiv preºedintele consiliului
judeþean, reprezentantul consiliilor
locale municipale, reprezentantul
consiliilor locale orãºeneºti ºi
reprezentantul consiliilor locale
comunale.

Din judeþul Dâmboviþa, la acest
eveniment au mai fost prezenþi pri-
marul oraºului Pucioasa, Constantin
Ana, ºi primarul comunei ªotânga,
Constantin Stroe.

CCoonnssiilliiuull ppeennttrruu DDeezzvvoollttaarree
RReeggiioonnaallãã SSuudd MMuunntteenniiaa ss-aa

rreeuunniitt îînn ººeeddiinnþþãã oorrddiinnaarrãã îînn
jjuuddeeþþuull IIaalloommiiþþaa

10 nnoi ccontracte dde aasociere
între CConsiliul JJudeþean DDâmboviþa
ºi uunitãþi aadministrativ-tteritoriale

dâmboviþene, ssemnate îîn lluna ddecembrie
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O ddelegaþie ddin ppartea DDepartamentului ppentru
Securitate PPublicã ddin GGuangxi, îîn vvizitã lla CCJD

În data de 29 noiembrie 2019,
Consiliul Judeþean Dâmboviþa a
fost gazda unei delegaþii din
partea Departamentului pentru
Securitate Publicã din Guangxi
(Republica Popularã Chinezã).

Întâlnirea s-a concentrat pe
teme precum: aplicaþii inovatoare
din domeniul tehnologiei
inteligenþei artificiale pentru ma-
nagementul situaþiilor de urgenþã
din mediul urban, servicii munici-
pale inteligente, construirea sis-
temului de supraveghere video
stradalã Smart City Camera,
sporirea siguranþei sociale ºi a
securitãþii comunitãþilor prin pre-
venirea eficientã a infracþiona-
litãþii.

Delegaþia chinezã a fost con-
dusã de Tang Bin, Secretarul
General Adjunct al Partidului ºi
director general adjunct al
Departamentului pentru Secu-
ritate Publicã din Guangxi, ºi Mao
Jun, Director al Inspectoratului de
Poliþie, Departamentul pentru
Securitate Publicã din Guangxi.
Din delegaþie au fãcut parte ºi
reprezentanþi ai Diviziei ªtiinþã ºi

Tehnicã ºi ai Forþelor Speciale ale
Poliþiei – Departamentul pentru
Securitate Publicã din Guangxi,
dar ºi ai Biroului pentru Siguranþã
Publicã din Nanning.

Consiliul Judeþean Dâmboviþa
a fost reprezentat la întâlnire de
preºedintele Alexandru Oprea,
vicepreºedinþii Luciana Cristea ºi

Alin Manole, dar ºi de secretarul
general al judeþului Dâmboviþa,
Ivan Vasile Ivanoff.

Preºedintele Alexandru Oprea
a fãcut o prezentare a judeþului
Dâmboviþa atât din punct de
vedere administrativ, geografic,
economic, cât ºi al serviciilor de
siguranþã ºi ordine publicã asigu-

rate de instituþiile la nivel local,
judeþean ºi naþional ºi, în plus, a
amintit cã la nivelul judeþului
Dâmboviþa, dar ºi al oraºelor
Târgoviºte ºi Pucioasa existã
acorduri de cooperare la nivel
regional ºi local cu Provincia
Guangxi ºi oraºe din aceastã
provincie, menite sã creeze

cadrul unor viitoare cooperãri în
diferite domenii de activitate.

Preºedintele Alexandru Oprea
a precizat cã autoritãþile judeþene
încurajeazã eventualii investitori
chinezi, care vor sã realizeze
investiþii în judeþul nostru.

Reprezentanþii Provinciei
Guangxi au fost interesaþi atât de
domeniul infrastructurii rutiere, de
programele de finanþare euro-
peanã, cât ºi de proiectele pe
care administraþia judeþeanã
dâmboviþeanã le are în derulare.

La întâlnire au mai participat:
Monica Ilie, viceprimar al
Municipiului Târgoviºte, Aurel
Ciobanu, director – Direcþia
Managementul Proiectelor din
cadrul Primãriei Municipiului
Târgoviºte, Cristina ªtefan,
prorector – Universitatea Valahia
Târgoviºte, Gheorghe Popescu,
preºedintele Asociaþiei de
Prietenie China - România, filiala
Dâmboviþa, reprezentanþi ai
direcþiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Judeþean
Dâmboviþa.

Preºedintele Consiliului
Judeþean Dâmboviþa,
Alexandru Oprea, a participat
în perioada 4-5 decembrie
2019, la reuniunea de toamnã
a Biroului Adunãrii Regiunilor
Europene (ARE), organizatã la
Bruxelles.

Biroul s-a reunit în vederea
adoptãrii prioritãþilor politice
ale ARE, pentru perioada
2020 - 2025 ºi, de asemenea,
a gãzduit douã dezbateri, cu
participarea mai multor parla-
mentari europeni, pe tema
obiectivelor de dezvoltare
sustenabilã ºi a digitalizãrii.

De asemenea, preºedin-
tele CJD, Alexandru Oprea, a
participat la conferinþa organi-
zatã de ARE, pe tema ino-
vaþiei, sub genericul ”Shaping
a future that works for every-
body” („Conturarea unui viitor
pentru toatã lumea”). Au luat
parte reprezentanþi ai sec-
toarelor public ºi privat, spe-
cialiºti, antreprenori, cadre uni-
versitare, factori de decizie
politicã din diverse domenii.

Conferinþa a fost deschisã
de vicepreºedintele ARE pen-

tru cooperare ºi parteneriate
strategice, Jan Luc Vanraes,
iar în cadrul acesteia au avut
loc dezbateri pe tema viitorului
pieþei muncii, dar ºi a nece-
sitãþii pregãtirii unei forþe de
muncã adaptate la schimbãrile
radicale ce vor fi generate de
automatizarea crescândã,
decalajul de competenþe ºi
temerile produse de insecuri-
tatea în muncã. Sectoarele
vizate sunt: sãnãtatea, turis-
mul, industria, agricultura ºi
comerþul. Evenimentele amin-
tite au fost gãzduite de capita-

la Belgiei, care deþine
vicepreºedinþia ARE, eveni-
mentul fiind organizat în coo-
perare cu regiunea Catalunia.

Consiliul Judeþean Dâm-
boviþa este membru în cadrul
Adunãrii Regiunilor Europene
din anul 1997, urmare a
Hotãrârii nr. 24/22 iulie 1997 a
Consiliului Judeþean Dâm-
boviþa. Adunarea Regiunilor
Europene este un organism de
cooperare interregionalã ºi de
susþinere a intereselor re-
gionale la nivel european.

Emoþii, dar ºi veselie, în ziua de 30
noiembrie 2019, în cartierul Matei-
Voievod din Târgoviºte. Prilejul a fost sãr-
bãtorirea a 168 de ani de la întemeierea
acestei comunitãþi la Târgoviºte ºi de la
ridicarea cartierului. De asemenea, sãr-
bãtoarea a cuprins ºi o ceremonie de
depunere de coroane la cele douã monu-
mente înãlþate în memoria celor 97 de
eroi, ostaºi români de etnie bulgarã, care
au cãzut pe câmpul de luptã pentru inde-
pendenþa, apãrarea ºi reîntregirea
României.

Prezent la manifestãrile organizate de
Asociaþia ZAEDNO a Bulgarilor din
Târgoviºte, preºedintele Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, Alexandru Oprea, a
transmis un mesaj de felicitare:

Sunt 168 de ani de când trãim bucuria
de a vã avea alãturi; nu sunt ani puþini. Nu
ne-am fi putut imagina cartierul Matei-
Voievod altfel. Altfel decât cu dumneav-
oastrã, care aþi animat acest loc ºi l-aþi
fãcut sã trãiascã prin obiceiuri frumoase
ºi un stil de viaþã onest ºi muncitor. (...)

Le mulþumim eroilor români de origine
bulgarã pentru jertfa lor ºi pentru faptul
cã au înþeles cã toþi – români, bulgari,
germani, unguri, evrei – facem parte din
acest popor. Este un moment de reflecþie,
dar ºi un moment de sãrbãtoare. Cred cu
tãrie cã numai împreunã putem reprezen-
ta ceva în Europa. (...) 

Vã mulþumesc pentru invitaþie!
Apreciez faptul cã sunteþi o comunitate
care îºi pãstreazã tradiþiile, care le
respectã ºi cã, indiferent de vicisitudinile
vremurilor, duceþi mai departe aceste
tradiþii. Consider cã toþi cei care îºi
cunosc istoria ºi îºi respectã tradiþiile au
un viitor pe acest pãmânt.

La eveniment au mai participat:
reprezentanþi ai Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, ai Primãriei Târgoviºte ºi
Parlamentului României, Borislav
Borislavov – prim-secretar al Ambasadei
Republicii Bulgaria în România, dar ºi
numeroºi cetãþeni aparþinând comunitãþii
bulgare din Târgoviºte.

S-aau îîmplinit 1168 dde aani
de lla îîntemeierea ccomunitãþii

bulgare lla TTârgoviºte

PPrreeººeeddiinntteellee CCJJDD,,
AAlleexxaannddrruu OOpprreeaa,, aa ppaarrttiicciippaatt llaa
rreeuunniiuunneeaa ddee ttooaammnnãã aa AAdduunnããrriiii

RReeggiiuunniilloorr EEuurrooppeeii
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Consilierii judeþeni au aprobat acor-
darea a 141 de burse de ajutor social, pen-
tru anul ºcolar 2019 - 2020, elevilor care
frecventeazã cursurile ªcolii Gimnaziale
Speciale Târgoviºte.

Alocaþia bãneascã se ridicã la 100
lei/elev/lunã, în raport cu îndeplinirea inte-
gralã a criteriilor generale ºi specifice de
acordare a acestor burse.

În conformitate cu prevederile Ordinului
Ministrului Educaþiei Naþionale nr.
5.576/2011, bursele de ajutor social se
acordã urmãtoarelor categorii de elevi
înscriºi la cursurile cu frecvenþã din
învãþãmântul preuniversitar de stat:

a) elevi orfani sau care suferã de boli
cronice; acordarea burselor sociale pentru
motive medicale se face doar pe baza cer-
tificatului eliberat de medicul specialist ºi
avizat de medicul de familie/medicul de la
cabinetul ºcolar, fãrã a fi condiþionatã de
venitul net lunar al familiei;

b) elevi din mediul rural, care sunt
ºcolarizaþi într-o altã localitate, întrucât nu
au posibilitatea sã studieze într-o unitate de

învãþãmânt din localitatea de domiciliu;
c) elevi proveniþi din familii care

îndeplinesc în mod cumulat urmãtoarele
condiþii:

* nu au realizat un venit net mediu lunar,
în ultimele 12 luni, pe membru de familie,
mai mare de 50% din salariul minim net pe
economie;

* nu deþin terenuri agricole cu o
suprafaþã mai mare de 20.000 m2 în zonele
colinare ºi de ºes, ºi de 40.000 m2, în
zonele montane.

Responsabilitatea primirii cererilor, a
verificãrii documentelor care atestã
îndeplinirea condiþiilor de acordare a
burselor de ajutor social ºi stabilirea listei
beneficiarilor acestor burse aparþine, inte-
gral, comisiei de atribuire a burselor, con-
stituitã la nivelul unitãþii de învãþãmânt.

Bursele de ajutor social vor fi acordate
din bugetul propriu al judeþului Dâmboviþa,
din sumele defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat, prin bugetul unitãþii de
învãþãmânt.

HHoottããrrâârrii aaddooppttaattee îînn ººeeddiinnþþaa eexxttrraaoorrddiinnaarrãã 

ddiinn ddaattaa ddee 1111..1122..22001199
● Hotãrâre privind modificarea organigramei ºi statului de funcþii al Direcþiei Publice

Comunitare de Evidenþã a Persoanelor Dâmboviþa
● Hotãrâre privind modificarea Programului minimal de acþiuni culturale al Centrului

Judeþean de Culturã Dâmboviþa, ce urmeazã sã fie realizate în anul 2019
● Hotãrâre privind asocierea judeþului Dâmboviþa, prin Consiliul Judeþean Dâmboviþa, cu uni-

tatea administrativ-teritorialã Dragodana, prin Consiliul Local Dragodana, pentru realizarea în
comun a investiþiei „Modernizare drumuri de interes local în comuna Dragodana, judeþul
Dâmboviþa” ºi aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului

● Hotãrâre privind asocierea judeþului Dâmboviþa, prin Consiliul Judeþean Dâmboviþa, cu
municipiul Moreni, prin Consiliul Local Moreni, pentru realizarea în comun a investiþiei „Lucrãri
de reabilitare ºi modernizare strãzi” ºi aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai
obiectivului

● Hotãrâre privind asocierea judeþului Dâmboviþa, prin Consiliul Judeþean Dâmboviþa, cu uni-
tatea administrativ-teritorialã Vãleni-Dâmboviþa, prin Consiliul Local Vãleni-Dâmboviþa, pentru
realizarea în comun a investiþiei „Modernizare ºi reabilitare drumuri comunale cu o lungime
totalã de 2.677,96 km” ºi aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului

● Hotãrâre privind asocierea judeþului Dâmboviþa, prin Consiliul Judeþean Dâmboviþa, cu uni-
tatea administrativ-teritorialã Cornãþelu, prin Consiliul Local Cornãþelu, pentru realizarea în
comun a investiþiei „Asfaltare ºi modernizare DC 42 Slobozia - Cãlugãreni, comuna Cornãþelu,
judeþul Dâmboviþa” ºi aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului

● Hotãrâre privind asocierea judeþului Dâmboviþa, prin Consiliul Judeþean Dâmboviþa, cu uni-
tatea administrativ-teritorialã Crevedia, prin Consiliul Local Crevedia, pentru realizarea în comun
a investiþiei „Realizare trotuare (de la Mega Image, la intrare Dârza), sat Mãnãstirea,
(str. Combinatului DN 1A, Piscicultorul), comuna Crevedia, judeþul Dâmboviþa” ºi aprobarea prin-
cipalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului

● Hotãrâre privind asocierea judeþului Dâmboviþa, prin Consiliul Judeþean Dâmboviþa, cu uni-
tatea administrativ-teritorialã Ocniþa, prin Consiliul Local Ocniþa, pentru realizarea în comun a
investiþiei „Asfaltare drumuri locale în comuna Ocniþa, judeþul Dâmboviþa, L = 2,246 km” ºi apro-
barea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului

● Hotãrâre privind aprobarea ºi actualizarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului ge-
neral ºi a cheltuielilor de cofinanþare în anul 2019, pentru obiectivul ,,Drum de legãturã DJ 720E
Gara Târgoviºte Sud - Centura Municipiului Târgoviºte”, inclus în Programul Naþional de
Dezvoltare Localã, etapa I

● Hotãrâre privind aprobarea documentaþiei tehnico-economice ºi a principalilor indicatori
pentru obiectivul de investiþii „Alimentare cu energie electricã staþii de pompare aferente reþelei
de canalizare în zona drumului de legãturã DJ 720E Gara Târgoviºte Sud - Centura Municipiului
Târgoviºte”

● Hotãrâre privind aprobarea documentaþiei tehnico-economice ºi a principalilor indicatori
pentru obiectivul de investiþii „Reabilitare ºi înfiinþare filialã bibliotecã ºi spaþiu de depozitare fond
documentar”

Hotãrâre privind emiterea acordului de principiu pentru identificarea ºi evaluarea, în vederea
achiziþionãrii, a unui teren în suprafaþã de aproximativ 15 ha pentru construirea unei staþii de
tratare mecano-biologicã a deºeurilor municipale ºi asimilate

● Hotãrâre privind includerea în domeniul public al judeþului Dâmboviþa a bunului imobil PT
7 Micro VI, situat în Târgoviºte, strada Tudor Vladimirescu

● Hotãrâre privind atestarea modificãrilor inventarului bunurilor care aparþin domeniului pu-
blic al unitãþii administrativ-teritoriale judeþul Dâmboviþa

● Hotãrâre privind acceptarea donaþiei unui bun mobil – autoturism Dacia – de la Fundaþia
„Sera România”, în favoarea Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului
Dâmboviþa

● Hotãrâre privind mandatarea reprezentanþilor Adunãrii Generale a Acþionarilor pentru
numirea membrilor în Consiliul de Administraþie al SC Parc Industrial Priboiu SA

● Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Consiliului Judeþean Dâmboviþa
nr. 226/28.07.2017 privind validarea componenþei nominale a Autoritãþii Teritoriale de Ordine
Publicã Dâmboviþa

● Hotãrâre privind aprobarea redevenþei ce revine Consiliului Judeþean Dâmboviþa de la
SC GERIMPEX COM SRL Târgoviºte, pentru al 7-lea an de concesiune a unui teren în
suprafaþã de 5,5 ha din Târgoviºte, str. Laminorului, nr. 8

● Hotãrâre privind aprobarea cuantumului cotizaþiei judeþului Dâmboviþa pe anul 2019 pen-
tru Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã „Situaþii de Urgenþã Sud Muntenia”

● Hotãrâre privind aprobarea contului de execuþie al bugetului propriu al judeþului la
31.12.2019

● Hotãrâre privind asocierea judeþului Dâmboviþa, prin Consiliul Judeþean Dâmboviþa, cu uni-
tatea administrativ-teritorialã Buciumeni, prin Consiliul Local Buciumeni, pentru realizarea în
comun a investiþiei „Modernizare drumuri locale în comuna Buciumeni, satele Buciumeni ºi
Valea Leurzii, judeþul Dâmboviþa” ºi aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiec-
tivului

● Hotãrâre privind asocierea judeþului Dâmboviþa, prin Consiliul Judeþean Dâmboviþa, cu uni-
tatea administrativ-teritorialã Bãleni, prin Consiliul Local Bãleni, pentru realizarea în comun a
investiþiei „Modernizare strãzi prin asfaltare în comuna Bãleni, sat Bãleni - Sârbi ºi Bãleni -
Români - lotul nr. 1” ºi aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului

HHoottããrrâârrii aaddooppttaattee îînn ººeeddiinnþþaa eexxttrraaoorrddiinnaarrãã 
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● Hotãrâre privind modificarea ºi completarea Hotãrârii Consiliului Judeþean Dâmboviþa nr.

169/14.08.2019 pentru aprobarea Notei de Fundamentare privind elaborarea documentaþiilor ºi
studiilor de specialitate necesare finalizãrii documentaþiei urbanistice "Actualizare, reconfigurare
Plan Urbanistic Zonal Padina - Peºtera ºi a Regulamentului Local de Urbanism aferent".

● Hotãrâre privind aprobarea documentaþiei tehnico-economice ºi a principalilor indicatori
pentru obiectivul de investiþii "Punere în siguranþã Cabana Podu cu Florile".

● Hotãrâre privind actualizarea la terminarea lucrãrilor a indicatorilor tehnico-economici, a
devizelor generale ºi a cheltuielilor de cofinanþare pentru unele obiective finanþate din Programul
Naþional de Dezvoltare Localã.

● Hotãrâre privind asocierea judeþului Dâmboviþa, prin Consiliul Judeþean Dâmboviþa, cu uni-
tatea administrativ-teritorialã Ulmi, prin Consiliul Local Ulmi, pentru realizarea în comun a
investiþiei "Realizare ºant betonat pe DJ 721 în satul Colanu, Comuna Ulmi, judeþul Dâmboviþa"
ºi aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului.

● Hotãrâre privind asocierea judeþului Dâmboviþa, prin Consiliul Judeþean Dâmboviþa, cu uni-
tatea administrativ-teritorialã Bezdead, prin Consiliul Local Bezdead, pentru realizarea în comun
a investiþiei "Modernizare drumuri de interes local în comuna Bezdead, judeþul Dâmboviþa" ºi
aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului.

● Hotãrâre privind aprobarea cooperãrii dintre judeþul Dâmboviþa, prin Consiliul Judeþean
Dâmboviþa, cu municipiul Târgoviºte, prin Consiliul Local al Municipiului Târgoviºte, în vederea
participãrii la Târgul de Turism al României, organizat în perioada 20 - 23.02.2020.

● Hotãrâre privind acordul pentru realizarea de cãtre S.C. CARPATMONTANA SERV S.A. a
obiectivului de investiþii "Reparaþii curente ºi compartimentãri interioare - Vila centralã din
Centrul de agrement Cãprioara 1 - comuna Moroeni, sat Dobreºti, judeþul Dâmboviþa ºi Instalaþii
cu rol de securitate la incendiu conform P.118/1/2/3 ºi conform H.G. nr. 571/2016 - pentru toatã
clãdirea".

● Hotãrâre privind rectificarea bugetului propriu al judeþului pe anul 2019.
● Hotãrâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului "Pod pe

DJ 701 peste râul Argeº, km 31+040 la Ungureni, Corbii Mari".
● Hotãrâre pentru modificarea ºi completarea Hotãrârii Consiliului Judeþean Dâmboviþa nr.

256/29.08.2017 privind aprobarea documentaþiei "Actualizare Master Plan sectorul apã ºi apã
uzatã în judeþul Dâmboviþa, versiune revizuitã-martie 2017".

● Hotãrâre privind desemnarea unui reprezentant al judeþului Dâmboviþa în Adunarea
Generalã a Acþionarilor la S.C. CARPATMONTANA SERV S.A.

114411 ddee eelleevvii aaii ªªccoolliiii GGiimmnnaazziiaallee
SSppeecciiaallee TTâârrggoovviiººttee 
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Prima statuetã de tip
Venus din þara noastrã,
descoperitã de colectivul de
cercetare al Muzeului
Evoluþiei Omului ºi Teh-
nologiei în Paleolitic, din
cadrul Complexului Naþional
Muzeal „Curtea Domneascã”
din Târgoviºte, instituþie sub-
ordonatã Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, este
expusã la sediul Muzeului
Evoluþiei Omului ºi
Tehnologiei în Paleolitic.

Artefactul, descoperit prin
sãpãturi arheologice, într-o
nouã aºezare paleoliticã
(denumitã Piatra Neamþ 1), în
data de 21 iunie 2019,
reprezintã, potrivit datãrilor
radiocarbon AMS, cea mai
veche sculpturã în piatrã din
România (17.000 de ani) ºi
din aceastã parte a Europei,
precum ºi una dintre cele mai
importante descoperiri pale-
olitice din Europa.

Realizatã din gresie, sta-
tueta mãsoarã circa 10 cm ºi
pãstreazã urme diverse de

prelucrare. Dupã 100 de ani
de la recuperarea celebrei
statuete paleolitice de la
Willendorf din Austria, con-
sideratã acum simbol naþio-
nal, noua descoperire de la
Piatra Neamþ contribuie
substanþial la îmbogãþirea
patrimoniului paleolitic cu un
obiect de artã remarcabil.

O caracteristicã excep-
þionalã a statuetei de la
Piatra Neamþ este oferitã de
conservarea intactã a aces-
teia, mai ales cã marea
majoritate a statuetelor pale-
olitice din piatrã descoperite
pânã în prezent au fost gãsite
în stare mai mult sau mai
puþin fragmentarã.

În cadrul unei conferinþe
de presã, organizatã în data

de 18 decembrie 2019, sta-
tueta a fost expusã pentru
prima datã publicului.

Cu acest prilej, preºedin-
tele Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, Alexandru
Oprea, a transmis: „Suntem
onoraþi sã vã avem alãturi la
un eveniment atât de impor-
tant pentru comunitatea
ºtiinþificã, dar ºi pentru patri-
moniul cultural ºi istoric al
judeþului ºi al þãrii.

Avem în faþa prima sta-
tuetã de tip Venus din þara
noastrã. Dupã cum se poate
observa, sculptura în piatrã

s-a pãstrat foarte bine deºi,
potrivit testelor realizate în
laboratoare de renume, are o
vechime de 17.000 de ani.
Atât vechimea, cât ºi starea
perfectã de conservare o
transformã într-un obiect de
artã impresionant în dome-
niul cercetãrii paleolitice din
Europa.

Cred cã putem fi cu toþii
de acord cã nu existã niciun
dubiu privind valoarea ºi au-
tenticitatea sculpturii, iar
iubitorilor de artã ºi istorie ºi
nouã, toþi cei care suntem
prezenþi aici, nu ne rãmâne
decât sã o admirãm ºi sã ne
bucurãm cã o avem la
Târgoviºte, în primul muzeu
din þarã, dar ºi din Europa
Centralã ºi de Sud-Est, dedi-

cat evoluþiei omului.
Vreau sã mulþumesc

foarte mult echipei de cer-
cetare a Muzeului Evoluþiei
Omului ºi Tehnologiei în
Paleolitic, din cadrul
Complexului Naþional Muzeal
„Curtea Domneascã” din
Târgoviºte, care s-a deplasat
la Piatra-Neamþ ºi care a
lucrat, cu multã pasiune,
pânã a fãcut aceastã
descoperire.

ªtiu cã munca dumnea-
voastrã presupune multã rãb-
dare, multã atenþie ºi, nu în
ultimul rând, mult drag ºi mult
interes faþã de evoluþia uma-
nitãþii. Datoritã vouã, putem
afla, atât cât e posibil, cum
au trãit ºi cum au evoluat
primii oameni.

Totodatã, vreau sã vã
spun cã, în aceastã lunã, se
împlinesc 6 ani de când
Muzeul Evoluþiei Omului ºi
Tehnologiei în Paleolitic ºi-a
deschis porþile pentru toþi cei
care vor sã vadã artefacte
provenite din prima epocã a
omenirii. Este o realizare
pentru dâmboviþeni, dar ºi
pentru toþi cei care apreciazã
arta, cultura ºi istoria.

În numele Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, vã
mulþumesc încã o datã! Ca ºi
pânã acum, vom continua sã
susþinem activitatea com-
plexului muzeal ºi sperãm ca,
ºi în viitor, sã avem ºansa de
a face asemenea desco-
periri. Felicitãri tuturor!”

În luna decembrie,
Muzeului Evoluþiei Omului ºi
Tehnologiei în Paleolitic a
împlinit ºase ani de la înfi-
inþare, perioadã în care rezul-
tatele cercetãrii paleoliticului
din România, prin colectivul
care activeazã în muzeu, 
s-au multiplicat constant,
fiind recunoscute la nivel
internaþional.

Prima sstatuetã dde ttip VVenus ddin
þara nnoastrã, eexpusã lla TTârgoviºte
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Consiliul Judeþean Dâmboviþa ºi
Complexul Naþional Muzeal „Curtea
Domneascã” Târgoviºte au organizat,
în data de 6 decembrie 2019, festivi-
tatea de premiere ºi vernisajul celei
de-a VII-a ediþii a Bienalei Naþionale de
Gravurã „Gabriel Popescu”. Bienala
poartã numele primului mare gravor
nãscut pe meleaguri dâmboviþene,
care a locuit ºi a creat în casa atelier
de la Vulcana-Pandele, unde se aflã
unica presã din lemn cu valþuri, pentru
imprimat gravuri în metal, din
România.

Prima ediþie a bienalei (care a
debutat sub numele „Bienala concurs
de gravurã Gabriel Popescu”) se
desfãºura în 2007, într-un cadru
restrâns ca numãr de participanþi (10)
ºi lucrãri înscrise (19). Dintre primii
participanþi la bienala de gravurã
amintim pe Mihail Voicu (artist ieºean,
care participã la aproape toate ediþi-
ile), Kalona Ibrahima Keita (artist tul-
cean, originar din Guineea) ºi Andrei
Scãrlãtescu (artist târgoviºtean).
Treptat, de la o ediþie la alta, numãrul
participanþilor a crescut semnificativ,
manifestarea bucurându-se de
prezenþa mai multor gravori români de
talie internaþionalã precum: Suzana
Fântânariu, Atena Simionescu, Anca
Boeriu, Constantin Caratãnase º.a.
Cea mai popularã ediþie a fost cea din
anul 2015, la care au participat 75 de
artiºti cu 113 lucrãri, în timp ce, la
ediþia din acest an, au participat 36 de
artiºti. În urma jurizãrii celor 59 lucrãri
de gravurã înscrise în cadrul bienalei

din acest an, juriul, întrunit în compo-
nenþa: conf. univ. dr. Ioana Beldiman –
preºedinte, dr. Ibrahima Keita – mem-
bru, expert în graficã româneascã,
drd. Rãzvan Petriºor Dragoº – mem-
bru, profesor Mihai ªerbãnescu –
membru, muzeograf Maria Neacºu –
membru, muzeograf Elena ªontea –
secretar, a hotãrât premierea a opt
lucrãri de gravurã, dupã cum urmeazã:

PREMIUL I – Rãzvan Constantin
Caratãnase, Imago Mundi, acvaforte,
2019

PREMIUL II – Vasile Sitari, Curiosa
II, linogravurã chinezeascã, 2019

PREMIUL III – Bianca Bondoc,
Noapte în ocean, litografie, 2019

MENÞIUNE  II – Aura Evelina
Radu, În drum spre ºcoalã, 2019

MENÞIUNE  III – Remus Rotaru,
Print isn’t dead, acvatinta, 2019

MENÞIUNE  IV – Ovidiu Constantin
Ionescu, Maldãrul roºu – stuf, gipso-
gravurã, 2019

Premiul juriului – Atena Elena
Simionescu, Aparenþe, tehnicã mixtã
(acvaforte, acvatinta ºi relief), 2019

Suzana Fântânariu, Dragonul –
XIX, xilogravurã, 2017

Premiile au fost acordate de cãtre
Consiliul Judeþean Dâmboviþa, prin
Complexul Naþional Muzeal „Curtea
Domneascã” Târgoviºte.

Expoziþia va fi deschisã vizitãrii
pânã la 31 ianuarie 2020, la Muzeul de
Istorie din Târgoviºte, de marþi pânã
duminicã, între orele 8:00 – 16:00.

Evenimentul a debutat cu o 
slujbã religioasã oficiatã de
Înaltpreasfinþia Sa Nifon, Arhi-
episcop ºi Mitropolit al Târgoviºtei,
ºi a continuat cu alocuþiuni
susþinute de cãtre oficialitãþile
prezente, depuneri de coroane ºi
jerbe de flori la Monumentul Istoric,
urmat de defilarea Gãrzii de
Onoare.

Participant la eveniment,
preºedintele Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, Alexandru Oprea, alã-
turi de vicepreºedinþii Alin Manole
ºi Luciana Cristea, a transmis un
mesaj de unitate ºi iubire de þarã ºi
de semeni:

„1 Decembrie este cea mai pu-
ternicã zi din an pentru noi,
românii. Este cea care nu ne lasã
sã uitãm cine suntem cu adevãrat –
un popor care a luptat cu toate pu-
terile sale sã fie unit, care a reuºit
sã se uneascã ºi care trebuie sã
rãmânã unit.

Acum mai bine de 100 de ani,
românii din toate provinciile istorice
româneºti au dat mânã cu mânã,
iar visul naþional de sute de ani a
prins viaþã. România a cãpãtat o
nouã formã. Mai mare, mai puter-

nicã, mai hotãrâtã. Independentã ºi
liberã. În douã cuvinte: ROMÂNIA
UNITÃ!

Dar nu a fost uºor sã se întâm-
ple un asemenea moment.
Dimpotrivã. Ne-a costat enorm: am
pierdut oameni dragi, eroi, patrioþi.
Dar am luptat pânã am reuºit sã ne
strângem mâinile, ca act al reuºitei
luptei noastre. Pentru cã lucrul cel

mai important care a fãcut posibilã
acea strângere de mânã istoricã de
la Alba-Iulia a fost VOINÞA. Voinþa
poporului român de a fi unul pentru
toþi ºi toþi pentru unul.

Voinþa a fost legãtura comunã
dintre noi atunci.

Între timp, viaþa ne-a arãtat cã
pot apãrea momente care ne vor
pune la încercare acea legãturã

care ne-a fãcut puternici. ªi atunci
ar fi bine sã ºtim cã mereu ne vom
avea unii pe alþii ºi cã existã lucruri
care ne vor lega pentru totdeauna.
Pentru acest lucru, a sosit momen-
tul sã dãm, din nou, mânã cu
mânã, sã fim unul pentru toþi ºi toþi
pentru unul, pentru cã doar împre-
unã vom reuºi sã ne ajutãm þara ºi
fiecare, în felul lui ºi cu puterile lui,

trebuie sã contribuie.
În câteva cuvinte, iubirea,

dragostea de þarã ºi dorinþa de a
trãi într-o Românie prosperã sunt
lucrurile care ne leagã acum, când
ROMÂNIA are cea mai mare
nevoie de noi. ªi, pentru binele
tuturor românilor din þarã ºi de
peste graniþe, România trebuie sã
redevinã ROMÂNIA UNITÃ!

Cu gândul la toate aceste
lucruri, ne dãm seama cã, de fapt,
1 Decembrie suntem noi, românii! 

Aºadar, La mulþi ani, România!
La mulþi ani, români! Sper sã aveþi
cu toþii parte de sãnãtate ºi sã
avem cu toþii voinþa de a oferi
României ce avem mai bun!”

La manifestãrile dedicate zilei
Naþionale a României au mai par-
ticipat: europarlamentarul Rovana
Plumb, prefectul judeþului
Dâmboviþa, Antonel Jîjîie, secre-
tarul judeþului, Ivan Vasile Ivanoff,
parlamentari dâmboviþeni, repre-
zentanþi ai Primãriei Municipiului
Târgoviºte, Primãriei Aninoasa,
consilieri judeþeni, ºefi de instituþii
deconcentrate, reprezentanþi ai
partidelor politice, numeroase
cadre militare.

DJ 711A Pitaru-Potlogi
23+400 - 30+700 a fost asfaltat.
Investiþia a presupus lucrãri de
reabilitare a porþiunii de drum
degradate, pe o suprafaþã de
7.140 mp, ea fiind realizatã cu
fonduri atât din bugetul local, cât
ºi din bugetul de stat, valoarea
totalã a lucrãrilor fiind de
6.959.446,25 lei.

Vicepreºedintele Consiliului
Judeþean Dâmboviþa (CJD), Alin
Manole, însoþit de directorul
general al Direcþiei Generale
Infrastructurã Localã, Vasile
Dinu, a fãcut o vizitã pe teren, în
comuna Potlogi, pentru a ana-
liza stadiul ºi calitatea lucrãrilor
la obiectivul de investiþii
„Reabilitare ºi modernizare DJ
711A Pitaru - Potlogi 23+400 -
30+700”.

Cu acest prilej, s-a constatat
cã lucrãrile au depãºit graficele

convenite; în condiþii meteoro-
logice prielnice, ele vor putea
continua cu realizarea acosta-
mentelor ºi ºanþurilor ºi, în plus,

cu lucrãrile aferente suprastruc-
turii podului aflat pe acest traseu
(în satul Pitaru).

Drumul jjudeþean 7711 AA,
reabilitat ººi mmodernizat

Manifestãri ssolemne, lla MMãnãstirea DDealu,
pe 11 DDecembrie, ZZiua NNaþionalã aa RRomâniei

BIENALA NNAÞIONALÃ DDE GGRAVURÃ
„GABRIEL PPOPESCU”, EEDIÞIA AA VVII-AA
2019, ªªI-AA DDESEMNAT CCÂªTIGÃTORII
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Sãrbãtoarea Sfântului Andrei a fost prilej
de bucurie în rândul beneficiarilor Centrului
de Consiliere ºi Sprijin pentru Integrarea
Socialã a Persoanelor cu Boli Psihice, din
subordinea Direcþiei Generale de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Dâmboviþa.
Personalul de specialitate al instituþiei, alãturi
de pacienþi, a desfãºurat un atelier de sãdire
a grâului, prin confecþionarea de „Moºi” ºi
diferite aranjamente, astfel cei implicaþi
având ºi posibilitatea de a învãþa cum ger-
mineazã plantele, dar ºi de a lucra în echipã.

Participanþilor li s-au explicat semnificaþi-
ile simbolice ale acestui obicei ºi cã, potrivit
tradiþiei, punerea de grâu la încolþit, de
Sfântul Andrei, aduce noroc ºi belºug în
casã, dar este ºi o metodã de a vedea cum
va fi anul urmãtor.

Beneficiarii s-au dovedit foarte receptivi la
aceastã activitate ºi au lucrat cu multã rãb-
dare ºi creativitate, bucuroºi sã poatã încer-
ca lucruri noi.

ZZiiuuaa IInntteerrnnaaþþiioonnaallãã aa
PPeerrssooaanneelloorr ccuu DDiizzaabbiilliittããþþii,,

mmaarrccaattãã llaa TTâârrggoovviiººttee,,
ppee 33 ddeecceemmbbrriiee

Alte manifestãri pentru persoanele din
sistemul de protecþie socialã au avut loc cu
prilejul „Zilei Internaþionale a persoanelor cu
dizabilitãþi“, marcatã în ziua de 3 decembrie.

Activitãþile organizate în fiecare an, cu
aceastã ocazie, au ca obiectiv creºterea
nivelului de acceptare în ceea ce priveºte
problemele cu care se confruntã persoanele
cu dizabilitãþi, precum ºi susþinerea drep-
turilor, a demnitãþii ºi bunãstãrii persoanelor
cu dizabilitãþi.

La invitaþia Direcþiei de Asistenþã Socialã
din cadrul Primãriei Târgoviºte ºi Teatrul Tony
Bulandra, 60 copii cu dizabilitãþi s-au bucurat
de un spectacol dedicat lor ºi au primit
cadouri din partea organizatorilor. De o ser-
bare s-au bucurat ºi persoanele aflate în
Centrul de Îngrijire ºi Asistenþã Pucioasa.

De asemenea, în toate centrele pentru
copii sau adulþi cu dizabilitãþi au avut loc
mese festive, jocuri, audiþii muzicale ºi alte
activitãþi recreative, precum ºi un spectacol
susþinut de elevii ªcolii Bezdead ºi Centrului

Cultural Pucioasa ºi o excursie la care au
participat 43 persoane adulte cu dizabilitãþi.

În judeþul Dâmboviþa, 19278 persoane
neinstituþionalizate beneficiazã de drepturile
oferite de certificatul de încadrare într-un
grad de handicap, din care 17719 adulþi ºi
1559 copii. Pentru aceste persoane sunt
oferite servicii specializate de recuperare,
reabilitare, consiliere în cadrul centrelor des-
tinate copiilor ºi adulþilor cu dizabilitãþi din
familie.

În ceea ce priveºte persoanele cu dizabi-
litãþi care beneficiazã de mãsurã de protecþie
specialã, în cadrul Complexului de Servicii
Sociale Gãeºti, în prezent sunt 52 copii, la
Complexul de Servicii Sociale Târgoviºte

Floare de Colþ sunt 12 copii cu dizabilitãþi, iar
la Fundaþia Cara Bella Internaþional, 21 copii.
În ceea ce priveºte mãsura de plasament
familial la rudã/nerudã, 38 copii au certificat
de încadrare în grad de handicap, iar în
plasament la asistent maternal profesionist
se aflã 111 copii cu dizabilitãþi. În subordinea
Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Dâmboviþa funcþioneazã 3

centre pentru persoane adulte cu dizabilitãþi:
Centrul de Servicii Comunitare „Sfântul
Andrei” Gura Ocniþei (33 beneficiari în cadrul
locuinþelor protejate ºi 20 beneficiari în
cadrul centrului de zi), Centrul de Servicii
Comunitare „Floarea Speranþei” Pucioasa
(42 beneficiari în cadrul locuinþelor protejate,
9 beneficiari în cadrul centrului de crizã ºi 20
beneficiari în centrul de zi), Centrul de Îngri-
jire ºi Asistenþã Pucioasa cu 51 beneficiari,
iar în subordinea Consiliului Judeþean
Dâmboviþa ºi a Primãriei Moreni, Centrul de
Recuperare ºi Reabilitare a Persoanelor cu
Handicap Þuicani-Moreni, care oferã servicii
pentru 121 adulþi cu dizabilitãþi.

DDããrruuiieeººttee uunn zzââmmbbeett
ddee MMooºº NNiiccoollaaee

În cadrul proiectului social „Dãruieºte un
zâmbet de Moº Nicolae”, derulat cu sprijinul
Consiliului Judeþean Dâmboviþa, în seara de
5 decembrie 2019, aproximativ 200 copii au
participat la un spectacol, urmat de o masã

festivã, au avut parte de surprize ºi au primit
cadouri. Programul artistic a fost susþinut de
copiii de la Palatul Copiilor Târgoviºte,
Centrul Cultural Pucioasa, Centrul Cultural
Gãeºti, Centrul Cultural Moreni ºi Centrul
Cultural Titu, iar surprizele ºi cadourile au
fost oferite cu sprijinul Asociaþiei Pãrinþilor de
la Palatul Copiilor Târgoviºte.

În baza protocolului de colaborare
încheiat între Palatul Copiilor Târgoviºte,
Asociaþia Pãrinþilor de la Palatul Copiilor
Târgoviºte ºi Direcþia Generalã de Asistenþã
Socialã ºi Protecþia Copilului Dâmboviþa, la
aceastã activitate au participat ºi 95 copii
beneficiari de mãsurã de protecþie specialã,
care s-au bucurat alãturi de ceilalþi copii ºi de
organizatori, în aºteptarea lui Moº Nicolae.

Moº Nicolae a venit ºi la Complexul de
Recuperare ºi Reabilitare pentru Copii cu
Handicap Târgoviºte, cu sprijinul S.C.
Oþelinox S.A., care a sponsorizat centrul cu
aparaturã medicalã necesarã pentru recu-
perarea copiilor cu dizabilitãþi, precum ºi alte
daruri pentru cei mici.

MMooºº CCrrããcciiuunn aa vveenniitt ccuu
ggiirrooffaarruurriillee ppoorrnniittee llaa DDGGAASSPPCC

Moº Crãciun a înlocuit sania cu autoturis-
mul cu girofar al Jandarmeriei Dâmboviþa ºi a
venit în data de 13 decembrie 2019 la sediul
Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Dâmboviþa, unde l-au
aºteptat 31 copii aflaþi în plasament familial.

Cu sprijinul Jandarmeriei Dâmboviþa,
Agenþiei Naþionale Împotriva Traficului de
Persoane - Centrul Regional Ploieºti, copiii
au primit daruri, iar Moº Crãciun împreunã
cu organizatorii s-au bucurat alãturi de copiii
care au cântat ºi au recitat poezii.

ªi beneficiarii Centrului de consiliere ºi
sprijin pentru integrarea socialã a per-
soanelor cu boli psihice, împreunã cu per-
sonalul de specialitate, au desfãºurat activi-
tãþi specifice sãrbãtorilor de iarnã, în perioa-
da 2-13 decembrie. Pentru a intra în spiritul
sãrbãtorilor de iarnã ºi a-ºi îmbunãtãþi abi-
litãþile de lucru în echipã, dexteritatea ºi cre-
ativitatea, aceºtia au confecþionat decoraþiuni
handmade de Crãciun ºi brãduþi din hârtie,
au pictat globuleþe modelate din aluat, au
împodobit bradul ºi au pictat pe sticlã diverse
teme de iarnã.

Pe pparcursul llunii ddecembrie, mmanifestãri ddedicate ppersoanelor
aflate îîn eevidenþa ssistemului dde pprotecþie ssocialã 

Conducerea Consil iului Judeþean
Dâmboviþa (CJD), reprezentatã de
Alexandru Oprea – preºedinte, Luciana
Cristea ºi Alin Manole - vicepreºedinþi,
ºi Ivan Vasile Ivanoff, secretar general
al judeþului,  a pr imit,  în ziua de 
19 decembrie 2019, vizita unei dele-
gaþi i  formate din reprezentanþi  ai
Ambasadei Statului Israel în România,
condusã de Andrei Mâinea, reprezen-
tanþi ai Camerei de Comerþ România -
Israel (Cãlin Coºar, preºedinte),
reprezentanþi  ai Federaþiei Comu-
nitãþilor Evreieºti din România (Aurel
Vainer, preºedinte) ºi reprezentanþi ai
Asociaþiei Centrale de Pr ietenie ºi

Colaborare Culturalã România - Israel
(Ileana Ghenciulescu, secretar).

În cadrul discuþiilor, atât preºedin-
tele Consiliului Judeþean Dâmboviþa,
Alexandru Oprea, cât ºi înalþii oficiali,
au pus accentul pe relaþiile tradiþionale
de prietenie ºi legãturile culturale din-
tre România ºi Israel ºi au discutat
despre posibi l i tatea unor proiecte
comune, de interes pentru comunitate.
Delegaþii prezenþi au par ticipat ºi la
acþiunile cultural-ar tistice organizate
de Asociaþia Centralã de Prietenie ºi
Colaborare Culturalã România - Israel,
la Sinagoga evreilor târgoviºteni.

ÎÎnnttââllnniirree îînnttrree ccoonndduucceerreeaa jjuuddeeþþuulluuii 
ººii rreepprreezzeennttaannþþiiii IIssrraaeelluulluuii,, llaa CCJJDD
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Cea mai importantã sãrbãtoare a iernii,
Naºterea Domnului Nostru Iisus Hristos sau
Crãciunul, aduce cu ea unul dintre cele mai fru-
moase obiceiuri româneºti – colindul.

Orice om îºi aminteºte, în aceastã
perioadã, de vacanþele de iarnã petrecute la
bunici când timpul avea parcã alt sens, iar
tradiþiile erau la ele acasã.

Aceste cântece deosebit de frumoase, col-
indele, aduc de fiecare datã bucuria ºi zâmbe-

tul pe chipul tuturor.
2000 de colindãtori îmbrãcaþi în porturi

tradiþionale au participat în luna decembrie
2019, la Alaiul colindãtorilor organizat la sediul
Consiliului Judeþean Dâmboviþa (CJD).
Acþiunea, devenitã deja tradiþie, este organizatã
de Centrul Judeþean de Culturã Dâmboviþa,
instituþie subordonatã CJD, ºi a dat ocazia
preºcolarilor ºi ºcolarilor din tot judeþul sã col-
inde conducerea instituþiei ºi sã primeascã

daruri.
Cei mici au primit daruri de la preºedintele

Consiliului Judeþean Dâmboviþa, Alexandru
Oprea, ºi vicepreºedinþii Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, Luciana Cristea ºi Alin Manole.

În prag de vacanþã ºi Biblioteca Judeþeanã
„I.H. Rãdulescu” Dâmboviþa a aºteptat colindã-
torii cu un program deosebit, din care nu au lip-
sit poveºtile de Crãciun, dulciurile, ceaiul ºi bis-
cuiþii cu scorþiºoarã. Darurile ºi bunãtãþile au

fost oferite de Consiliul Judeþean Dâmboviþa
prin Centrul Judeþean de Culturã, Primãria
Municipiului Târgoviºte ºi Staþiunea de
Cercetare-Dezvoltare Pentru Pomiculturã
Voineºti.

Centrul Judeþean de Culturã Dâmboviþa,
instituþie subordonatã Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, le-a fãcut, miercuri, o surprizã ºi
copiilor de la ªcoala Specialã din Târgoviºte,
cãrora le-a pregãtit 100 de pachete cu dulciuri.

Devenitã deja o tradiþie, Cupa
„Moº Crãciun" ºi-a premiat la final
de an câºtigãtorii, în prezenþa
reprezentanþilor autoritãþilor locale
ºi judeþene. Organizat de Clubul
Sportiv ªcolar Târgoviºte, în
parteneriat cu Consiliul Judeþean
Dâmboviþa ºi Primãria Municipiului
Târgoviºte, evenimentul s-a
desfãºurat pe parcursul mai multor
zile.

În cadrul acestei manifestãri, s-
au desfãºurat competiþii de baschet
pentru copii cu vârste cuprinse
între 7 ºi 14 ani, din Târgoviºte ºi
Pucioasa, dar ºi festivitatea de pre-
miere pentru sportivii de lupte,
baschet, judo, handbal etc. - care
au participat la competiþiile sportive
locale ºi judeþene, organizate pe
parcursul anului.

Cu acest prilej, preºedintele
Consiliului Judeþean Dâmboviþa,

Alexandru Oprea, prezent la eveni-
ment, a transmis urmãtorul mesaj:

„Sunteþi atât de mulþi - astãzi,
aici - copii, pãrinþi, antrenori, iar
acesta este un lucru îmbucurãtor
pentru perspectivele sportului în

viaþa comunitãþii dâmboviþene. Îi
felicit pe micii sportivi pentru efortul
depus, pentru rezultatele frumoase
la competiþiile sportive la care au
participat. Consiliul Judeþean
Dâmboviþa susþine sportul,

deoarece el este o permanentã
sursã de sãnãtate, de dezvoltare a
spiritului de competiþie, dar ºi a
spiritului de echipã. Vã urez
Sãrbãtori Fericite tuturor! La mulþi
ani!“.

La eveniment, alãturi de sute de
sportivi, antrenori, pãrinþi, au mai
participat: Cristian Stan, primarul
municipiului Târgoviºte, ºi
reprezentanþii Clubului Sportiv
Târgoviºte.

Cupa MMoº CCrãciun ººi-aa ppremiat ccâºtigãtorii
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