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■■  CCoonnssiilliiuull  JJuuddeeþþeeaann  DDââmmbboovviiþþaa
iinntteennþþiioonneeaazzãã  ssãã  ppuunnãã  îînn  vvaallooaarree
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■■  DDrruummuurriillee  ddee  iinntteerreess  jjuuddeeþþeeaann  --
pprriioorriittaattee  ppeennttrruu  CCoonnssiilliiuull  JJuuddeeþþeeaann
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■ INTERVIU

Agnes EErich, iimaginea
cãrþii ººi aa ddiscreþiei

■■

■■ PPRROOGGRRAAMM AAUUDDIIEENNÞÞEE CCOONNSSIILLIIUULL JJUUDDEEÞÞEEAANN
DDÂÂMMBBOOVVIIÞÞAA - LLUUNNAA FFEEBBRRUUAARRIIEE

●● PPRREEªªEEDDIINNTTEE  --  AALLEEXXAANNDDRRUU  OOPPRREEAA
19 februarie - ora 9.00

●●  VVIICCEEPPRREEªªEEDDIINNTTEE  --  AALLIINN  MMAANNOOLLEE
6 februarie - ora 10.00

●●  VVIICCEEPPRREEªªEEDDIINNTTEE  --  LLUUCCIIAANNAA  CCRRIISSTTEEAA
13 februarie - ora 10.00

●●  SSEECCRREETTAARRUULL  JJUUDDEEÞÞUULLUUII  --  IIVVAANN  VVAASSIILLEE  IIVVAANNOOFFFF
20 februarie - ora 11.00

●●  AARRHHIITTEECCTT--ªªEEFF  --  BBÂÂTTEE TTEEOODDOORR MMIIHHAAII
27 februarie - ora 11.00
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PPRRIIOORRIITTÃÃÞÞIILLEE CCOONNSSIILLIIUULLUUII JJUUDDEEÞÞEEAANN
DDÂÂMMBBOOVVIIÞÞAA ÎÎNN AANNUULL 22002200

❚❚ „„AAnnuull  22002200  vviinnee  ccuu  nnooii  pprroovvooccããrrii  ppeennttrruu  eecchhiippaa  ddee  llaa  ccoonnssiilliiuull  jjuuddeeþþeeaann,,  ddeeooaarreeccee  nnee  ddoorriimm  ssãã  rreeaalliizzããmm
pprrooiieecctteellee  îînncceeppuuttee,,  îînnttrr--oo  mmããssuurrãã  ccââtt  mmaaii  mmaarree,,  ººii  ssãã  rreeuuººiimm  ssãã  aattrraaggeemm  nnooii  ffoonndduurrii  ––  ppeennttrruu  bbuunnããssttaarreeaa
ººii  ccoonnffoorrttuull  ddââmmbboovviiþþeenniilloorr””..

Preºedintele  Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, Alexandru Oprea, ºi-a contu-
rat deja planul de acþiune pentru anul
2020, plan ce vizeazã continuarea
proiectelor deja începute ºi identificarea
de noi resurse financiare care sã vinã în
sprijinul aºteptãrilor dâmboviþenilor.

DDoommnnuullee  pprreeººeeddiinnttee,,  iiaattãã  ccãã  nnee  aaffllããmm
îînn  pprraagguull  uunnuuii  nnoouu  aann,,  uunn  nnoouu  îînncceeppuutt,,
iiaarr,,  îînn  aacceesstt  ccoonntteexxtt,,  aamm  ddoorrii  ssãã  aaffllããmm
ppeennttrruu  cciittiittoorriiii  bbuulleettiinnuulluuii  iinnffoorrmmaattiivv
„„AAccttuuaalliittaatteeaa  DDââmmbboovviiþþeeaannãã””  ccaarree  ssuunntt
ppllaannuurriillee  iinnssttiittuuþþiieeii  ppee  ccaarree  oo  ccoonndduucceeþþii,,
ppeennttrruu  aannuull  22002200..

AAlleexxaannddrruu  OOpprreeaa  ((AA..OO..)):: „Anul 2020
vine cu noi provocãri pentru echipa de la
consiliul judeþean, deoarece ne dorim sã
realizãm, într-o mãsurã cât mai mare,
proiectele pe care le-am început ºi sã
reuºim sã atragem noi fonduri - pentru
bunãstarea ºi confortul dâmboviþenilor.
Cred cã este important ca obiectivele pe
care ni le-am propus,sã se concretizeze
ºi sã încercãm sã aducem îmbunãtãþirile
ce se impun în  acele sectoare de acti-
vitate de care Dâmboviþa are nevoie, fie
cã vorbim despre proiectele referitoare
la infrastructura rutierã, fie cele din
domeniile turism, economic, social. Îmi
doresc ca dâmboviþenii sã vadã în
administraþia judeþeanã un partener al
lor, sã aibã rãbdare – pentru cã vor
vedea implementate proiectele despre
care vorbesc. Aproape cã nu sunt axe de
finanþare pe care sã nu fi încercat sã
depunem proiecte ºi, din acest punct de
vedere, aproape în totalitate sunt califi-
cate pentru finanþare. În general, sunt
mulþumit de ceea ce am realizat, pânã
acum, împreunã cu aparatul Consiliului
Judeþean Dâmboviþa ºi consilierii
judeþeni, dar asta nu înseamnã cã nu tre-
buie sã aspirãm la mai mult ºi mai bine.

CCuumm  aaþþii  ddeessccrriiee,,  îînn  ccââtteevvaa  ffrraazzee,,
rreellaaþþiiaa  ppee  ccaarree  aaþþii  aavvuutt--oo  ccuu  ddââmmbboovviiþþeenniiii
îînn  ppeerriiooaaddaa  mmaannddaattuulluuii  dduummnneeaavvooaassttrrãã??

AA..OO..:: „Consider cã relaþia mea cu
dâmboviþenii a fost, în primul rând, una
onestã, o relaþie bazatã atât pe angaja-
mentul ºi disponibilitatea mea – de a-mi
desfãºura activitatea cât mai bine, în
interesul cetãþenilor dâmboviþeni, cât ºi
pe încrederea acestora. În plus, de
fiecare datã când ceva nu a mers aºa de
bine cum am intenþionat, am încercat sã
îi fac sã înþeleagã cã acest fapt nu s-a
datorat lipsei mele de implicare. Între
responsabilitãþile pe care le am în funcþia
cu care am fost învestit, existã ºi lucruri
uºor de controlat, dar ºi lucruri care nu
depind neapãrat de mine. Ca om politic,
cred cã, dacã ne asumãm rãspunderea
de a candida pentru o funcþie, nu trebuie
sã ne asumãm numai prestanþa respec-
tivei funcþii, ci ºi responsabilitãþile cores-
punzãtoare ei. Ca preºedinte de consiliu
judeþean trebuie sã îþi asumi, de multe
ori, decizii care nu sunt întotdeauna po-
pulare, care nu sunt întotdeauna bine
primite de toþi cetãþenii. Întotdeauna, 
mi-am dorit ca oamenii – dupã ce reuºim
sã finalizãm acele investiþii importante
pentru comunitãþile lor – sã constate, la
final, cã, deºi lucrurile au durat ceva mai
mult, aºteptarea a meritat. Sã înþeleagã
cã majoritatea acþiunilor sau proiectelor
unei administraþii judeþene nu se pot
realiza peste noapte. Nu m-am plâns
niciodatã de greutatea responsabilitãþilor
pe care mi le-am asumat ºi nu o voi face
nici de acum înainte. Cred cã asta
aºteaptã ºi dâmboviþenii de la mine, iar
eu doresc sã-i asigur de respectul pe
care îl nutresc faþã de ei. Am o viziune de
dezvoltare, dar singur nu o pot
transpune în fapte.

CCee  pprrooiieecctt  aall  CCoonnssiilliiuulluuii  JJuuddeeþþeeaann
DDââmmbboovviiþþaa  vv--aa  ooffeerriitt  cceeaa  mmaaii  mmaarree  ssaattiiss--
ffaaccþþiiee  îînn  aannuull  ccaarree  ttooccmmaaii  ss--aa  îînncchheeiiaatt??

AA..OO..:: Cred cã fiecare proiect realizat
îþi aduce satisfacþia rezultatului efor-
turilor care au stat în spatele acestuia.
Aº începe cu un proiect la care eu þin
foarte mult ºi mã refer la faptul cã am
reuºit sã iniþiem ºi sã executãm moder-
nizarea prin asfaltare a drumului de legã-
turã între DJ 720 E - Gara Târgoviºte
Sud - Centura Municipiului Târgoviºte,
având în vedere investiþia de amploare
ce se va realiza aici – „Dâmboviþa Mall”,
investiþie aºteptatã cu mare nerãbdare
de dâmboviþeni ºi care va fi finalizatã în
anul  în curs. Modernizarea DJ 720 E
este realizatã în proporþie de 95%,
urmând ca pentru trimestrul I ºi
începutul trimestrului II, sã fie finalizatã,
cu recepþia lucrãrilor. În zona fostei
unitãþi militare de la garã, am realizat
lucrãrile la drumul de acces dinspre
Bulevardul Carol I spre linia de centurã.
În zonã, se lucreazã la degajarea terenu-
lui pentru construcþia locuinþelor ANL ºi
locul unde urmeazã sã fie construit ºi
stadionul. Pe acest drum, noi, Consiliul
Judeþean Dâmboviþa, am realizat ºi
accesul pe 4 benzi din DJ 720 E spre
vechiul cartier CFR, urmând ca, ºi în
baza alocãrilor bugetare, Primãria
Municipiului Târgoviºte sã lãrgeascã
drumul pânã la intersecþia cu Bulevardul
I.C. Brãtianu.

De asemenea, Consiliul Judeþean
Dâmboviþa a alocat, prin ºedinþã de con-
siliu judeþean, suma de 3 milioane de lei,
pentru lucrãrile la drumul de centurã,
mai exact pentru podul de la Oþelãrie,
acesta necesitând sprijin financiar al
instituþiei pentru obiectivele contractate
la nivelul Primãriei Târgoviºte.

Prin toate aceste acþiuni, cred cã
arãtãm cã, împreunã cu administraþia
târgoviºteanã, punem în centrul pre-
ocupãrilor noastre confortul cetãþenilor
dâmboviþeni, înlesnirea accesului cãtre
diferite puncte de interes din Târgoviºte
ºi din restul judeþului, modernizarea
infrastructurii ºi a serviciilor oferite
cetãþenilor, cu alte cuvinte, demonstrãm
cã ne intereseazã cetãþenii pe care îi
reprezentãm în forurile administrative din
judeþul nostru ºi cã, pentru toþi aceºtia,
nu  precupeþim niciun efort, pentru a
realiza lucruri bune.

Totodatã, semnarea contractului de
lucrãri pentru cel mai mare proiect de
infrastructurã derulat în judeþ, în cadrul
Programul Naþional de Dezvoltare
Localã (PNDL), etapa a II-a, ºi anume
„Reabilitare/modernizare DJ 503, pe
traseul limitã judeþ Teleorman – ªelaru –
Fierbinþi, km 87+070 - km 95+612 ºi DJ

611, pe traseul Fierbinþi – Viºina –
Petreºti, km 23+560 – km 41+565” (28
km) reprezintã un alt proiect important
pe care mi-am propus sã îl realizez în
mandatul meu.

În cadrul Programului Naþional de
Dezvoltare Localã (PNDL), în anul 2019,
suma solicitatã de judeþul Dâmboviþa
este cea mai mare din istoria acestui
program. Pânã în prezent, judeþul
Dâmboviþa a înaintat solicitãri la
Ministerul Lucrãrilor Publice, Dezvoltãrii
ºi Administraþiei în valoare de
220.087.238,20 lei, din care, pânã
astãzi, s-au decontat efectiv
199.479.571,14 lei, urmând ca restul
sumei solicitate sã fie decontat în cursul
acestui an.

În ceea ce priveºte Programul
Operaþional Regional 2014 – 2020,
vreau sã amintesc cel mai mare proiect
de infrastructurã, ºi anume „Dezvoltarea
infrastructurii de transport judeþean prin
modernizarea DJ720, DJ720B, DJ711 ºi
DJ101B pe traseul limitã judeþ Prahova –
Moreni- Gura Ocniþei – Rãzvad –  Ulmi-
Târgoviºte – Comiºani – Bucºani –
Bãleni – Dobra – Finta – Bilciureºti –
Cojasca – Corneºti – Butimanu –
Niculeºti –  Limitã Judeþ Ilfov” (62 km).
Proiectul are o valoare totalã de
213.574.715 lei, iar în prezent se aflã în
achiziþie pentru lucrãri de execuþie, aces-
tea fiind structurate pe patru loturi.

De asemenea, în anul 2019, a fost
aprobat un numãr de 48 de asocieri între
Consiliului Judeþean Dâmboviþa ºi unitãþi
administrativ-teritoriale. Din bugetul pro-
priu al Consiliului Judeþean Dâmboviþa,
pentru obiectivele de infrastructurã
rutierã derulate în asociere cu unitãþile
administrativ-teritoriale, a fost alocatã
suma de 23.794.000 lei, din care
9.724.000 lei – pentru obiectivele în curs
de execuþie ºi 14.070.000 lei – pentru
obiectivele la care nu s-a început exe-
cuþia lucrãrilor sau pentru care a fost
emis acordul de principiu în vederea
asocierii.

CCee  pprrooiieeccttee  ººii--aa  pprrooppuuss  CCoonnssiilliiuull
JJuuddeeþþeeaann  DDââmmbboovviiþþaa,,  îînn  ddoommeenniiuull  iinnffrraa--
ssttrruuccttuurriiii  rruuttiieerree,,  îînn  aannuull  22002200??

AA..OO..:: Cu toþii ºtim cã investitorii ºi
investiþiile vin acolo unde ai infrastruc-
turã. Avem foarte multe proiecte de mo-
dernizare a infrastructurii rutiere.

Anul 2020 este cel în care o pondere
semnificativã din reþeaua judeþeanã de
drumuri, care mãsoarã 861,952 km, nu
numai cã se va îmbunãtãþi calitativ, dar
acest lucru se va întâmpla pe sectoare
continue ºi pe lungimi apreciabile, cum
nu s-a mai realizat în ultimii ani. Dacã
prin programele anilor anteriori se exe-
cutau lucrãri de reparaþii ºi reabilitare
mai mult punctual ºi pe sectoare scurte
ale drumurilor judeþene, anul acesta se
vor lansa în execuþie cele mai mari
proiecte de infrastructurã rutierã, prin
Programul Naþional de Dezvoltare
Localã - Reabilitare / modernizare DJ
503 pe traseul limitã Judeþ Teleorman –
ªelaru – Fierbinþi, km 87+070 – km
95+532 (8,462 km) ºi DJ 611, pe traseul

Fierbinþi – Viºina – Petreºti, km 22+000 –
km 41+694 (19,694 km), prin Programul
Operaþional Regional 2014–2020 avem
„Dezvoltarea infrastructurii de transport
judeþean prin modernizarea DJ720,
DJ720B, DJ711 ºi DJ101B pe traseul
limitã judeþ Prahova – Moreni – Gura
Ocniþei – Rãzvad – Ulmi – Târgoviºte -
Comiºani- Bucºani – Bãleni – Dobra -
Finta – Bilciureºti – Cojasca – Corneºti –
Butimanu – Niculeºti – limitã Judeþ Ilfov”,
dar ºi prin bugetul Consiliului Judeþean
Dâmboviþa - covoare asfaltice pe o
lungime totalã de 159,114 km, pentru un
numãr de 17 drumuri judeþene, în va-
loare totalã de 71.410.524 lei.

Astfel, la aceste obiective aflate în
procedurã de achiziþie, se vor emite
ordinele de începere a lucrãrilor imediat
ce condiþiile meteorologice vor deveni
favorabile (PNDL ºi covoare asfaltice),
iar la obiectivul finanþat prin Programul
Operaþional Regional 2014-2020, apre-
ciem cã, odatã cu începerea semestrului
II al anului 2020, se vor iniþia ºi lucrãrile
pe loturile contractate.

Acestea sunt obiectivele imediate, de
complexitate ridicatã, prin care, practic,
se va lucra în tot judeþul pe raza a apro-
ximativ 50  de unitãþi administrativ-terito-
riale, dar, totodatã, în programul de
investiþii pentru anul 2020, mai sunt
obiective importante, atât în cadrul
PNDL, cum ar fi podul pe DJ 711 E km
3+680 peste râul Ialomiþa la Ibrianu;
podul de legãturã între DJ 714 ºi
Camping Zãnoaga; podul pe DJ 701
peste Râul Argeº, km 31+040 la
Ungureni, Corbii Mari; podul peste Sabar
pe DJ 401 A la Odobeºti, reabilitare DJ
601 A limitã Judeþ Giurgiu – Brezoaele –
Slobozia Moarã – Rãcari ºi prin  POR –
proiectele retrospective: Modernizare DJ
702 limitã Judeþ Argeº Cândeºti Deal-
Cândeºti Vale; Modernizare DJ 710
Bezdead – Costiºata – limitã Judeþ
Prahova; îmbrãcãminte bituminoasã
uºoarã pe DJ 712 A Râu Alb-Runcu,  cât
ºi în programul de reparaþii ºi întreþinere
(plombe/tratamente/esteticã rutierã/sigu-
ranþa circulaþiei), prin care vom aduce
nivelul calitativ al drumurilor judeþene la
standarde compatibile cu o stare de via-
bilitate foarte bunã, cum nu s-a înregis-
trat în ultimii 30 de ani.

ÎÎnn  aannuull  22001199,,  aaþþii  aapprroobbaatt  îînn  ººeeddiinnþþeellee
ddee  ccoonnssiilliiuu  jjuuddeeþþeeaann  ssuummee  iimmppoorrttaannttee,,
aattââtt  ppeennttrruu  pprreemmiieerreeaa  eelleevviilloorr  mmeerriittuuooººii
ddiinn  jjuuddeeþþuull  DDââmmbboovviiþþaa,,  ccââtt  ººii  ppeennttrruu
ffiinnaannþþaarreeaa  mmaaii  mmuullttoorr  aaccttiivviittããþþii  ssppoorrttiivvee..
VVeeþþii  ccoonnttiinnuuaa  aassttffeell  ddee  aaccþþiiuunnii  îînn  aacceesstt
aann??

AA..OO:: Mã bucur cã am putut rãsplãti
excelenþa în educaþie ºi le mulþumesc
consilierilor judeþeni pentru cã au fãcut
posibil acest act de normalitate. Îi felicit
pe copii pentru implicare ºi efortul
depus, întrucât aceste rezultate nu sunt
întâmplãtoare, ºi-i felicit pe pãrinþii ºi pro-
fesorii care i-au îndrumat. Îmi doresc sã
continuãm aceste proiecte pentru cã ele
vin cu o abordare integratã, care îi aduce
în prim-plan pe ºcolari ºi profesori –
resursa umanã, lucrul cel mai important
pentru viitorul României.

CCuumm  ssee  ccllaasseeaazzãã  jjuuddeeþþuull  DDââmmbboovviiþþaa
llaa  aattrraaggeerreeaa  ddee  ffoonndduurrii  eeuurrooppeennee??

AA..OO..:: La ora actualã, la nivel de
regiune, în ceea ce priveºte proiectele
depuse, judeþul Dâmboviþa se situeazã
pe locul 3, dupã judeþele Argeº ºi
Cãlãraºi, cu un total autorizat la platã de
69.348.617,78 lei.

Sper ca, în anul 2020, sã le pot oferi
dâmboviþenilor veºti ºi mai bune,
deoarece noi nu ne vom opri aici.

Alexandru OOprea
- preºedinte CJD -

RReellaaþþiiaa  mmeeaa  ccuu  ddââmmbboovviiþþeenniiii
aa  ffoosstt,,  îînn  pprriimmuull  rrâânndd,,  uunnaa  oonneessttãã,,
oo  rreellaaþþiiee  bbaazzaattãã  aattââtt  ppee  aannggaajjaa--
mmeennttuull  ººii  ddiissppoonniibbiilliittaatteeaa  mmeeaa  ––
ddee  aa--mmii  ddeessffããººuurraa  aaccttiivviittaatteeaa
ccââtt  mmaaii  bbiinnee,,  îînn  iinntteerreessuull  cceettããþþee--
nniilloorr  ddââmmbboovviiþþeennii,,  ccââtt  ººii  ppee
îînnccrreeddeerreeaa  aacceessttoorraa..

“

”
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CJD aa ssemnat ccel mmai mmare
proiect dderulat pprin PPNDL

La sfârºitul anului 2019, Preºedintele
Consiliului Judeþean Dâmboviþa (CJD),
Alexandru Oprea, a  semnat contractul de
lucrãri pentru cel mai mare proiect derulat în
judeþ, prin Programul Naþional de Dezvoltare
Localã (PNDL), etapa a II-a -
„Reabilitare/Modernizare DJ 503, pe traseul
limitã judeþ Teleorman – ªelaru – Fierbinþi,
km 87+070 – km 95+612 ºi DJ 611 pe traseul
Fierbinþi – Viºina – Petreºti, km 23+560 – km
41+565” (28 km).

Valoarea contractului de finanþare
încheiat cu MDRAP este de 37.773.801,59
lei, iar proiectul va asigura un trafic rutier în
condiþii moderne pentru locuitorii comunelor
din zonã, precum ºi o legãturã corespunzã-
toare cu judeþele Teleorman ºi Argeº, prin

intermediul DJ 659, un alt obiectiv finanþat
prin PNDL, finalizat în anul 2018.

Tot prin Programul Naþional de Dezvoltare
Localã etapa I, se aflã în curs de execuþie
proiectul ce vizeazã construirea drumului de
legãturã DJ 720 E, Gara Târgoviºte Sud -
Centura Municipiului Târgoviºte, în lungime
de 1,242 km, un proiect deosebit de impor-
tant pentru obiectivele aflate în curs de exe-
cuþie în zona fostei U.M. Garã, în cadrul
cãruia urmeazã a fi finalizatã turnarea ulti-
mului strat de asfalt.

În anul 2019, prin Programul Naþional de
Dezvoltare Localã, au fost decontate lucrãri
în valoare totalã de 12.387.704,40 lei, fiind
finalizatã execuþia lucrãrilor pentru un numãr
de 5 obiective.

Sala Unirii a Consiliului Judeþean Dâmboviþa (CJD) a gãz-
duit în data de 9 ianuarie 2020, ºedinþa în cadrul cãreia, între
CJD ºi opt primãrii din judeþul Dâmboviþa, s-au semnat 8 con-
tracte de asociere pentru realizarea de lucrãri de infrastruc-
turã. La eveniment au participat conducerea CJD, reprezen-
tatã de preºedintele Alexandru Oprea, vicepreºedintele Alin
Manole, împreunã cu reprezentanþii Direcþiei Generale
Infrastructurã Localã, dar ºi edilii localitãþilor beneficiare:
Bãleni, Bezdead, Buciumeni, Cornãþelu, Crevedia,
Dragodana, Moreni ºi Ulmi.

Obiectivele pentru care s-au semnat astãzi contractele
sunt:

Bãleni – „Modernizare strãzi prin asfaltare în comuna
Bãleni, satele Bãleni-Sârbi ºi Bãleni-Români - Lot nr. 1”, va-
loarea investiþiei - 2.741.481,54 lei (inclusiv TVA); cote de
cofinanþare: 40% Consiliul Judeþean Dâmboviþa -
1.096.592,62 lei (inclusiv TVA), 60% Consiliul Local Bãleni -
1.644.888,92 lei (inclusiv TVA)

Bezdead – „Modernizare drumuri de interes local în
comuna Bezdead, judeþul Dâmboviþa”, valoarea investiþiei -
2.668.754,92 lei (inclusiv TVA); cote de cofinanþare: 40%
Consiliul Judeþean Dâmboviþa - 1.067.501,96 lei (inclusiv
TVA), 60% Consiliul Local Bezdead - 1.601.252,96 lei (inclu-
siv TVA)

Buciumeni – „Modernizare drumuri locale în comuna
Buciumeni, satele Buciumeni ºi Valea Leurzii, judeþul
Dâmboviþa”, valoarea investiþiei - 2.264.731,66 lei (inclusiv
TVA); cote de cofinanþare: 45% Consiliul Judeþean

Dâmboviþa - 1.019.129,25 lei (inclusiv TVA) ºi 55% Consiliul
Local Buciumeni - 1.245.602,41 lei (inclusiv TVA)

Cornãþelu – „Asfaltare ºi modernizare DC 42 Slobozia-
Cãlugãreni, comuna Cornãþelu, judeþul Dâmboviþa”, valoarea
investiþiei - 2.934.221,61 lei (inclusiv TVA); cote de cofi-
nanþare: 50% Consiliul Judeþean Dâmboviþa - 1.467.110,80
lei (inclusiv TVA), 50% Consiliul Local Cornãþelu -
1.467.110,80 lei (inclusiv TVA)

Crevedia – „Realizare trotuare (de la Mega Image la
intrare Dârza), sat Mãnãstirea, (str. Combinatului DN 1A,
Piscicultorul), comuna Crevedia, judeþ Dâmboviþa”, valoarea
investiþiei - 1.409.246,44 lei (inclusiv TVA); cote de cofi-
nanþare: 50% Consiliul Judeþean Dâmboviþa - 704.623,22 lei
(inclusiv TVA), 50% Consiliul Local Cornãþelu - 704.623,22 lei
(inclusiv TVA)

Dragodana – „Modernizare drumuri de interes local în
comuna Dragodana, judeþul Dâmboviþa”, valoarea investiþiei
2.228.436,84 lei (inclusiv TVA); cote de cofinanþare: 40%
Consiliul Judeþean Dâmboviþa - 891.374,44 lei (inclusiv TVA),
60% Consiliul Local Dragodana - 1.337.062,10 lei (inclusiv
TVA)

Moreni – „Lucrãri de reabilitare ºi modernizare strãzi”, va-
loarea investiþiei - 1.804.300,34 lei (inclusiv TVA); cote de
cofinanþare: 50% Consiliul Judeþean Dâmboviþa - 902.150,17
lei (inclusiv TVA), 50% Consiliul Local Moreni - 902.150,17 lei
(inclusiv TVA)

Ulmi – „Realizare ºant betonat pe DJ 721 în satul Colanu,
Comuna Ulmi, judeþul Dâmboviþa”, valoarea investiþiei -

1.683.860,50 lei (inclusiv TVA); cote de cofinanþare: 50%
Consiliul Judeþean Dâmboviþa - 841.930,25 lei (inclusiv TVA),
50% Consiliul Local Ulmi - 841.930,25 lei (inclusiv TVA)

Cu acest prilej, Alexandru Oprea, preºedintele Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, a precizat: „Sunt 8 unitãþi administrativ-
teritoriale cu care Consiliul Judeþean Dâmboviþa semneazã
contracte de asociere în vederea executãrii unor lucrãri de
infrastructurã. Fac precizarea cã, la ora actualã, fãrã acestea 8,
avem în derulare 88 de contracte de asociere, dintre care 48
– semnate în cursul anului 2019. Vã informez cã am bugetat
cu o sumã consistentã aceste contracte de asociere. Din
pãcate, am mai spus ºi repet, anumiþi constructori nu au
lucrat ºi nu au desfãºurat activitãþi din diferite motive ºi din,
sã spunem, poate, o lipsã de utilaje ºi de personal. Fac pre-
cizarea cã, din cele aproape 30 de milioane lei pe care le-am
bugetat în cursul anului 2019 pentru aceste contracte de
asociere, nu am reuºit sã facem plãþi pe baza situaþiilor de
lucrãri prezentate de cãtre constructori, de cãtre unitãþile
administrativ-teritoriale, decât pentru suma de 10 milioane
lei, ceea ce este nemulþumitor pentru mine, dar acest lucru
nu este din cauzã cã nu am avut finanþare. Fac precizarea cã,
ºi din bugetul pe acest an, vom asigura ºi finanþarea acestor
contracte, vom asigura finanþarea altor proiecte de investiþii”.

Valoarea totalã a celor 8 contracte este de 17.735.000 lei,
din care 7.990.413 lei - contribuþia Consiliului Judeþean
Dâmboviþa.

8 ccontracte dde aasociere, ssemnate îîn aaceastã
lunã lla ssediul CCJD, îîn vvaloare dde aaproximativ

18 mmilioane llei
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■ Ziua Culturii Naþionale, celebratã la Târgoviºte de instituþiile de culturã subordonate
Consiliului Judeþean Dâmboviþa

117700 ddee aannii ddee llaa nnaaººtteerreeaa
ppooeettuulluuii MMiihhaaii EEmmiinneessccuu

În fiecare an, la 15 ianuarie,
este marcatã Ziua Culturii
Naþionale, data fiind aleasã în
semn de omagiu faþã de poetul
naþional al românilor, Mihai
Eminescu (1850-1889). Pentru
instituþiile de culturã dâmboviþene,
a fost prilej de celebrare a marelui
poet, dar ºi de reflecþie asupra cul-
turii româneºti, responsabilitatea
de a conºtientiza în rândurile tine-
rilor elementele definitorii ale cul-
turii naþionale, ca parte a fiinþei lor.

Anul acesta, cu prilejul Zilei
Culturii Naþionale, Consiliul
Judeþean Dâmboviþa ºi Complexul
Naþional Muzeal „Curtea
Domneascã” au oferit acces gratuit
tuturor categoriilor de public în
muzeele din municipiul Târgoviºte,
dar ºi în cadrul Ansamblului
Brâncovenesc Potlogi, Casei
Atelier „Gabriel Popescu” din
Vulcana-Pandele, Casei Memoriale
I. L. Caragiale, Muzeului de
Etnografie ºi Folclor Pucioasa,
Muzeului Etnografic „prof. Dumitru
Ulieru” Pietroºiþa.

Obiectivul principal al orga-
nizãrii acestui eveniment l-a consti-
tuit atragerea cât mai multor vi-

zitatori în sãlile expoziþionale, pen-
tru a redescoperi o parte din istoria
ºi cultura românilor.

ZZiiuuaa CCuullttuurriiii
NNaaþþiioonnaallee,, llaa MMuuzzeeuull

„„CCaassaa RRoommaannþþeeii””
De asemenea, Complexul

Naþional Muzeal „Curtea
Domneascã”, instituþie aflatã în
subordinea Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, ºi Centrul Cultural pen-
tru UNESCO „Cetatea Romanþei”
Târgoviºte au celebrat Ziua Culturii
Naþionale la Muzeul „Casa
Romanþei” din Târgoviºte, printr-o
suitã impresionantã de evenimente,
organizate în colaborare cu
Arhiepiscopia Târgoviºtei, Instituþia
Prefectului judeþului Dâmboviþa,
Universitatea „Valahia” din
Târgoviºte, Inspectoratul ªcolar
Judeþean Dâmboviþa, Societatea
Scriitorilor Târgoviºteni, Filiala
Dâmboviþa a Asociaþiei „Cultul
Eroilor – Regina Maria” ºi Filiala
Dâmboviþa „Ion Heliade
Rãdulescu” a Uniunii Ziariºtilor
Profesioniºti. Aflat sub patronajul
Federaþiei Europene a Asociaþiilor,

Centrelor ºi Cluburilor pentru
UNESCO (FEACU), Muzeul „Casa
Romanþei” a marcat astfel un nou
început al acestor parteneriate.
Evenimentul a fost onorat de
prezenþa ºi alocuþiunile reprezen-
tanþilor instituþiilor organizatoare ºi
partenere, amfitrionii acestuia fiind
Alina Mavrodin Vasiliu, directorul
Centrului Cultural pentru UNESCO
„Cetatea Romanþei” Târgoviºte, ºi
Teodor Vasiliu, fondatorul Muzeului
„Casa Romanþei”.

Manifestãrile se înscriu în pro-
gramul „Casa Romanþei –
ambasadã a culturii la Târgoviºte” .

ªªii  BBiibblliiootteeccaa  JJuuddeeþþeeaannãã  „„II..  HH..
RRããdduulleessccuu””  DDââmmbboovviiþþaa,,  îînn  ppaarrtteennee--
rriiaatt  ccuu  AArrhhiieeppiissccooppiiaa  TTâârrggoovviiººtteeii,,  aa
oorrggaanniizzaatt  îînn  ddaattaa  ddee  1155  iiaannuuaarriiee
22002200,,  uunn  aammpplluu  pprrooggrraamm  ddeeddiiccaatt
ZZiilleeii  CCuullttuurriiii  NNaaþþiioonnaallee..

Programul a inclus o conferinþã
cu tema „Târgoviºte: istoric, per-
sonalitãþi ºi evenimente”; lansarea
volumului „Colecþiile speciale ale
Bibliotecii Judeþene Ion Heliade
Rãdulescu Dâmboviþa” – autori
Agnes Erich, Victor Petrescu ºi
Alexandru ªtefãnescu; vernisajul
expoziþiei de graficã realizatã de

Alexandru Coman - „Vreme trece,
vreme vine…”; lecturi ºi recital de
poezie împreunã cu cei mai mici
utilizatori ai bibliotecii.

Cu prilejul Zilei Culturii
Naþionale, preºedintele Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, Alexandru
Oprea, a transmis urmãtorul mesaj:
„Sunt puþine momentele în care
fiecare dintre noi, românii, ne
gândim, în acelaºi timp, la ceea ce
ne leagã. Ziua Culturii Naþionale,
pe care o sãrbãtorim astãzi, are
aceastã putere – de a aminti cã ne
tragem rãdãcinile din acelaºi izvor
cultural ºi cã, hrãnindu-ne mintea ºi
sufletul cu bogãþia culturalã creatã
de scriitorii, poeþii, compozitorii,
pictorii ºi sculptorii români, nu ne
vom uita pe noi înºine în drumul
nostru prin istoria lumii.

Cred cã este important sã fim
împreunã în asemenea clipe ºi
cred cã fiecare apreciere, preþuire,
dovadã de respect ºi recunoºtinþã
aduse culturii române nu fac altce-
va decât sã ne uneascã mai mult,
ca popor, prin ceea ce avem
comun.

Sunt mulþi români care, de-a
lungul timpului, s-au strãduit ºi au ºi

reuºit ca, prin munca, talentul ºi
pasiunea lor, sã facã din România
o resursã culturalã importantã.

Unul dintre aceºti oameni a fost
ºi marele poet român Mihai
Eminescu, un reper naþional extrem
de valoros în mediul literar, cu a
cãrui operã ne mândrim cu toþii.
Sunt convins cã mulþi români se vor
gândi astãzi ºi la Mihai Eminescu
pentru cã, în mare parte, cele-
brarea Zilei Culturii Naþionale pe 15
ianuarie i se datoreazã, el fiind nãs-
cut la aceastã datã, acum mai bine
de un secol ºi jumãtate.

Astãzi, Ziua Culturii Naþionale a
ajuns la cea de-a 10 ediþie ºi cred
cã ar trebui ca, mãcar pentru câte-
va clipe, sã lãsãm preocupãrile zil-
nice deoparte ºi sã ne gândim, cu
drag, la toate valorile acestei þãri,
pentru cã sunt foarte multe. Cultura
românã înseamnã literaturã, istorie,
artã, valori materiale ºi spirituale ºi
nu doar atât. Avem nenumãrate
lucruri frumoase în aceastã þarã pe
care le putem admira ºi, fãcând
asta, ne vom bucura mintea ºi
sufletul”.
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11.. Hotãrâre privind aprobarea excedentului secþiunii de  funcþionare la sfârºitul anului
2019 ºi acoperirea deficitului secþiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local la
sfârºitul anului 2019.

22.. Hotãrâre privind repartizarea sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe
venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraºelor ºi municipiilor (cod
04.02.04) ºi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru echilibrarea
bugetelor locale ale comunelor, oraºelor ºi municipiilor  (cod 11.02.06) - estimãri 
2021-2023.

33.. Hotãrâre privind repartizarea pe anul 2020 a sumei din cote defalcate din impozitul
pe venit reprezentând fond la dispoziþia Consiliului Judeþean Dâmboviþa.

44.. Hotãrâre privind constatarea încetãrii de drept înainte de expirarea duratei normale
a mandatului de consilier judeþean al domnului SPÂNU POJOR.

55.. Hotãrâre privind constatarea încetãrii de drept înainte de expirarea duratei normale
a mandatului de consilier judeþean al domnului POPA AURELIAN.

66.. Hotãrâre privind validarea mandatului de consilier judeþean al domnului 
CAZACU CONSTANTIN.

77.. Hotãrâre privind validarea mandatului de consilier judeþean al domnului 
POPA IONUÞ.

88.. Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Consiliului Judeþean Dâmboviþa nr.
203/1.07.2016 privind aprobarea componenþei comisiilor de specialitate ale Consiliului
Judeþean Dâmboviþa.

99.. Hotãrâre pentru aprobarea Notei de Fundamentare privind cheltuielile de investiþii la
Biblioteca Judeþeanã "Ion Heliade Rãdulescu" Dâmboviþa, în anul 2020.

1100.. Hotãrâre pentru aprobarea Notei de Fundamentare privind investiþiile Complexului
Naþional Muzeal "Curtea Domneascã" Târgoviºte, în anul 2020.

1111.. Hotãrâre pentru aprobarea Notei de Fundamentare privind cheltuielile de investiþii
la Serviciul Public Judeþean de Pazã Dâmboviþa, în anul 2020.

1122..  Hotãrâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru achiziþia de dotãri nece-
sare Direcþiei Generale de Asistenþa Socialã ºi Protecþia Copilului Dâmboviþa, în anul
2020.

1133.. Hotãrâre privind modificarea componenþei Echipei intersectoriale în domeniul pre-
venirii ºi combaterii violenþei în familie, la nivelul judeþului Dâmboviþa, pe lângã Direcþia
Generala de Asistenþa Socialã ºi Protecþia Copilului Dâmboviþa.

1144.. Hotãrâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru obiectivul "Realizare
staþii de pre-epurare la Spitalul Judeþean de Urgenþã Târgoviºte - Dâmboviþa".

1155.. Hotãrâre privind aprobarea Notei de Fundamentare a cheltuielilor de investiþii în
anul 2020 pentru elaborarea documentaþiilor tehnico-economice, cererilor de finanþare,
studiilor, proiectelor tehnice, expertizelor, consultanþei, strategiilor pe axe ºi/sau programe,
asistenþei tehnice ºi altor cheltuieli asimilate investiþiilor, necesare promovãrii ºi imple-
mentãrii proiectelor cu finanþare externã ce urmeazã sã fie contractate sau promovate de
Consiliul Judeþean Dâmboviþa în perioada 2014-2023.

1166..  Hotãrâre privind aprobarea proiectului "DINAMIC - Dâmboviþa - interacþiuni la nivel
administrativ între modernizare, interconectivitate, competenþe" ºi a bugetului aferent.

1177.. Hotãrâre privind aprobarea Planului de Menþinere a Calitãþii Aerului în judeþul
Dâmboviþa, 2019-2023.

1188.. Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Consiliului Judeþean Dâmboviþa nr.
141/19.07.2019 privind modificarea componenþei Comisiei tehnice de amenajare a terito-
riului ºi urbanism, a Regulamentului de organizare ºi funcþionare a acesteia ºi a formula-
relor necesare în procesul avizãrii documentaþiilor de urbanism ºi de amenajare a teritori-
ului.

1199.. Hotãrâre privind asocierea judeþului Dâmboviþa, prin Consiliul Judeþean Dâmboviþa,
cu unitatea administrativ-teritorialã Valea Lungã, prin Consiliul Local Valea Lungã, pentru
realizarea în comun a investiþiei "Execuþie asfaltare 2,32 km drumuri în comuna Valea
Lungã, judeþul Dâmboviþa" ºi aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiec-
tivului.

2200.. Hotãrâre privind asocierea judeþului Dâmboviþa, prin Consiliul Judeþean Dâmboviþa,
cu unitatea administrativ-teritorialã Niculeºti, prin Consiliul Local Niculeºti, pentru
realizarea în comun a investiþiei "Modernizare infrastructurã rutierã în sat Niculeºti, comu-
na Niculeºti, judeþul Dâmboviþa" ºi aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai
obiectivului.

2211.. Hotãrâre privind asocierea judeþului Dâmboviþa, prin Consiliul Judeþean Dâmboviþa,
cu unitatea administrativ-teritorialã Ulieºti, prin Consiliul Local Ulieºti, pentru realizarea în
comun a investiþiei "Modernizare DC 77G în comuna Ulieºti, judeþul Dâmboviþa" ºi apro-
barea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului.

2222.. Hotãrâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, a devizelor generale
ºi a cheltuielilor de cofinanþare, în anul 2020, pentru unele obiective incluse în Programul
Naþional de Dezvoltare Localã, aprobat prin O.U.G. nr. 28/2013.

2233.. Hotãrâre privind actualizarea la data de 31.12.2019 a "Stãrii de viabilitate a dru-
murilor ºi podurilor judeþene, administrate de Consiliul Judeþean Dâmboviþa".

2244..  Hotãrâre privind aprobarea documentaþiei tehnico-economice ºi a principalilor indi-
catori pentru obiectivul de investiþii "Reabilitare imobil pentru înfiinþarea arhivei Consiliului
Judeþean Dâmboviþa".

2255.. Hotãrâre privind includerea în domeniul public al judeþului Dâmboviþa ºi în admi-
nistrarea Consiliului Judeþean Dâmboviþa a bunului imobil - Staþie de epurare, situat în
comuna Moroeni, Punctul Piciorul Babelor.

2266.. Hotãrâre privind aprobarea redevenþei ce revine Consiliului Judeþean Dâmboviþa de
la S.C. CARPATMONTANA SERV S.A. în anul 2020, pentru bunurile ce fac obiectul
Contractului nr. 376/2266/14.12.2017.

2277.. Hotãrâre privind aprobarea contribuþiei Consiliului Judeþean Dâmboviþa, pentru
anul 2020, la bugetul Agenþiei pentru Dezvoltare Regionalã Sud-Muntenia.

2288.. Hotãrâre privind aprobarea cotizaþiei pentru anul 2020, cãtre Uniunea Naþionalã a
Consiliilor Judeþene din România.

2299.. Hotãrâre privind aprobarea cotizaþiei pentru anul 2020 cãtre Asociaþia Localitãþilor
ºi Zonelor Istorice ºi de Artã din România.

3300.. Hotãrâre privind transmiterea autoturismului marca Fiat Punto, prin contract 
de împrumut de folosinþã (comodat) cãtre Asociaþia Fotbal Club Chindia Târgoviºte.

3311.. Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Consiliului Judeþean Dâmboviþa nr.
226/28.07.2017 privind validarea componenþei nominale a Autoritãþii Teritoriale de Ordine
Publicã Dâmboviþa.

Ziua Unirii a fost marcatã ºi anul acesta,
pe 24 ianuarie, printr-un program special,
organizat, în Piaþa Mihai Viteazul din
Târgoviºte. La manifestãri au participat:
preºedintele Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, Alexandru Oprea, vicepreºedin-
tele Lucina Cristea, prefectul judeþului,
Aurelian Popa, parlamentari dâmboviþeni,
reprezentanþi ai Arhiepiscopiei Târgoviºtei,
oficialitãþi locale ºi judeþene, reprezentanþi ai
structurilor militare, numeroºi dâmboviþeni.

Programul a debutat cu intonarea imnului
de stat al României, urmatã de alocuþiuni ale
autoritãþilor prezente.

Cu acest prilej, preºedintele Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, Alexandru Oprea, 
a transmis urmãtorul mesaj:

„Sunt destule momente în viaþã în care ne
întrebãm ce putem face pentru a fi mai buni?
Ce putem face pentru a-i sprijini mai mult pe
cei care sunt în jurul nostru? Ce putem face
pentru a îndeplini dorinþele ºi visele celor de
lângã noi?“

Rãspunsuri pot fi multiple, dar cel mai
important pentru istoria poporului român a
fost UNIREA.

Mult aºteptatã de români, Unirea
Principatelor Române de la 1859 a schimbat,
complet, orice idee legatã de unitate atunci
când a transformat-o într-un lucru real pentru
milioane de români, un eveniment extrem de
valoros pentru idealul suprem de neam ºi
þarã, care a contribuit decisiv la realizarea
statului naþional unitar român din 1918.

Acum 161 de ani, alegerea lui Alexandru
Ioan Cuza ca domn în Moldova ºi Þara
Româneascã, i-a fãcut pe români încrezãtori,
plini de speranþã, fericiþi la gândul cã drep-
turile ºi libertãþile lor vor cãpãta, dupã mult
timp de aºteptãri, noi valenþe.

ªi aºa a fost. Odatã unite, principatele au
cãpãtat forþã ºi au oferit oamenilor stabili-
tatea ºi armonia la care sperau de atâta timp.
Au fãcut asta devenind casa lor comunã.

Unirea Principatelor Române a fost ºi va
rãmâne unul dintre cele mai semnificative
momente ºi, totodatã, una dintre cele mai
puternice lecþii pe care o avem de învãþat din
istoria poporului român. Prin deosebita sa
însemnãtate, Unirea de la 1859 are puterea
sã demonstreze ºi adevãratul sens al 
unitãþii - REUªITA.

Pentru cã, indiferent de vremuri, doar
împreunã putem realiza lucruri mãreþe, doar
împreunã ne putem ajuta reciproc, doar
împreunã putem depãºi obstacole, doar
împreunã putem fi mai buni.

ªi acum, ca ºi în anul 1859, România are
nevoie ca românii sã fie uniþi ºi sã nu-ºi
piardã speranþa. Sper ca dorinþa de a ne fi
alãturi reciproc sã existe în fiecare dintre noi,
românii ºi, astfel, sã reuºim sã facem tot ce
este mai bun pentru oameni, pentru comuni-
tate, pentru judeþul Dâmboviþa, pentru
România. Vã mulþumesc!"

Programul a continuat cu defilarea gãrzii
de onoare ºi s-a încheiat cu formarea ºi inter-
pretarea Horei Unirii.

TTâârrggoovviiººtteenniiii ººii-aauu ddaatt mmâânnãã
ccuu mmâânnãã,, îînn PPiiaaþþaa MMiihhaaii VViitteeaazzuull

Hotãrâri aadoptate îîn ººedinþa oordinarã
a CConsiliului JJudeþean DDâmboviþa

din ddata dde 229.01.2020
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■ INTERVIU

AAggnneess EErriicchh,, iimmaaggiinneeaa ccããrrþþiiii ººii aa ddiissccrreeþþiieeii
❚❚ ""ÎÎnn  aacceeaassttãã  eerrãã  ddiiggiittaallãã,,  îînn  ccaarree  ccoommppuutteerruull  ooccuuppãã  llooccuull  cceennttrraall  îînn  pprreeooccuuppããrriillee  mmuullttoorraa,,  bbiibblliiootteeccaa  ººii  lleeccttuurraa  ccããrrþþiilloorr
nnuu  ssuunntt  lluuccrruurrii  îînnvveecchhiittee""..

Directorul Bibliotecii Judeþene Ion
Heliade Rãdulescu, din noiembrie 2014,
Agnes Erich a devenit imaginea cãrþii ºi a
discreþiei în judeþul Dâmboviþa. Alãturi de
echipa închegatã în bibliotecile dâm-
boviþene, Agnes Erich a adus cartea mai
aproape de oameni, a organizat o serie
de manifestãri, devenite deja tradiþie ºi a
adus la Târgoviºte nume importante ale
culturii române contemporane.

Acestea sunt doar câteva dintre
motivele pentru care, în acest numãr, am
provocat-o la o discuþie pe tema cãrþii ºi a
bibliotecii, în viaþa dâmboviþenilor mileniu-
lui III.

CCoommeerrcciiaannþþiiii  ddee  ccaarrttee  ssppuunn  ccãã,,  îînn
uullttiimmiiii  aannii,,  îînncceett  ddaarr  ssiigguurr,,  aauu  ccrreessccuutt
vvâânnzzããrriillee..  CCaarree  eessttee  tteennddiinnþþaa  îînn  cceeeeaa  ccee
pprriivveeººttee  lleeccttuurraa  ccããrrþþiilloorr  îîmmpprruummuuttaattee  ddee  llaa
bbiibblliiootteeccaa  jjuuddeeþþeeaannãã??

Pentru piaþa de carte din România
anul 2018 a fost considerat cel mai bun
din ultimii ºapte, tendinþã care se pare cã
s-a pãstrat ºi în 2019, constatându-se o
creºtere constantã în acest domeniu. Cu
toate acestea rãmânem în continuare
cea mai micã piaþã de carte pe cap de
locuitor din întreaga Uniune Europeanã.
Însã, dacã vorbim strict de cãrþi, cele pen-
tru copii au cunoscut într-adevãr un salt.
La aceastã creºtere au ajutat ºi târgurile
de carte sau evenimentele culturale orga-
nizate ºi de biblioteci.

Referitor la tendinþa privind înclinaþia
spre lecturã a utilizatorilor Bibliotecii
Judeþene Dâmboviþa, menþionez cã
impresia generalã este cã oamenii nu mai
au rãbdare sau nu ºtiu ce sã citeascã, dat
fiind ºi numãrul enorm de cãrþi care se
publicã. Totuºi, în aceastã erã digitalã, în
care computerul ocupã locul central în
preocupãrile multora, biblioteca ºi lectura
cãrþilor nu sunt lucruri învechite. În primul
rând, biblioteca este un loc de
cunoaºtere, de informare, de cercetare,
mai ales pentru tineri, cãci ei sunt în for-
mare ºi este, în acelaºi timp, locul unde
pot gãsi uºor un rãspuns la numeroase
întrebãri.

CCee  nnee  ppuutteeþþii  ssppuunnee  îînn  pprriivviinnþþaa  vvoolluummuu--
lluuii  ddee  îîmmpprruummuuttuurrii??

Pentru a vã oferi un rãspuns statistic,
în perioada 1 ianuarie -31 octombrie
2019, au fost difuzate de cãtre Biblioteca
Judeþeanã Dâmboviþa un numãr 
de 128.096 documente. Tendinþa este
una de creºtere raportat la aceeaºi
perioadã din anii trecuþi. Cele mai multe
documente au fost difuzate de Secþia
Împrumut Adulþi, în speþã 88. 385 docu-
mente.

CCââþþii  uuttiilliizzaattoorrii  aavveeþþii??
La momentul actual (conform datelor

înregistrate la 31 octombrie 2019) 
biblioteca are înregistraþi 9139 de utiliza-
tori, observându-se o creºtere în fiecare
an la acest capitol (8559, la aceeaºi datã
în 2018). Dintre aceºtia, utilizatori noi
sunt 1771, ceilalþi fiind vizaþi.

Din analizele statistice proprii
(frecvenþa vizitelor la bibliotecã, structura
ocupaþionalã ºi de vârstã a cititorilor,
tipurile de documente solicitate), din
observaþia directã ºi prin dialogul cu uti-
lizatorii bibliotecii, se contureazã urmã-
torul profil al beneficiarului:

● utilizatorul care este interesat de  un
anumit tip de serviciu: seara de carte,
împrumut documente, lecturarea peri-
odicelor etc.

● utilizatorul care combinã mai multe
tipuri de activitãþi pentru petrecerea tim-
pului liber: participare la evenimentele
culturale organizate de bibliotecã, impli-
care voluntarã în organizarea acestora
etc.

● utilizatori ai serviciilor directe, acce-
sate în bibliotecã

● utilizatori ai serviciilor electronice
(site-ul instituþiei, emailul instituþiei,
OPAC, Facebook, blog etc)

● utilizatori ai serviciilor de animaþie
culturalã ºi instructiv-educative

● utilizatori care cautã la bibliotecã un
spaþiu modern, familiar, dotat cu tehnolo-
gie multimedia, unde sã-ºi poatã petrece
timpul liber ºi/sau sã-ºi satisfacã nevoile
de informare ºi documentare.

CCaarree  ggrruuppãã  ddee  vvâârrssttãã  eessttee,,  ppoottrriivviitt  ssttaa--
ttiissttiicciilloorr,,  aa  cceelloorr  mmaaii  ffiiddeellii  cciittiittoorrii??

Cei mai fideli cititori rãmân elevii ºi
studenþii, urmaþi de utilizatorii cu profesii
intelectuale. Având în vedere cã bibliote-
cile ºcolare au rãmas cu mult în urmã în
ceea ce priveºte actualizarea fondului
documentar, biblioteca judeþeanã este
cea care a preluat o bunã parte din
atribuþiile acestora. De asemenea, chiar
dacã rolul nostru nu este acela de a oferi
colecþii strict specializate, dar luând în
consideraþie faptul cã municipiul
Târgoviºte este ºi un centru universitar,
avem obligaþia de a satisface ºi cerinþele
mult mai speciale ale acestor beneficiari.

PPeennttrruu  ccooppiiii  aavveeþþii  oo  sseeccþþiiee  sseeppaarraattãã??
CCââþþii  uuttiilliizzaattoorrii  ddiinn  aacceeaassttãã  ccaatteeggoorriiee
aavveeþþii??

Avem o filialã strict destinatã copiilor
cu vârste pânã la 14 ani, dar care
funcþioneazã într-un spaþiu impropriu la
momentul actual. Însã, Consiliul Judeþean
Dâmboviþa a preluat un Punct termic de
la municipiul Târgoviºte, care va fi trans-
format în bibliotecã. La data de 31
octombrie 2019, aveam înscriºi 6421 de
copii. Observãm cã acest tip de utilizatori
este majoritar ºi, de aceea, consider eu
cã ar merita sã beneficieze de un sediu
nou ºi modern unde sã îºi desfãºoare
activitãþile.

CCaarree  ssuunntt  ggeennuurriillee  lliitteerraarree  ssoolliicciittaattee
mmaaii  ddeess??

Dacã ar fi sã ne raportãm stricto
senso la ”genuri” am spune cã genul epic.
Se observã o preferinþã pentru literatura
americanã contemporanã (epic fiction,
mistery, thriller, romance). De asemenea,
sunt foarte solicitate lucrãrile din bibli-
ografia ºcolarã pentru gimnaziu ºi liceu,
precum ºi lucrãri de specialitate în
diverse domenii: psihologie, istorie, drept
etc.

CCaarree  eessttee  ssiittuuaaþþiiaa  ffoonndduulluuii  ddee  ccaarrttee??
CCuumm  ssttaaþþii  ccuu  lliitteerraattuurraa  ccoonntteemmppoorraannãã  ººii  îînn
bbaazzaa  aa  ccee  ffaacceeþþii  nnooii  aacchhiizziiþþiiii??  ……aappaarriiþþiiii
nnooii  ssuunntt  mmeerreeuu,,  ddiinn  ttooaattee  ggeennuurriillee,,  ccuumm
ddeecciiddeeþþii  ccee  mmeerriittãã  ssaauu  nnuu  ccuummppããrraatt,,  aarree
lleeggããttuurrãã  ccuu  cceerreerreeaa  aabboonnaaþþiilloorr??

Biblioteca Judeþeanã Dâmboviþa are
în permanenþã în vedere un program de
diversificare ºi adecvare a politicilor de
achiziþii pentru optimizarea cerinþelor de
lecturã ale utilizatorilor. Achiziþionarea

diverselor tipuri de documente în vederea
dezvoltãrii colecþiilor este realizatã în
raport cu preferinþele ºi motivaþiile utiliza-
torilor ºi cu cerinþele impuse de dinamica
vieþii sociale ºi economice din cadrul
comunitãþii în care ne desfãºurãm activi-
tatea.

În mod permanent se face o ajustare a
ofertei, în funcþie de preferinþele de lec-
turã ale utilizatorilor, care conduce la
restructurarea fondului, ceea ce va avea
ca rezultat oferirea doar a acelor docu-
mente care sunt într-adevãr dorite de
publicul nostru, prin eliminarea docu-
mentelor nesolicitate ºi achiziþia altora noi
din domenii de actualitate. Totuºi,
predilecþia pentru anumite domenii de
cunoºtinþe depinde ºi de mãsura în care
sunt armonizate la nivelul ofertei bibliote-
care. Oferta nu trebuie doar sã satisfacã
nevoi, ci sã le ºi creeze.

Dezvoltarea fondului bibliotecii se rea-
lizeazã prin achiziþionarea curentã de
documente, abonamente pentru ziare,
reviste ºi alte publicaþii periodice, donaþii,
depozit legal, schimb interbibliotecar.

Planul anual de achiziþie al docu-
mentelor de bibliotecã este astfel con-
ceput urmãrindu-se în permanenþã struc-
tura colecþiilor deja constituite, relaþia
directã dintre cerinþele publicului ºi
resursele financiare alocate.

CCaarree  ccrreeddeeþþii  ccãã  eessttee  vviiiittoorruull  ccããrrþþiiii
ttiippããrriittee??  CCâânndd  aa  aappããrruutt  ee--bbooookk--uull,,  mmuullttãã
lluummee  ll--aa  ccoonnssiiddeerraatt  uunn  ccoommppeettiittoorr  ddee
tteemmuutt,,  îînnssãã  vvâânnzzããrriillee  nnuu  ss--aauu  rriiddiiccaatt  llaa
nniivveelluull  aaººtteeppttããrriilloorr  ssaauu  ssãã  zziicceemm  tteemmee--
rriilloorr..

Umberto Eco ºi Jean-Claude Carrière
au  abordat  temeiurile acestei spaime,
într-o suitã de convorbiri. Însã nici unul
din cei doi nu a dat crezare acestei apo-
calipse anunþate, afirmând cã spiritul va
avea întotdeauna nevoie de un mediu în
care sã se întrupeze, iar textul – fie el dãl-
tuit în piatrã ori înscris pe papirus, pe
pergament, pe hârtie sau, ca astãzi, pe
suport electronic – va fi întotdeauna unul
din mediile privilegiate. Dar aºa cum
cãrþile au existat într-o anumitã formã ºi
înainte de inventarea tiparului, ele vor
supravieþui ºi dupã eventuala dispariþie a
acestuia, atât timp cât se dovedesc cele
mai convenabile forme de depozitare a
experienþei umanitãþii. Deºi unii considerã
cã cititul la calculator îl va înlocui pe cel
tradiþional, eu cred cã vor coexista mereu.
Biblioteca secolului XXI dispune de cãrþi
ºi alte resurse tipãrite, dar are de aseme-
nea printere 3D, softuri pentru crearea
conþinuturilor audio-video etc. Dar putem
concluziona ºi noi cã „sperãm sã nu
scãpãm de cãrþi“.

PPeennttrruu  mmuullttãã  lluummee,,  aaccttiivviittaatteeaa  ddiinnttrr--oo
bbiibblliiootteeccãã  ppaarree  aannoossttãã,,  îînnssãã  bbiibblliiootteeccaarriiii
ddee  aaiiccii  pprriimmeesscc  mmeerreeuu  vviizziittaattoorriiii  ccuu  zzââmm--
bbeettuull  ppee  bbuuzzee  ººii  ppaarr  eennttuuzziiaassmmaaþþii  ddee
aaccttiivviittaatteeaa  ddeessffããººuurraattãã,,  ccaarree  eessttee  sseeccrree--
ttuull??

Adevãrul e cã oamenii nu ºtiu ºi nici
nu-i intereseazã ce se ascunde în spatele
acestei activitãþi, de la selecþie ºi achiziþie
pânã la aºezarea publicaþiilor pe rafturi.
Ei nu ºtiu cã pentru a ajunge la momentul
în care cartea este oferitã spre lecturã, în
bibliotecã au loc o serie de operaþii com-
plexe de naturã intelectualã care pre-
supun culturã ºi pricepere specificã.

Profesia este una foarte solicitantã, care
presupune o modernã culturã profesion-
alã, culturã generala, competenþe în
comunicare, competenþe manageriale
etc. De aceea, în repertoriile europene
ale profesiilor, bibliotecarul este înregis-
trat ca specialist în ºtiinþele informãrii,
nefiind deloc un personaj „prãfuit” ºi
demodat. Se vehiculeazã ideea cã se-
colul XXI ne va despãrþi de modelul spiri-
tual umanist, erudit al bibliotecarului.
Bibliotecarul va fi izgonit de bibliotecarul
electronic, un robot, o sumã de circuite
electronice, în spatele cãruia va sta info-
bibliotecarul. Ceea ce nu cred cã se va
întâmpla pentru cã întotdeauna va trebui
sã existe un intermediar uman între be-
neficiar ºi informaþie. Astfel, ideea lui
Alvin Toffler cum cã  „informaþia este pu-
tere” este mai actualã acum ca niciodatã.
În acelaºi timp, abundenþa de informaþii
disponibile datoritã tehnologiilor complicã
situaþia persoanelor care nu ºtiu cum sã
evalueze ºi sã selecteze informaþia de
calitate, care poate fi transformatã în
cunoºtinþe. În aceastã conjuncturã creºte
rolul bibliotecarului de expert informaþio-
nal.

ÎÎnn  uullttiimmiiii  aannii  vv--aaþþii  ddiivveerrssiiffiiccaatt  ffooaarrttee
mmuulltt  aaccttiivviittããþþiillee  oorrggaanniizzaattee,,  ººii  nnuu  ddooaarr  llaa
sseeddiiuull  cceennttrraall  ddiinn  TTâârrggoovviiººttee,,  ddaarr  ººii  îînn
sseeccþþiiiillee  ddiinn  jjuuddeeþþ..  CCee  ffeeeedd--bbaacckk  aaþþii  pprriimmiitt
ººii  ccee  vvãã  pprrooppuunneeþþii  ppeennttrruu  ppeerriiooaaddaa  uurrmmãã--
ttooaarree??

Adevãrat, am încercat sã ne diversi-
ficãm cât mai mult activitãþile astfel încât
sã ne adresãm unui public cât mai neo-
mogen. De exemplu, Biblioteca
Judeþeanã Dâmboviþa a conºtientizat cã
organizarea unor activitãþi de învãþare
non formalã ar atrage mult mai mult spre
lecturã utilizatorii mai mici sau mai mari.
Astfel, în cadrul programului ªcoala Altfel
sunt organizate evenimente special cre-
ate pentru micii utilizatori: „Cãsuþa cu per-
sonaje de poveste“, „Cartea de 5 stele“,
educaþie financiarã; vizionare de filme
documentare; „Cu ºi despre adolescenþi“
etc. „Vacanþã la bibliotecã“ este un alt
program foarte bine primit de public, copii
ºi pãrinþi. Pe timpul vacanþei de varã orga-
nizãm, în cadrul acestui program, activ-
itãþi diverse din care excludem calcula-
torul, tableta  ºi telefonul, punând accent
pe interacþiunea dintre participanþi ºi pe
comunicare ºi activitãþi în aer liber. O altã
activitate de succes a fost „Biblioteca
Vie“, un proiect care îºi propune sã
atragã atenþia asupra acceptãrii diver-
sitãþii în societate, cãrþile din biblioteca
vie fiind persoane care se confruntã cu
prejudecãþi sau stereotipuri legate de
gen, vârstã, educaþie, meserie, etnie,
rasã, religie etc. ºi care sunt  victime ale
discriminãrii sau excluderii sociale.
„Prietenie pe o sfoarã“ a fost o acþiune
adresatã celor mai mici utilizatori ai 
bibliotecii, dedicatã promovãrii literaturii
pentru copii. Tot pentru copii dar ºi pentru
pãrinþi am organizat întâlniri informale,
gen „Pijamatecã“, în cadrul cãrora emoþi-
ile ºi inhibiþiile au fost lãsate la o parte ºi
participanþii s-au simþit ca acasã,
desfãºurându-se activitãþi de lecturã,
storry telling, cãutare de comori etc. O
atenþie deosebitã a fost acordatã pro-
gramelor de voluntariat, lucru care ne
bucurã pentru cã dezvoltã responsabili-
tatea generaþiei tinere. Acestea sunt doar
câteva dintre programele ºi activitãþile
desfãºurate de cei care cu pasiune
îndeplinesc profesia de bibliotecar în
cadrul Bibliotecii Judeþene Dâmboviþa.

Majoritatea  activitãþilor noastre s-a
bucurat de atenþia presei ºi aprecierile
publicului, biblioteca noastrã fiind
recunoscutã în comunitate ca un promo-
tor ºi partener activ al activitãþilor cultu-
rale ºi educaþionale.

Agnes EErich
- DDiirreeccttoorr aall BBiibblliiootteecciiii jjuuddeeþþeennee

IIoonn HHeelliiaaddee RRããdduulleessccuu -

BBiibblliiootteeccaa  sseeccoolluulluuii  XXXXII
ddiissppuunnee  ddee  ccããrrþþii  ººii  aallttee  rreessuurrssee
ttiippããrriittee,,  ddaarr  aarree  ddee  aasseemmeenneeaa
pprriinntteerree  33DD,,  ssooffttuurrii  ppeennttrruu
ccrreeaarreeaa  ccoonnþþiinnuuttuurriilloorr  aauuddiioo--
vviiddeeoo  eettcc

“

”
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În cadrul apelului de proiecte
RO CULTURA – Apel 1 –
Restaurarea ºi revitalizarea monu-
mentelor istorice, Consiliul
Judeþean Dâmboviþa a depus o
cerere de finanþare prin Granturile
Spaþiului Economic European
(SEE) 2014 – 2021, pentru proiec-
tul „Conservarea, restaurarea, val-
orificarea clãdirii Fosta ªcoalã de
Cavalerie, în vederea consolidãrii
identitãþii culturale a Judeþului
Dâmboviþa”, în valoare de
2.500.000 Euro. În prezent, proiec-
tul a fost validat din punct de
vedere al conformitãþii administra-
tive.

Parteneri în proiect sunt
Asociaþia Eurotrainer Bucureºti
(partener naþional) ºi Horten
Marsjkluub (partener transnaþional
din Norvegia).

Obiectivul general al acestui
proiect este valorificarea durabilã a
Fostei ªcoli de Cavalerie, prin con-
servarea ºi restaurarea clãdirii
acesteia, în vederea diversificãrii

ofertei turistice care sã conducã la
stimularea dezvoltãrii economice ºi
sociale prin cooperare culturalã,
antreprenoriat cultural ºi manage-
ment eficient al acestui monument
de patrimoniu.

Pornind de la specificul ei, ºi
anume acela de ºcoalã de cava-
lerie, clãdirea urmeazã sã gãz-
duiascã trei expoziþii permanente,
prin amenajarea expoziþiei dedicate

tradiþiei militare dâmboviþene, aces-
ta fiind ºi numele pe care îl va purta
noua secþie muzealã, în care se vor
regãsi informaþii din perioada în
care oraºul Târgoviºte a fost
reºedinþã domneascã ºi centru mi-
litar, perioada de dupã anul 1714,
Rãzboiul de Independenþã, Primul
ºi cel de-Al Doilea Rãzboi Mondial.

O componentã a demersului
expoziþional va evidenþia

învãþãmântul militar târgoviºtean ºi
dâmboviþean – prin prisma ºcolii de
cavalerie ºi a liceului militar de la
Mãnãstirea Dealu. Celelalte douã
componente expoziþionale vor
pune în valoare colecþia de
radiouri, care cuprinde aproximativ
500 de piese ce fac trecerea de la
comunicarea prin staþii radio (acti-
vitate ce era realizatã exclusiv de
cãtre armatã), spre comunicarea

de informaþii cãtre publicul larg.
Preºedintele Consiliului Judeþean

Dâmboviþa, Alexandru Oprea: „Prin
acest proiect ne propunem atât
restaurarea unui moment de o
deosebitã importanþã, un loc
emblematic al istoriei militare dâm-
boviþene ºi naþionale, cât mai ales
valorificarea acestuia cu ajutorul
fondurilor norvegiene. S-au fãcut
eforturi constante pentru acest
obiectiv ºi prin alte fonduri neram-
bursabile. Iniþiativa de a se
deschide un muzeu al tradiþiilor mi-
litare a fost primitã cu entuziasm de
colecþionari, muzeul intrând deja în
posesia unor colecþii de efecte mi-
litare, donate cu generozitate de
domnul col. Alexandru Manafu ºi
Asociaþia Tradiþia Cavaleriei din
Bucureºti, cãrora le mulþumim, pe
aceastã cale”.

În prezent, în incinta fostei ºcoli
de cavalerie se realizeazã lucrãri
de amenajare a spaþiilor care vor
gãzdui expoziþia de radiouri.

Dacã despre alte epoci ºi vremi nu putem
decât sã ne închipuim, pentru domnia lui
Constantin Brâncoveanu e suficient sã
batem la poarta palatului. Odatã cu ea se va
deschide o lume întreagã! 

Restaurarea ºi repunerea în circuitul cul-
tural ºi turistic a acestui monument reprezin-
tã un reper cultural major la nivel naþional ºi
european.

Conºtient de importanþa deosebitã a
Ansamblului Brâncovenesc de la Potlogi,
Consiliul Judeþean Dâmboviþa a preluat
ansamblul în administrarea sa, în anul 2008.
Ulterior, printr-un proiect cu finanþare euro-
peanã, Potlogiul a beneficiat de un amplu
program de restaurare, urmat de repunerea
lui în circuitul turistic. Mulþumitã acestui com-
plex de mãsuri, Palatul Brâncovenesc de la
Potlogi, simbol al istoriei naþionale, a prins
din nou viaþã, epoca glorioasã a lui
Constantin Brâncoveanu putând fi admiratã
astãzi în cadrul unuia dintre cele mai fru-
moase ºi autentice ansambluri monumen-
tale.

Despre istoria acestui monument istoric
ne-a vorbit managerul Complexului Naþional
Muzeal Curtea Domneascã, dr. Ovidiu
Cîrstina: „Constantin Brâncoveanu (1688-
1714), domnul Þãrii Româneºti, a preþuit mai
mult ca oricare altul moºtenirea istoricã ºi
culturalã a antecesorilor sãi. Tocmai de
aceea, el a pus sã fie adusã la o nouã viaþã
curtea domneascã de la Târgoviºte, abando-
natã, ruinatã, dar a ºi ridicat, din temelii, o
curte domneascã la Potlogi. Se întâmpla în
anul 1698, în al zecelea an al domniei sale,
iar noua curte servea ca loc de popas pe dru-
mul dintre Bucureºti ºi Târgoviºte. Curtea de
la Potlogi îi era destinatã lui Constantin, fiul
cel mare ºi prezumtivul moºtenitor al tronului
þãrii. Ispravnic al lucrãrilor a fost numit un
boier de încredere din zonã, Mihai Corbeanu,
care avea curþi domneºti la Corbii Mari.

Logofãtul Radu Greceanu, cronicarul oficial
al domnitorului, nota cum, în iulie 1698,
„mãria sa în Bucureºti n-au mai ºezut, ci s-a
ridicat de au mers la Potlogi, de au vãzut
casele mãrii sale ce se lucra acolo”.

Potlogiul a constituit emblema stilului
brâncovenesc. Nãscut ca un fenomen artistic
de sintezã între tradiþie ºi modernitate, între
elemente autohtone ºi cele de influenþã atât
orientalã, cât ºi occidentalã, barocã, stilul
brâncovenesc a biruit peste timp. Expresia
definitorie este rafinamentul cumpãnit,
îmbinarea armonioasã a elementelor de ori-
gini diferite. Dacã, în biserici, regãsim pre-
cumpãnind tradiþia bizantinã, în palate, iar
Potlogiul este cel mai bun exemplu în a cest
sens, vom întâlni decoraþia de facturã orien-
talã modelatã în stuc, atât pe pereþii interiori,
cât ºi pe cei exteriori.

Complexul monumental, care se întinde
pe o suprafaþã de 30.000 de metri pãtraþi, era

alcãtuit din: poarta de intrare, încãperile cor-
pului de gardã, locuinþele slujitorilor curþii,
cuhnia, droºcãria, vechea casã boiereascã ºi
palatul. Ansamblul are o incintã dreptunghiu-
larã, compartimentatã în trei curþi, separate
prin ºiruri de clãdiri cu portice ºi ziduri: curtea
de primire, curtea slujitorilor ºi grãdinile. Cea
mai întinsã dintre curþi este curtea de primire,
de formã aproape pãtratã, ce se întinde de la
intrare pânã la faþada de sud a palatului.
Accesul în curtea de primire se fãcea, ca ºi
astãzi, pe sub poarta monumentalã de pe
latura de sud, arcuitã, boltitã în calotã, peste
care se înalþã foiºorul. Intrarea este strãjuitã
de camerele corpului de gardã, situate în
pãrþile laterale ale curþii.

Constantin Brâncoveanu a avut cele mai
numeroase ºi splendide curþi dintre toþi dom-
nii Þãrii Româneºti. Palatul prezintã un plan
dreptunghiular (32 x 23 m).

Are în componenþa sa o pivniþã, parterul
ºi etajul. Pe cele patru laturi existau patru
scãri, dintre care astãzi se pãstreazã numai
douã, ce înlesneau accesul dinspre palat
spre curte ºi grãdini. La nivelul parterului, pe
jumãtate îngropatã, se aflã pivniþa, cu acce-
sul prin colþul de sud-est al palatului, boltitã
în calote, sprijinite de un stâlp central. Etajul
era compartimentat conform unor criterii
funcþionale complexe, cuprinzând o salã de
ospeþe, apartamentele doamnei ºi alte dom-
nului, camera tezaurului, loggie etc. Încãpe-
rile de la etaj erau luminate prin ferestre mari,
arcuite la partea superioarã. Pereþii interiori,
ca ºi cei exteriori, erau decoraþi cu stucaturi
(parþial pãstrate pânã la noi), cu influenþe
decorative aparþinând atât stilului Renaºterii
italiene târzii, cât ºi stilului oriental. Foiºorul
de pe latura sudicã adãposteºte intrarea
principalã, deasupra cãreia se aflã, încas-
tratã, pisania.

În 1714, dupã uciderea domnului ºi a
celor patru fii, un trimis al Porþii rãvãºeºte
curþile de la Potlogi, în cãutarea averilor lui
Constantin Brâncoveanu. Un an mai târziu,
averea imobiliarã a familiei este rãs-
cumpãratã de la Poarta Otomanã, iar, în
1717, Brâncovenii rãmaºi în viaþã reintrã în
posesia moºiilor, inclusiv a celei de la
Potlogi.

În 1907, prefectul judeþului Dâmboviþa,
Constantin Dimitriu, dispune studierea mo-
numentului de cãtre arheologul Virgiliu
Drãghiceanu, proaspãt absolvent, ºi opreºte
dãrâmarea curtinei vestice a zidului de incin-
tã. Anterior, arendaºul moºiei dãrâmase cuh-
nia. În timpul celui de al Doilea Rãzboi
Mondial, curtea de la Potlogi suferã noi dis-
trugeri. Abia în anii ’50  ai secolului trecut au
fost demarate primele lucrãri de restaurare,
derulate cu mari intermitenþe ºi rãmase nefi-
nalizate. Între anii 1977 ºi 1989, sporadic, au
mai avut loc lucrãri de reparaþii la palatul
brâncovenesc.

CCoonnssiilliiuull JJuuddeeþþeeaann DDââmmbboovviiþþaa iinntteennþþiioonneeaazzãã ssãã ppuunnãã
îînn vvaallooaarree ccllããddiirreeaa ffoosstteeii ººccoollii ddee ccaavvaalleerriiee ddiinn TTâârrggoovviiººttee

Ansamblul BBrâncovenesc dde lla PPotlogi
a rrenãscut ddupã 3300 dde aani
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Direcþia Investiþii – Departamentul
Sport, Învãþãmânt ºi Culturã, din cadrul
Companiei Naþionale de Investiþii (CNI),
a transmis, în data de 21 ianuarie 2020,
Consiliului Judeþean Dâmboviþa ordinul
de începere a prestãrii de servicii de
proiectare pentru obiectivul de investiþii
„Construire Stadion Municipiul
Târgoviºte, Judeþul Dâmboviþa”.

Ordinul va intra în vigoare în data de 
27 ianuarie 2020.

Valoarea totalã estimatã a investiþiei
,,Stadion Municipiul Târgoviºte” este de
133.693.847 lei (29,3 milioane Euro).
Amplasamentul are o capacitate ma-
ximã de 15.000 locuri ºi este dotat cu
stadion pentru fotbal, pistã de atletism,
existând ºi posibilitatea organizãrii de
jocuri de rugby. Stadionul va fi dotat cu

anexe sportive, facilitãþi pentru antrena-
ment, cãi de acces, parcãri pentru pu-
blic ºi pentru personalul de serviciu,
parcãri specializate pentru vehiculele
serviciilor de urgenþã, spaþii pentru ali-
mentaþie ºi consum, dar ºi spaþii verzi
amenajate, în conformitate cu cerinþele
Federaþiei Române de Fotbal ºi ale
Federaþiei Române de Rugby, având
omologare categoria 4 UEFA.

■ Undã verde pentru serviciile de proiectare a Stadionului Municipal

Veste bbunã ppentru ddâmboviþeni!

Preºedintele Consiliului
Judeþean Dâmboviþa,
Alexandru Oprea, a semnat,
în data de 16 ianuarie 2020,
contractul privind serviciile
de consultanþã în vederea
elaborãrii Planului Judeþean
de Gestionare a Deºeurilor
(PJGD) 2019-2025, în
judeþul Dâmboviþa.

Obiectivul general al
PJGD îl reprezintã stabilirea
cadrului general pentru
asigurarea unui sistem
durabil de gestiune a
deºeurilor la nivel judeþean,
pentru a contribui la
îndeplinirea obiectivelor ºi
þintelor specifice stabilite de

legislaþia privind deºeurile.
Acest plan va servi drept

bazã, atât pentru stabilirea
necesarului de investiþii ºi a
politicii în domeniul ges-
tionãrii deºeurilor, realizarea
ºi susþinerea sistemelor de
management integrat al
deºeurilor la nivelul judeþu-
lui, cât ºi obþinerea
finanþãrilor pentru proiectele
de profil.

Valoarea contractului
este de 80 mii lei, fãrã TVA,
iar câºtigãtor a fost desem-
nat SC Resourcing
Enviromental Consulting
SRL.

Reþelele de drumurile publice clasificate din judeþul
Dâmboviþa au o lungime totalã de 1.925,601 km, din care:
358,796 km drumuri naþionale ºi un sector din autostrada A1,
858,143 km drumuri judeþene ºi 708,662 km drumuri comunale.

Cu privire la responsabilitãþile de reparaþii, întreþinere, reabi-
litare ºi modernizare, drumurile naþionale ºi autostrãzile sunt
administrate de cãtre Ministerul Transporturilor, Infrastructurii ºi
Comunicaþiilor prin Compania Naþionalã de Administrare a
Infrastructurii Rutiere (C.N.A.I.R.), drumurile judeþene sunt
administrate de cãtre Consiliul Judeþean iar drumurile comunale
sunt administrate de cãtre consiliile locale pe raza cãrora se
desfãºoarã.

La acestã datã, reþeaua de drumuri judeþene menþionatã ºi
starea de viabilitate se prezintã dupã cum urmezã:

În privinþa podurilor cu lungime mai mare de 5 m, existente
pe traseul drumurilor judeþene, acestea sunt în numãr de 185 ºi
au o lungime totalã de 6.499,88 m.

În ultimii aproximativ 5 ani, eforturile financiare ale
Consiliului Judeþean din bugetul propriu sau prin accesarea unor
sume importante din Programul Operaþional Regional ori pro-
gramele guvernamentale au avut un trend ascendent, iar anul
2019 a fost unul reprezentativ în privinþa realizãrilor sau lansãrii
în execuþie ºi achiziþie publicã a unor obiective extrem de com-
plexe.

Nu în ultimul rând, în privinþa alocãrilor financiare din buge-
tul propriu al Consiliului Judeþean Dâmboviþa, amintim alocãrile
substanþiale, în fiecare an, pentru sustinerea cofinanþãrilor afe-
rente reabilitãrii ºi modernizãrii drumurilor de interes local, care
se realizeazã în asociere cu unitãþile administrativ-teritoriale.

Astfel, în anul 2019, Consiliul Judeþean Dâmboviþa a avut
alocatã suma de 23.794.000 lei, pentru  lucrãri  în  desfãºurare,
la 33 obiective, având ca beneficiare un numãr de 28 de unitãþi
administrativ-teritoriale.

În cadrul bugetului pentru anul 2020, atenþia instituþiei
Consiliului Judeþean Dâmboviþa se va concentra în continuare, ºi
cãtre drumurile locale, dar ºi cãtre drumurile ºi podurile
judeþene.

În anul 2020, pe lângã investiþiile principale amintite,
Consiliul Judeþean Dâmboviþa are aprobate ºi în lucru sau în
curs de contractare prin achiziþie, o serie de obiective de drumuri
ºi poduri, la care s-au înregistrat avarii ca urmare a calamitãþilor,
astfel:

Consolidare amenajare albie Cricovul Dulce pentru punerea
în siguranþã a  DJ 710B la Viºineºti „punct Iulicã Ciobanu” –
Valoare totalã: 1.828.420 lei – Stadiu fizic: 80%;

Refacere DJ 710A la limita satelor Diaconeºti ºi Ulmetu.
Valoare totalã: 895.350 lei – Stadiu fizic: 75%

Refacere DJ 710, pe raza administrativa a oraºului Pucioasa
ºi a comunei Bezdead, pe sectorul Miculeºti –  Mãgura ºi sec-
torul taluzului din zona pragului de fund aval pod DC 4. Valoare
totalã: 541.580 lei –  Stadiu fizic: achiziþie publicã;

Refacere DJ 710, în zona comunei Bezdead, în zona apãrãrii
de mal drept ce protejeazã terasamentul drumului judeþean, pre-

cum ºi refacerea malului stâng al pârâului Bizdidel, prin refa-
cerea apãrãrii de mal drept din gabioane, în amontele podului
peste Bizdidel de la km 15+640, punct ,,Râmata”. În zonã au
apãrut avarii, cauzate de viiturile produse pe cursul de apã, pe
cca 75 m ºi sunt necesare lucrãri urgente de regularizare
amonte ºi aval pod pe cursul de apã. Valoare totalã: 554.783 lei
– Stadiu fizic: realizare documentaþie;

Refacere drum judeþean DJ 716, punct ,,Saramurã”, prin
lucrãri de punere în siguranþã, asigurarea scurgerii apelor ºi
amenajarea pãrþii carosabile. Valoare totalã: 1.166.575 lei –
Stadiu fizic: 40%;

Refacere drumul judeþean DJ 710A ºi parapet de protecþie
pe raza comunei Valea Lungã, afectat de eroziunea malului ºi
alunecãrile de teren spre pârâul Strâmbu, în punctul ªcoala
Haralambie – 50 m. Valoare totalã: 525.980 lei  –  Stadiu fizic:
obiectiv finalizat;

Refacere drum judeþean DJ 710 în zona km 3+300 pe raza
satului Miculeºti, oraºul Pucioasa, afectat prin ruperea pãrþii
carosabile, din cauza eroziunii malului drept al pârâului Bizdidel,
la limita unei apãrãri de mal existente, lucrãrile de consolidare
fiind necesare pe aproximativ 150 m. Drumul a fost afectat ºi la
km 3+550, din cauza eroziunii malului drept al pârâului Bizdidel,
fiind necesare lucrãri de apãrãri de mal suplimentare pe cca 100
m. Valoare totalã: 1.625.488 lei  – Stadiu fizic: 5%

Punere în siguranþã DJ 710 B, în punctul ,,Stan Stanciu”.
Valoare totalã: 487.646 lei – Stadiu fizic: obiectiv finalizat.

În ceea ce priveºte obiectivele aflate în achiziþie publicã 
(proiectare + execuþie), acestea sunt:

Punere în siguranþã pod peste Argeº pe DJ 711A, km
36+698 la Potlogi;

Refacere DJ 723 Lãicãi – Vãleni Dâmboviþa – Limitã judeþ
Argeº.

Pentru obiectivele de drumuri judeþene ºi poduri, cu finanþare
prin PNDL, situaþia se prezintã astfel:

Nr. obiective drumuri =  5   -  L = 50.121 km
Nr. obiective poduri   =  4   -  L = 443,07 m
Valoare estimatã pentru realizãri  =    67.078.536,97 lei

Anul 2020 va puncta, pentru Consiliul Judeþean Dâmboviþa,
din punctul de vedere al finalizãrii ºi recepþionãrii unor lucrãri
complexe din categoria drum judeþean pe 4 benzi cu mai multe
giraþii, având ca dotãri conexe toatã gama de utilitãþi (apã, canal,
reþele iluminat public, parcãri etc) - investiþia ,, Drum de legãtura
DJ 720E Gara Târgoviºte Sud – Centura Municipiului
Târgoviºte’’, L=1,2 km, Valoare totalã = 9.819.942,13 lei.
Obiectivul va asigura interconectarea mai multor investiþii din
zona U.M. Garã Târgoviºte, unele recepþionate, altele aflate în
execuþie, atât la nivelul Consiliului Judeþean Dâmboviþa, cât ºi al
Primãriei Municipiului Târgoviºte, acestea fiind, alãturi de DJ
720E,  urmãtoarele:

Realizare reþea de alimentare cu apã ºi canalizare în zona
Drumului de legãturã DJ 720E  Gara Târgoviºte Sud-Centura
Municipiului Târgoviºte – Beneficiar: CJD;

Centru Comercial ,,Mall Dâmboviþa” –  Beneficiar: PK Grizzly
ºi CJD;

Amenajare parc public de agrement ºi loisir UM Garã –
Beneficiar: Municipiul Târgoviºte;

Centrul Judeþean de Coordonare ºi Conducere a Intervenþiei
Dâmboviþa – Beneficiar: CJD;

Construire iluminat public, în zona Drum de legãturã DJ

720E Gara Târgoviºte Sud-Centura Municipiului Târgoviºte –
Beneficiar: CJD;

Spaþii parcare ºi amenajãri conexe DJ 720E în zona UM
Garã – Beneficiar: CJD;

Construire 20 unitãþi locative (A.N.L.) – Beneficiar : CJD;
Execuþie sediu nou ,, RAR Dâmboviþa” – Beneficiar : RAR ºi

CJD.
Pentru obiectivele de drumuri judeþene la care documentaþi-

ile tehnico-economice au fost realizate sau sunt aflate în curs de
recepþie, pentru care se vor organiza proceduri de achiziþie ale
lucrãrilor de execuþie, în concordanþã cu identificarea surselor de
finanþare prin bugetul propriu sau programele guvernamentale,
situaþia este urmãtoarea:

Reabilitare ºi modernizare DJ 712 Târgoviºte (DN 72) 
ªotânga – Vulcana Pandele – Brãneºti – Pucioasa (DN 71),
L=16,877 km;

Modernizare DJ 714 sector Bolboci – Contur Lac Bolboci  –
Cheile Tãtarului, km 24+366-29+900, L=4,481 km;

Dezvoltarea infrastructurii de transport din judeþul
Dâmboviþa, prin reabilitarea ºi modernizarea DJ 720C ºi DJ
720A, pe traseul Ocniþa – Gura Ocniþei – Bucºani –Dobra – Finta
– Corneºti, L=35,629 km

Dezvoltarea infrastructurii de transport din judeþul
Dâmboviþa, prin reabilitarea ºi modernizarea DJ 724, DJ 702B ºi
DJ 702E pe traseul Pucheni – Malu cu Flori – Cândeºti –
Tãtãrani – Mãneºti – Dragomireºti – Lucieni – Cobia –Gura Foii
–Gãeºti, L=59,0 km;

Modernizare DJ 503 ºi DJ 611 pe traseul Limitã judeþ
Teleorman – Glogoveanu   –  Fierbinþi  –  Limitã judeþ Argeº,
etapa a-II-a, L=7,64 km.

Lucrãri de reparaþii ºi întreþinere drumuri judeþene ºi poduri:
În cadrul acestor activitãþi curente, estimate la aproximativ

30.000.000 lei, ce se vor realiza atât prin intermediul societãþii
proprii a Consiliului Judeþean Dâmboviþa, cât ºi prin alþi agenþi
economici contractaþi prin achiziþie publicã, precizãm cã acestea
se vor executa în tot judeþul Dâmboviþa, pe toate drumurile
judeþene ºi pe raza unitãþilor administrativ-teritoriale, importante
alte acþiuni din categoria siguranþei circulaþiei, esteticã rutierã
sau obiective ce pot apãrea accidental fiind:

-reparaþii suprafeþe asfaltice: ~ 50.000 mp
-covoare asfaltice: ~ 30 km
-întreþinere drumuri judeþene pietruite: ~ 30 km
-reparaþii/întreþinere poduri: ~ 20 locaþii
-tratamente bituminoase: ~ 100 km
-marcaje rutiere: ~ 400 km
În anul 2020, atenþia Consiliului Judeþean Dâmboviþa se

îndreaptã ºi cãtre reþeaua de drumuri naþionale, aflatã în admi-
nistrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii ºi
Comunicaþiilor, prin Compania Naþionalã de Administrare a
Infrastructurii Rutiere (C.N.A.I.R.) ºi care, în ultimii ani, a ajuns
la un grad de deteriorare ºi avariere critic, mai ales pe traseul DN
71 Bâldana –Târgoviºte-Pucioasa-Fieni-Moroeni-Limitã judeþ
Prahova ºi DN 7 Bucureºti –Titu-Gãeºti-Limitã judeþ Argeº, ast-
fel încât CJD va relua demersurile ºi acþiunile cãtre Guvernul
României ºi celelalte autoritãþi publice centrale, la un ritm ºi o
frecvenþã mai mare decât intervenþiile lunare ale anului 2019,
astfel încât0 12sã determine deblocarea investiþiilor majore ale
judeþului Dâmboviþa întârziate nejustificat, dintre care cele mai
importante sunt: „Lãrgire la 4 benzi DN 71, Bâldana –Târgoviºte-
Sinaia, km 0+000-44+130” ºi „Lãrgire la 4 benzi DN 7, Bâldana
–Titu, km 30+950-52+350”.

PPllaannuull JJuuddeeþþeeaann ddee
GGeessttiioonnaarree aa DDeeººeeuurriilloorr
22001199-22002255  aa ffoosstt sseemmnnaatt

ddee pprreeººeeddiinntteellee CCJJDD

Drumurile dde iinteres jjudeþean - pprioritate ppentru
Consiliul JJudeþean DDâmboviþa, îîn aanul 22020
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