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Buuletin  Informativ

■■ AAllttee  ººaassee  nnooii  ccoonnttrraaccttee
ddee  aassoocciieerree  sseemmnnaattee  îînn  lluunnaa
ffeebbrruuaarriiee  llaa  sseeddiiuull  CCoonnssiilliiuulluuii
JJuuddeeþþeeaann  DDââmmbboovviiþþaa

■■  VVeessttee  bbuunnãã  ppeennttrruu  ddââmm--
bboovviiþþeennii!!  DDââmmbboovviiþþaa  MMaallll  vvaa  ffii
ddeesscchhiiss  îînn  lluunnaa  mmaaii  aa  aacceessttuuii
aann

■■  CCoonnssiilliiuull  JJuuddeeþþeeaann  DDââmmbboovviiþþaa,,
pprreezzeenntt  llaa  TTâârrgguull  ddee  TTuurriissmm  aall
RRoommâânniieeii,,  eeddiiþþiiaa  ddee  pprriimmããvvaarrãã

■■  PPrroommoovvaarreeaa  ooppoorrttuunniittããþþiilloorr
ddee  iinnvveessttiiþþiiii  îînn  jjuuddeeþþuull
DDââmmbboovviiþþaa

UUnnddãã vveerrddee ccoonncceeppttuulluuii ccee vvaa ppuunnee bbaazzeellee uunneeii
ssttaaþþiiuunnii mmoonnttaannee mmooddeerrnnee îînn jjuuddeeþþuull DDââmmbboovviiþþaa

■■

■■ PPRROOGGRRAAMM AAUUDDIIEENNÞÞEE CCOONNSSIILLIIUULL JJUUDDEEÞÞEEAANN
DDÂÂMMBBOOVVIIÞÞAA - LLUUNNAA MMAARRTTIIEE 22002200

●● PPRREEªªEEDDIINNTTEE  --  AALLEEXXAANNDDRRUU  OOPPRREEAA
18 martie - ora 9.00

●●  VVIICCEEPPRREEªªEEDDIINNTTEE  --  AALLIINN  MMAANNOOLLEE
5 martie - ora 10.00

●●  VVIICCEEPPRREEªªEEDDIINNTTEE  --  LLUUCCIIAANNAA  CCRRIISSTTEEAA
12 martie - ora 10.00

●●  SSEECCRREETTAARRUULL  JJUUDDEEÞÞUULLUUII  --  IIVVAANN  VVAASSIILLEE  IIVVAANNOOFFFF
19 martie - ora 11.00

●●  AARRHHIITTEECCTT--ªªEEFF  --  BBÂÂTTEE TTEEOODDOORR MMIIHHAAII
27 martie - ora 11.00
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■■ pagina 5❚❚  „„TToottuull  vvaa  ffii  ffããccuutt  ccuu  ggrriijjãã  mmaaxxiimmãã  ppeennttrruu
ccaaddrruull  nnaattuurraall  ººii  ccuu  rreessppeecctt  ppeennttrruu  mmuunnttee,,
aassttffeell  îînnccââtt  ssãã  vvaalloorriiffiiccããmm  nnaattuurraa  ffããrrãã  aa  ddiiss--
ttrruuggee  aacceeaassttãã  bbooggããþþiiee  ffooaarrttee  iimmppoorrttaannttãã  ddee
ccaarree  bbeenneeffiicciieemm..””  ––  aarrhhiitteeccttuull--ººeeff  aall  jjuuddeeþþuulluuii,,
TTeeooddoorr  BBââttee

❚❚ EExxppoozziiþþiiaa  „„DDeesspprree  ffaarrmmeeccuull  rreeaalliittããþþiiii””,,
pprreezzeennttãã  llaa  AArrtt  SSaaffaarrii  22002200,,  îînn  PPaavviilliioonnuull
MMuuzzeeaall,,  vvaa  ccuupprriinnddee  1100  ppiiccttuurrii  ssii  oobbiieeccttee
ppeerrssoonnaallee,,  33  ffoottooggrraaffiiii,,  uunn  ccoovvoorr  ººii  22
ccããllddããrruuººee  ººii  uurrmmããrreeººttee  ssãã  aadduuccãã  îînn  aatteennþþiiaa
ppuubblliiccuulluuii  oo  ppaarrttee  ddiinn  iinnvveennttaarruull  bbooggaatt  aall
ccrreeaaþþiieeii  lluuii  GGhheeoorrgghhee  PPeettrraaººccuu..  ––  OOvviiddiiuu
CCîîrrssttiinnaa,,  mmaannaaggeerr  CCoommpplleexxuull  NNaaþþiioonnaall
MMuuzzeeaall  CCuurrtteeaa  DDoommnneeaassccãã  ddiinn  TTâârrggoovviiººttee
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Judeþul DDâmboviþa vva
participa lla AART SSAFARI,
cel mmai mmare eeveniment

cultural ddin RRomânia

Interviu ccu IIvan VVasile IIvanoff,
secretarul general al judeþului■■ pagina 2
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IImmppoorrttaanntt  eessttee  ccaa,,  iinnddiiffeerreenntt  ccee
ttrraannssffoorrmmããrrii  ssuuffeerrãã  aacceesstt  ssiisstteemm,,

ssãã  ppããssttrrããmm  îînn  cceennttrruull  ssããuu  cceettããþþeeaannuull..
AAddmmiinniissttrraaþþiiaa  ddee  ddrraagguull  aaddmmiinniissttrraaþþiieeii
eessttee  iinnuuttiillãã,,  aaddmmiinniissttrraaþþiiaa  rraappoorrttaattãã

llaa  cceettããþþeeaann  eessttee  ssccooppuull  nnoossttrruu ”
“
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O viaþã dedicatã legii ºi oamenilor, aºa poate
fi rezumatã cariera secretarului general al
Judeþului Dâmboviþa, Ivan Vasile Ivanoff, un om
de administraþie, care a reuºit sã-ºi pãstreze
imaginea nepãtatã, coloana dreaptã ºi zâmbetul
pe chip de-a lungul parcursului sãu profesional.
Tocmai de aceea, am decis ca în acest numãr sã
aflãm mai multe despre omul prin mâinile cãruia
trec lunar sute de documente, pentru viza de
legalitate ºi care ºi-a legat numele în egalã
mãsurã de sistemul de asistenþã socialã, de acþi-
unile umanitare derulate prin Crucea Roºie, dar
ºi de pregãtirea mai multor generaþii de studenþi,
în domeniul dreptului.

--  PPeennttrruu  îînncceeppuutt,,  ssppuunneeþþii--nnee  ddee  ccâânndd  lluuccrraaþþii
llaa  CCoonnssiilliiuull  JJuuddeeþþeeaann  DDââmmbboovviiþþaa  ((CCJJDD))..

IIvvaann  VVaassiillee  IIvvaannooffff:: Pot sã spun cã, încã de
la constituirea acestuia, din 1992, cu precizarea
cã aveam deja la acel moment experienþã în
administraþie, întrucât lucrasem ºi la Prefectura
Dâmboviþa, din 1990, ca secretar. Aºadar, de 7
mandate ocup aceastã funcþie, sub diverse den-
umiri: secretarul Consiliului Judeþean, secretar al
judeþului, secretar general al judeþului. Din punc-
tul de vedere al activitãþii, însã, am îndeplinit
întotdeauna aceleaºi sarcini.

--  VVãã  mmaaii  aammiinnttiiþþii  ccuumm  eerraa  aaccttiivviittaatteeaa  dduumm--
nneeaavvooaassttrrãã  llaa  îînncceeppuutt??

II..II..:: Lucrurile s-au miºcat greoi la început,
pânã s-a intrat în regulile noi democratice. A tre-
buit sã întocmim un regulament de organizare ºi
funcþionare a instituþiei nou formate, fãrã a avea
un model, pentru cã nu mai existase aºa ceva,
sã ne facem o organigramã, toate fiind elemente
de noutate, inspirate dupã modelul
Parlamentului ºi dupã o Hotãrâre de  Guvern, cu
caracter de recomandare, care fusese datã la
nivelul tuturor unitãþilor administrativ-teritoriale.
Dupã acel moment, ne-am intrat în normal ºi ne-
am perfecþionat activitatea, dar aveam deja pe
ce clãdi, pornind de la acest moment de început.

--  ÎÎnnttrree  ttiimmpp  ss--aauu  sscchhiimmbbaatt  mmuullttee,,  ccuumm  ss--aa
mmooddiiffiiccaatt  aaccttiivviittaatteeaa  dduummnneeaavvooaassttrrãã,,  ddee--aa  lluunngguull
aanniilloorr??

II..II..:: Mi-au fost atribuite ºi retrase o mulþime
de competenþe. Pânã în anul 2006, aveam ºi
competenþe în domeniul cultelor ºi minoritãþilor,
pe care nu le mai am acum, în timp ce mi s-au
adãugat unele notariale ºi de reprezentare, dar,
în proporþie de 80%, fac cam acelaºi lucru.

--  DDaarr  aaddmmiinniissttrraaþþiiaa  ccuumm  ss--aa  sscchhiimmbbaatt  ddiinn  aanniiii
’’9900  ppâânnãã  îînn  pprreezzeenntt??  EEssttee  aaccuumm  mmaaii  aapprrooaappee
ssaauu  mmaaii  ddeeppaarrttee  ddee  cceettããþþeennii  ddeeccââtt  llaa  mmoommeennttuull
îînn  ccaarree  vv--aaþþii  îînncceeppuutt  aaccttiivviittaatteeaa??

II..II..:: La început, exista în rândul tuturor un
entuziasm destul de mare, din punctul de vedere
al speranþei în realizãrile pe care le putem
atinge, din punctul de vedere al elementului
subiectiv, ca percepþie, nu mai putem vorbi
despre acest entuziasm, care a fost potenþat de
realitate, însã, din punct de vedere obiectiv, al
serviciilor, oferta pe care instituþia noastrã o
pune la dispoziþia cetãþeanului este cu mult mai
variatã decât atunci. Este o balansare a celor
douã elemente, dar important este ca, indiferent
ce transformãri suferã acest sistem, sã pãstrãm
în centrul sãu cetãþeanul. Administraþia de dragul
administraþiei este inutilã, administraþia raportatã
la cetãþean este scopul nostru!

--  CCee  îînnsseeaammnnãã  ssãã  aavveeþþii  rreessppoonnssaabbiilliittaatteeaa
lleeggaalliittããþþiiii  ddooccuummeenntteelloorr  îînnttooccmmiittee  ddee  CCoonnssiilliiuull
JJuuddeeþþeeaann  DDââmmbboovviiþþaa??

II..II..:: Sã pregãteºti din punctul de vedere al
legalitãþii 320 hotãrâri, 512 dispoziþii ºi aproxima-
tiv 950 hotãrâri la Comisia de Protecþie a
Drepturilor Copilului, într-un singur an, ºi, în plus,
dacã înmulþiþi aceste cifre cu 30 de ani, cred cã
veþi înþelege aspectul formal legal, pe care îl
implicã activitatea mea. Cei care dau calificativul
activitãþii mele sunt cetãþeanul, instanþa de con-
tencios, respectiv prefectul judeþului, care veri-
ficã legalitatea actelor administrative adoptate,
respectiv emise de cãtre autoritatea publicã
judeþeanã. De asemenea, colaborarea cu ceilalþi
colegi, implicarea în rezolvarea anumitor prob-
leme, ale diferitelor compartimente, mã obligã,
pe de o parte, sã citesc normele ºi legile core-
spunzãtoare ºi, pe de altã parte, sã vin ºi cu
soluþii, care sã dea rãspuns nevoilor cetãþeanu-
lui. Acest lucru implicã nu numai cunoaºterea
legii, ci ºi o anumitã creativitate în aplicarea ei,
pe lungimea de undã a principiilor legale ºi, pe
de altã parte, a spiritului ºi literei legii care tre-
buie aplicatã.

--  CCuumm  ccoollaabboorraaþþii  ccuu  aaccttuuaallaa  ccoonndduucceerree  aa
CCoonnssiilliiuulluuii  JJuuddeeþþeeaann  DDââmmbboovviiþþaa??

II..II..:: Aº zice cã facem o echipã foarte bunã.
Conteazã, în primul rând, colaborarea cu
preºedintele consiliului judeþean, deoarece el
este ordonator de credite ºi are foarte multe
responsabilitãþi; al doilea, din punctul de vedere
al responsabilitãþilor stabilite de lege, este secre-
tarul general, dupã care urmeazã consiliul
judeþean cu acele competenþe pe care le sta-
bileºte legea organicã – în momentul de faþã
Codul Administrativ. Colaborarea este foarte
bunã. Mergem pe principii statuate de cãtre
administraþia publicã ºi, dincolo de aspectul for-
mal, sunt elemente de ordin subiectiv, care por-
nesc de la educaþie, responsabilitate, moralã,
sunt atâtea alte aspecte care fundamenteazã o
relaþie umanã sãnãtoasã. Rezultanta acestei
colaborãri este ºi eficienþa activitãþii pe care o

desfãºurãm zi de zi, la locul de muncã.
--  CCoonndduucceerreeaa  CCoonnssiilliiuulluuii  JJuuddeeþþeeaann

DDââmmbboovviiþþaa  ººii  dduummnneeaavvooaassttrrãã  ooffeerriiþþii  aauuddiieennþþee
cceettããþþeenniilloorr  jjuuddeeþþuulluuii,,  ssããppttããmmâânnaall..  CCaarree  ssuunntt
pprroobblleemmeellee  ccaarree  ssee  rreeggããsseesscc  cceell  mmaaii  ddeess  îînn
ssoolliicciittããrriillee  cceettããþþeenniilloorr  ººii  ccuumm  rreeuuººeeººttee  aaddmmiinniiss--
ttrraaþþiiaa  jjuuddeeþþeeaannãã  ssãã  rrããssppuunnddãã  aacceessttoorr  aassppeeccttee??

II..II..:: Deºi avem o oarecare „vechime”,
oamenii încã vin sã ne sesizeze probleme care
nu sunt de competenþa noastrã. De exemplu se
plâng de lipsa locurilor de muncã, iar noi nu
putem oferi locuri de muncã, ridicã aspecte de
fond funciar, care nu se soluþioneazã de cãtre
CJD, au diverse conflicte cu administraþia localã,
iar noi nu asigurãm un astfel de arbitraj. Sunt
însã ºi subiecte la care putem veni cu soluþii:
drumuri judeþene, probleme de urbanism, con-
testaþii pe taxa de habitat, probleme de transport
local ºi interurban.

--  CCee  nnee  ppuutteeþþii  ssppuunnee  ddeesspprree  ssttrrããddaanniiiillee
CCoonnssiilliiuulluuii  JJuuddeeþþeeaann  DDââmmbboovviiþþaa,,  ppeennttrruu  aa  llee
aassiigguurraa  cceettããþþeenniilloorr  sseerrvviicciiiillee  ddee  ccaarree  aacceeººttiiaa  aauu
nneevvooiiee,,  aassiisstteennþþãã  mmeeddiiccaallãã,,  aassiisstteennþþãã  ssoocciiaallãã,,
pprrooiieeccttee  ddee  ddeezzvvoollttaarree……??

II..II..:: În timp, am ajuns sã ne asumãm ºi com-
petenþe de acest gen, al serviciilor publice. Din
punctul de vedere al ofertei medicale, þinând
cont de faptul cã Spitalul Judeþean de Urgenþã
Târgoviºte este în subordinea CJD, tot ce
înseamnã finanþare, investiþii, cheltuieli materi-
ale, intrã în competenþa noastrã. Aceeaºi este
situaþia ºi cu Spitalul de la Moroeni, o unitate de
interes naþional ºi încercãm sã atragem fonduri
pentru a putea îmbunãtãþi condiþiile de acolo.

Mai sunt Spitalul de neuro-psihiatrie de la
Gura Ocniþei ºi Spitalul pentru afecþiuni neuro-
motorii pentru minori, tot de la Gura Ocniþei,
ambele fiind, de asemenea, în finanþarea ºi grija
instituþiei noastre, la capitolul sãnãtate publicã.
În privinþa celorlalte tipuri de servicii publice pe
care le oferim în mod direct este, în primul rând,
starea civilã ºi evidenþa persoanei, care þin de
consiliul judeþean prin fuziunea, în timp a com-
ponentei stãrii civile ºi a evidenþei persoanei. Noi
facem un control în aceastã zonã, atât pe starea
civilã (servicii publice care înseamnã naºtere,
cãsãtorie, decese, menþiuni etc.), dar ºi pe evi-
denþa persoanei (control pe formaþiunile care
sunt dispersate în teritoriu, dar ºi din punctul de
vedere al direcþiei noastre de evidenþã a per-
soanei), sunt servicii pe care direcþia aceasta le
oferã în mod direct persoanelor interesate, nu în
concurenþã, ci în subsidiar.

--  ÎÎnn  ccee  ffeell  sspprriijjiinnãã  iinnssttiittuuþþiiaa  aaccttiivviittaatteeaa  ccuullttuurr--
aallãã  llaa  nniivveell  jjuuddeeþþeeaann??

II..II..:: Am considerat întotdeauna cã o cetate
nu trãieºte decât prin spirit. Cea mai bunã
investiþie pe care o poþi face este în culturã ºi în
copii. Dacã cele douã componente sunt rezol-
vate, adicã viitorul este asigurat ºi, pe de altã
parte, toate aceste valenþe culturale vin ca un
altoi, sã cizeleze ceea ce ne-a dat natura
fiecãruia, consider cã este elementul de plusval-
oare pe care-l poate aduce administraþia în acest
sens. Concretizând puþin, consiliul judeþean are
în subordine câteva instituþii care se ocupã de
fenomenul cultural – Centrul Judeþean de
Culturã, Biblioteca Judeþeanã „Ion Heliade
Rãdulescu”, Complexul Naþional Muzeal „Curtea
Domneascã” din Târgoviºte, iar paleta ofertei de
servicii publice culturale pe care consiliul
judeþean le oferã cetãþenilor, prin intermediul
acestor instituþii, este deosebit de largã. Vreau
sã menþionez câteva elemente importante – cele
52 de ediþii ale Festivalului de Romanþe
„Crizantema de aur” ºi festivalul de creaþie liter-
arã „Moºtenirea Vãcãreºtilor”, concertele de
muzicã clasicã organizate de centrul de culturã,
toate se adreseazã unui segment mai elevat al
populaþiei - este bine sã atragem publicul spre
culturã, nu sã coborâm la nivelul unei subculturi,
lucru de care este responsabilã administraþia
publicã ºi pe care trebuie sã-l facã. Sunt foarte
multe elemente pe care le putem aminti – de la
ªcoala Popularã de Arte ºi ºcolile de picturã, la
ceea ce înseamnã muzicã, educaþie culturalã,
ne manifestãm în toatã plenitudinea valenþelor
noastre în aceastã zonã culturalã; într-un sens,
suntem moºtenitorii unor ascendenþi cu greutate
din Judeþul Dâmboviþa ºi se ºtie foarte bine cã
suntem matricea formãrii limbii române literare,
prin scriitorii I. H. Rãdulescu, I. L. Caragiale, I. C.
Vissarion, Vasile Cârlova, George Topârceanu,
Al. Vlahuþã, Gr. Alexandrescu – adicã, oameni
care au lãsat urme adânci în cultura românã, pe

lângã istoria colosalã pe care o avem în spate,
iar acest lucru obligã o administraþie localã, care
vine cu o ofertã culturalã – în sensul de a încer-
ca sã fie continuatoarea acestor tradiþii culturale
valoroase ale istoriei ºi ale culturii dâmboviþene.

--  CCuumm  vveeddeeþþii  aaccttiivviittaatteeaa  CCoonnssiilliiuulluuii  JJuuddeeþþeeaann
DDââmmbboovviiþþaa  îînn  cceeeeaa  ccee  pprriivveeººttee  mmiinnoorriittããþþiillee
nnaaþþiioonnaallee??  EExxiissttãã  rreellaaþþiiii  ddee  ccoollaabboorraarree  ccuu  oorrggaannii--
zzaaþþiiiillee  ccaarree  rreepprreezziinnttãã  mmiinnoorriittããþþiillee  nnaaþþiioonnaallee??

II..II..:: Din punct de vedere legal, pânã în anul
2006, secretarul general al consiliului judeþean
avea chiar atribuþii, din punctul de vedere al con-
tactelor autoritãþii publice cu minoritãþile ºi cul-
tele. Avem în jur de 17 - 18 culte ºi minoritãþi,
chiar dacã cea mai mare pondere o au ortodocºii
români, în judeþul Dâmboviþa. La o analizã ge-
neralã, pare a fi un judeþ omogen, din punct de
vedere cultural, spiritual ºi etnic, însã sunt ºi ele-
mente diferite care, practic, convieþuiesc în acest
areal. Din punctul de vedere al instituþiei la care
lucrez, am rãspuns de fiecare datã ºi ne
implicãm în realizarea „Paºtelui Cailor”, organi-
zat de comunitatea bulgãreascã; am angajat
rromi, ca asistenþi sociali, pentru a rãspunde
nevoilor culturale ºi spirituale ale acestei
minoritãþi, destul de dezvoltate în judeþul nostru;
avem programe, colaborãm foarte bine, am
organizat, în parteneriat cu Partida Rromilor,
manifestãri culturale specifice, cum ar fi „Ziua
Rromilor”; deºi minoritatea germanã, al cãrei
vicepreºedinte sunt, nu are decât aproximativ 70
cetãþeni, nu este uitatã; comunitatea evreiascã
cuprinde astãzi, în judeþul nostru, doar 2 familii,
dar evidenþiem de fiecare datã, de Înãlþare,
tradiþia acestei minoritãþi la nivelul oraºului
Târgoviºte, participãm, împreunã cu armata ºi
reprezentanþii instituþiilor publice, la comemo-
rarea Soldatului Erou Evreu, la Cimitirul
Evreiesc; am participat ºi la multe manifestãri
organizate de Biserica Romano-Catolicã. Pânã
în anul 2006, am organizat, la nivelul Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, întâlniri cu toate cultele, o
datã pe an, ºi întâlniri cu toate minoritãþile
naþionale, invitând chiar reprezentanþi de la nivel
naþional. Avem relaþii foarte bune cu toate aces-
tea; nu au existat ºi nu existã conflicte
interetnice, deoarece administraþia publicã
judeþeanã a reuºit sã vinã ºi în aceastã privinþã
cu o ofertã de calm, de normalitate, pentru
cetãþeni.

--  AAþþii  rreepprreezzeennttaatt  ccuu  ssuucccceess  jjuuddeeþþuull
DDââmmbboovviiþþaa,,  îînn  ccoonntteexxttuull  ddiiffeerriitteelloorr  vviizziittee  ººii  aaccttiivv--
iittããþþii  ddeessffããººuurraattee  îînn  ccoollaabboorraarree  ccuu  eennttiittããþþii  ddiinnaaffaarraa
þþããrriiii..  CCuumm  vveeddeeþþii  aaccttiivviittaatteeaa  CCoonnssiilliiuulluuii  JJuuddeeþþeeaann
DDââmmbboovviiþþaa,,  îînn  cceeeeaa  ccee  pprriivveeººttee  rreellaaþþiiiillee  eexxtteerrnnee,,
ccââtt  ddee  iimmppoorrttaanntt  eessttee  ssãã  nnee  ffaacceemm  ccuunnoossccuuþþii  ººii
uunnddee??

II..II..:: Este important sã te faci cunoscut,
întrucât, dacã te ºtie lumea, poþi lua contact cu
experienþe diferite. Sunt domenii în care este
foarte important sã fim prezenþi ºi cunoscuþi ºi
primul care-mi vine-n minte este cel investiþional,
al oamenilor de afaceri, apoi este cel al turismu-
lui, mai ales cã beneficiem de o zonã superbã în
judeþul Dâmboviþa, care meritã toatã atenþia, cul-
tura este elementul de forþã pe care judeþul
poate miza ºi cred cã Târgoviºtea ar putea fi
Capitala Culturalã a Euroregiunii 3 Sud
Muntenia, pentru cã are toate atuurile, în dome-
niul sportiv, al educaþiei etc.

Judeþul Dâmboviþa a încheiat de-a lungul
timpului mai multe înfrãþiri cu unitãþi administra-
tiv-teritoriale dinafarã; China este cea mai înde-
pãrtatã ºi, din 2016, avem o astfel de legãturã cu
o provincie din vecinãtatea Vietnamului, cu o
suprafaþã cât a României ºi o populaþie dublã ca
numãr, Guangxi, avem relaþii economice cu
provincia Hebei, aflatã în nordul Chinei, cu care
încã nu am perfectat înfrãþirea dar avem relaþii
solide, suntem înfrãþiþi cu provincia Santarem din
Portugalia, apoi cu fraþii noºtri de peste Prut
avem trei înfrãþiri (cu ªtefan Vodã, Ialoveni ºi
Cãuºeni), în baza cãrora judeþul Dâmboviþa s-a
implicat într-o serie de investiþii la nivelul
raioanelor din Republica Moldova.

ªi tot la acest capitol al cooperãrii externe,
aº vrea sã vã aduc în atenþie faptul cã judeþul
Dâmboviþa a fost al 22-lea judeþ care a aderat la
Adunarea Regiunilor Europene, în anul 1997 ºi a
fost ºi foarte activ în acest forum. Consider cã
este foarte important ºi sã fim cunoscuþi la
nivelul structurilor asociative europene.

--  ªªttiiuu  ccãã  aavveeþþii  ººii  oo  aaccttiivviittaattee  bbooggaattãã  îînn  ccaaddrruull
DDiirreeccþþiieeii  ddee  AAssiisstteennþþãã  SSoocciiaallãã  DDââmmbboovviiþþaa..  ÎÎnn  ccee
ccoonnssttãã  eeaa??  

II..II..:: Este ºi o implicare emoþionalã, de suflet,
din partea mea, deoarece am avut ocazia sã
particip la douã instruiri - la Portland, SUA
(1998), cât ºi la Paris, Franþa, (1999); ulterior, tot
ceea ce însemna reforma în domeniul social a
intrat, practic, în competenþa mea (ºi nu numai în
competenþa mea, ci a tuturor secretarilor gene-
rali de judeþe); erau centre în care erau aproxi-
mativ 200 de copii (micro VI etc.), era Leagãnul
de la Pucioasa, cu peste 100 de copii etc. în
toate acestea existau structuri sindicale foarte
bine organizate din punctul de vedere al perso-
nalului de acolo – profesori, inspectori º.a.m.d..
Practic, era dificil sã introducem reforma,
deoarece populaþia nu înþelegea ce presupunea
introducerea unei reforme sociale, ce însemna
închiderea acestor centre, oferirea unor servicii

alternative, foster care (asistenþi maternali),
pânã se gãsea o variantã definitivã – ºi anume,
întoarcerea în familiile naturale, în familiile lãrgite
sau, eventual, în familii adoptive. Aceasta a fost
o provocare foarte dificilã pentru mine, pornind
de la trecerea dintr-un serviciu social într-o
direcþie socialã, dar am obþinut un rezultat pozi-
tiv, ºi pot spune cã, atunci, când se fãceau astfel
de estimãri la nivelul euroregiunilor, am avut un
rezultat fruntaº la nivelul Euroregiunii 3 Sud
Muntenia, care mi-a sporit dorinþa de a mã impli-
ca în domeniul reformei sociale, iar acum este
mult mai simplu sã se implementeze programe ºi
proiecte noi, o datã ce sunt create deja pârghiile
sociale.

--  SSuunntteeþþii  ººii  pprrooffeessoorr  llaa  UUnniivveerrssiittaatteeaa  VVaallaahhiiaa
ddiinn  TTâârrggoovviiººttee..  CCuumm  ssee  îîmmppaaccãã  aaccttiivviittaatteeaa  ddee
ccaaddrruu  ddiiddaaccttiicc  uunniivveerrssiittaarr  ccuu  aacceeeeaa  ddee  sseeccrreettaarr
ggeenneerraall  aall  jjuuddeeþþuulluuii??

II..II..:: Consider cã este cea mai frumoasã
împletire a unor valenþe în ceea ce priveºte
funcþia publicã ºi aceea de cadru didactic,
deoarece munca pe care o depun în fiecare zi,
aici, în virtutea atribuþiilor ºi competenþelor pe
care le am, o pot desfãºura în plan teoretic la
universitate, punând la dispoziþia studenþilor
experienþa pe care am acumulat-o în adminis-
traþia publicã. Am multe generaþii care îmi sunt
recunoscãtoare în aceastã privinþã, deoarece
niciodatã lecþiile mele nu sunt seci, strict didac-
tice sau ermetice, nu au o exprimare juridicã
foarte pretenþioasã, ci trec de partea formalã,
mergând pânã în profunzime, pentru ca studen-
tul sã plece cu elemente de consistenþã,  care
sã-i rãmânã întipãrite-n minte. Satisfacþia
moralã, nu cea financiarã, este colosalã din
acest punct de vedere.

--  PPrriinn  pprriissmmaa  ccaarriieerreeii  dduummnneeaavvooaassttrrãã  ddiiddaacc--
ttiiccee,,  ccuumm  vveeddeeþþii  ttiinneerriiii,,  ssttuuddeennþþiiii  zziilleelloorr  nnooaassttrree??

II..II..:: Dacã la începuturile universitãþii, pânã
prin 2005, studenþii erau mult mai bine pregãtiþi
ºi mai prezenþi, se informau, mergeau în bib-
lioteci, acum s-a subþiat acest interes; mulþi din-
tre ei nu au motivaþia necesarã pentru a face
ceva pentru ei ºi pentru cei din jur. Supraoferta
loisirului, noile media le rãpesc mult timp ºi îi
atrag în zona subculturii, îndepãrtându-i de valo-
rile autentice ºi netezindu-le… circumvoluþiunile.
ªi, din pãcate, asta se vede ºi în jurul nostru…se
întâmplã o inversare a ierarhiei valorilor. Sper sã
revenim cât mai curând la normal, dar eu sunt
sceptic, în acest moment.

--  PPrriivviinndd  rreettrroossppeeccttiivv,,  ccee  aannuummee  ddiinn  aaccttiivvii--
ttaatteeaa  dduummnneeaavvooaassttrrãã  nnuu  aa  ffoosstt  ddooaarr  oo  ssaarrcciinnãã  ddee
sseerrvviicciiuu,,  ccii  aaþþii  ccoonnssiiddeerraatt--oo  oo  rreeaalliizzaarree  ddee  ssuufflleett??

II..II..::  Am spus la o întrebare anterioarã, refor-
ma socialã nu am fãcut-o deoarece mã obliga
legea, ci pentru cã am vrut ca pe acei copii care
se aflau în leagãne ºi în instituþii, în structurile
acelea centralizate, greoaie, comuniste, inefi-
ciente, sã-i vãd mai fericiþi. În plus, toate real-
izãrile mele în zona cultural-spiritualã le-am con-
siderat, dincolo de responsabilitate ºi implicarea
mea legalã, proiecte de suflet. Existenþa univer-
sitãþii a contat foarte mult, dar ºi implicarea con-
siliului judeþean ºi a fostei prefecturi, pânã în
1992. Existenþa universitãþii în oraºul Târgoviºte
reprezintã unul dintre cele mai importante ele-
mente de dezvoltare spiritualã ºi culturalã pe
care le-a adus administraþia publicã la nivelul
cetãþeanului. De asemenea, existenþa
Arhiepiscopiei Târgoviºtei a avut un rol determi-
nant în aducerea în Târgoviºte a unei instituþii
care, pe vremea Cetãþii de Scaun, era la rang de
mitropolie. Timp de 21 de ani am fost preºedin-
tele Societãþii de Cruce Roºie Dâmboviþa ºi am
reuºit sã fac foarte multe proiecte viabile pentru
cetãþeni. Chiar dacã, în acest moment, nu am
nicio funcþie semnificativã în aceastã organiza-
þie, mã pot implica oricând, deoarece volun-
tariatul este binevenit pânã la adânci bãtrâneþi –
ca sã rãmân în continuare conectat la aceastã
secvenþã umanã, de a rãspunde la nevoile
cetãþeanului.

--  PPeennttrruu  ccãã  ssuunntteemm  îînn  zzoonnaa  ppuubblliicciissttiicciiii,,
ppoovveessttiiþþii--nnee  ccuumm  aa  ddeeccuurrss  ddee--aa  lluunngguull  ccaarriieerreeii
dduummnneeaavvooaassttrrãã  rreellaaþþiiaa  ccuu  mmaassss--mmeeddiiaa..

II..II..:: Pot sã vã spun cã am un atu, în acest
sens, pentru cã înainte de a mã angaja în admi-
nistraþie am lucrat o jumãtate de an la o publi-
caþie localã, ca redactor, la Dâmboviþa Liberã.
ªtiu, aºadar, ce înseamnã presa, înþeleg forþa
cuvântului scris, relaþia cu cetãþeanul, iar toate
aceste lucruri mi-au folosit, mai ales pentru cã
am învãþat sã mã privesc prin ochii celorlalþi. Am
înþeles cã presa este o oglindã ºi cã, atât timp
cât este fãcutã cu bunã-credinþã, nu face decât
sã reflecte ceea ce se întâmplã, deci dacã nu ne
place ceea ce vedem, nu ne supãrãm pe
oglindã, ci pe ceea ce îi arãtãm! Relaþionarea
mea cu presa este una bunã, am fost ºi purtãtor
de cuvânt al instituþiei în perioada 1996-2000 ºi
consider cã relaþia cu presa este foarte impor-
tantã pentru autoritãþile publice.

--  ªªii,,  îînn  ffiinnaall,,  ssppuunneeþþii--nnee  ccuu  ccee  ggâânndduurrii  aaþþii
îînncceeppuutt  aacceesstt  aann..

II..II..:: În primul rând, sã-mi continui activitatea
la cel puþin aceiaºi parametri ca pânã în prezent.
În al doilea rând, vreau sã pot aduce, prin
prestaþia mea, un plus de valoare din punctul de
vedere al serviciilor publice pe care le oferã con-
siliul judeþean cetãþenilor.

■ Interviul lunii – domnul dr. Ivan Vasile Ivanoff – secretarul general al judeþului 

“Vreau ssã ppot aaduce, pprin pprestaþia
mea, uun pplus dde vvaloare”
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Undã vverde cconceptului cce vva ppune bbazele uunei
staþiuni mmontane mmoderne îîn jjudeþul DDâmboviþa

Complexul Hotelier Peºtera a gãzduit, în
data de 13 februarie 2020, evenimentul de
semnare a ordinului de începere a serviciilor
de elaborare a notei conceptuale privind
amenajarea staþiunii turistice de interes
naþional Padina - Peºtera. Formalitatea este
necesarã finalizãrii documentaþiei urbanistice
„Actualizare, reconfigurare Plan Urbanistic
Zonal Padina - Peºtera ºi a Regulamentului
Local de Urbanism aferent”, ce urmeazã a fi
elaboratã de cãtre Centrul de Cercetare,
Proiectare, Execuþie ºi Consulting din cadrul
Universitãþii de Arhitecturã ºi Urbanism „Ion
Mincu” Bucureºti.

Dupã avizarea notei conceptuale se va
face masterplanul staþiunii ºi se va elabora
Planul Urbanistic Zonal (PUZ). Concomitent
cu aceste trei etape, se elaboreazã studiile
de teren (studiile de altimetrie, geotehnic ºi
de inundabilitate) ºi documentaþiile ºi studiile
necesare în vederea obþinerii avizelor ºi
acordurilor necesare – pentru realizarea do-
cumentaþiei de urbanism. Acestea vor fi
emise de Agenþia pentru Protecþia Mediului,
Apele Române, Parcul Natural Bucegi,
Ministerul Lucrãrilor Publice, Dezvoltãrii ºi
Administraþiei, Ministerul Turismului ºi
Academia Românã.

În paralel cu documentaþia de urbanism,
în cadrul celor trei etape se elaboreazã studi-
ile de soluþie ºi studiile de fezabilitate pentru
realizarea reþelelor edilitare (alimentare cu
apã, canalizare, energie electricã, gaze natu-
rale) ºi pentru realizarea cãilor de circulaþie
(rutierã ºi pietonalã).

Alãturi de preºedintele Consiliului
Judeþean Dâmboviþa (CJD), Alexandru
Oprea, ºi vicepreºedintele Alin Manole, la
întâlnire au mai participat: Valentin Calcan,
preºedintele Camerei de Comerþ ºi Industrie
Dâmboviþa, Teodor Bâte, arhitectul-ºef al
judeþului, Vasile Dinu, directorul general al
Direcþiei Generale Infrastructurã Localã,
Jean Cîrstoiu, director general adjunct al
Direcþiei Generale Infrastructurã Localã,
ªtefan Ioniþã, expert în cadrul cabinetului
preºedintelui CJD, Emil Stãnescu, preºedin-
tele Filialei Muntenia Vest a Ordinului
Arhitecþilor din România, ºi Laurenþiu
Moraru, primarul comunei Moroeni.

Din partea Universitãþii de Arhitecturã ºi
Urbanism „Ion Mincu” Bucureºti, la întâlnire
au participat: prof. dr. arh. Marian Moiceanu,

rector, ºi prof. dr. arh. Tiberiu Florescu,
prorector, preºedintele Registrului
Urbaniºtilor din România, dar ºi coordona-
torul proiectului derulat de CJD.

Organizat în colaborare cu Asociaþia
Padina - Peºtera, evenimentul a avut loc ca
urmare a demersurilor iniþiate de adminis-
traþia judeþeanã, în vederea gãsirii celor mai
bune idei ºi soluþii pentru dezvoltarea zonei
montane a judeþului Dâmboviþa, iar colabo-
rarea cu specialiºtii Universitãþii de
Arhitecturã ºi Urbanism „Ion Mincu”
Bucureºti va sta la baza proiectului strategic
de dezvoltare a turismului în zona montanã
din judeþul nostru, proiect ce urmãreºte val-
orificarea platoului Padina - Peºtera din
Parcul Natural Bucegi.

Cu acest prilej, Alexandru Oprea,
preºedintele CJD, a subliniat faptul cã, pen-
tru o dezvoltare durabilã a zonei montane,
este nevoie de un concept arhitectural care
sã asigure necesitãþile prezentului, fãrã a
compromite viitorul unei zone cu o înaltã va-
loare naturalã: „Este încã un pas pe care
instituþia pe care o reprezint îl face privind
viziunea referitoare la dezvoltarea Staþiunii
Turistice de Interes Naþional Padina -
Peºtera. Am semnat contractul pentru nota
conceptualã pentru pârtia de schi, l-am sem-
nat ºi pe cel pentru studiul de fezabilitate ºi
partea de proiectare pentru alimentarea cu
gaze naturale a staþiunii, am semnat studiul
pentru alimentarea cu apã ºi pentru viitoarele
reþele, staþii de epurare, suntem foarte
aproape ºi cu studiul de soluþie legat de ali-
mentarea cu energie electricã ºi avem alte
câteva studii în derulare, cum ar fi cel de

altimetrie, paºi pe care CJD îi face înainte.
Este o activitate de duratã, nu putem rezolva
toate problemele ºi formalitãþile peste
noapte, dar acestea sunt bazele pe care vom
edifica aceastã staþiune.”

Rectorul Universitãþii de Arhitecturã ºi
Urbanism „Ion Mincu” Bucureºti,  prof. dr. arh.
Marian Moiceanu, a dat asigurãri cã „se va
face o integrare a tuturor criteriilor ºi deter-
minãrilor de zonã, în armonie, astfel încât
vom face lucrurile fãrã o intervenþie brutalã,
în deplinã cunoºtinþã de cauzã. Îmi doresc ca
acest concept, pe care îl vom fundamenta
noi, sã stea la baza unor viitoare direcþii, care
sã ducã la o dezvoltare controlatã, fãrã con-
tradicþii cu natura, cu alte judeþe sau cu
regimul juridic.”

Prorectorul universitãþii bucureºtene, prof.
dr. arh. Tiberiu Florescu, a menþionat cã
acest proiect-pilot „este unul complex, de
importanþã naþionalã, un proiect-pilot al unei
staþiuni turistice gândite de la zero, cu
respectarea tuturor criteriilor, a valorilor
locale, a intereselor comunitãþii ºi ale judeþu-
lui. Suntem conºtienþi de faptul cã vom
atrage atenþia opiniei publice, dar suntem
pregãtiþi sã facem faþã tuturor aspectelor
legate de ceea ce înseamnã proiectarea
sustenabilã a localitãþilor. Avem credinþa cã
acest proiect se poate face; aceastã zonã are
un potenþial extraordinar ºi considerãm cã
cineva trebuie sã facã astfel de lucruri în
România, pentru a putea valorifica patrimoni-
ul natural existent.”

ªi arhitectul-ºef al judeþului, Teodor Bâte,
a fãcut, la rândul lui, câteva precizãri referi-
toare la aceste demersuri: „Totul va fi fãcut cu

grijã maximã pentru cadrul natural ºi cu
respect pentru munte, astfel încât sã valori-
ficãm natura fãrã a distruge aceastã bogãþie
foarte importantã de care beneficiem. Din
punct de vedere tehnic, documentaþia va par-
curge aceastã etapã – de notã conceptualã,
urmatã de un masterplan, dupã care se va
efectua PUZ-ul efectiv, în baza cãruia se vor
face dezvoltãrile urmãtoare (…) Mã simt în
siguranþã deplinã ºi sunt foarte încântat de
faptul cã Universitatea de Arhitecturã ºi
Urbanism „Ion Mincu” Bucureºti a acceptat
sã fie parte din acest proiect ºi sunt sigur cã,
prin cunoºtinþele ºi expertiza dânºilor, puse
la dispoziþia acestui proiect, vom ajunge la un
deznodãmânt fericit, care va contribui la dez-
voltarea durabilã a judeþului nostru.”

Valentin Calcan, preºedintele Camerei de
Comerþ ºi Industrie Dâmboviþa, a spus cã
„acest proiect este unul salutar ºi mult aºtep-
tat de noi, cei din zonã. Sunteþi într-adevãr
sub lumina multor reflectoare, dar ºi a isto-
riei, pentru cã, aici, vorbim despre o zonã
deosebitã, la poalele Vârfului Omul; noi, aici,
în staþiune avem ºi Babele ºi Sfinxul ºi Lacul
Bolboci ºi Peºtera Ialomiþei – minuni ale
naturii (…) ºi aºteptãm cu toþii ca staþiunea
turisticã sã devinã realitate, pentru cã, peste
foarte puþin timp, pe 15 martie, se vor împlini
deja doi ani de când a fost atestatã ca staþi-
une turisticã de interes naþional, iar asta
înseamnã cã existã destui investitori dornici
sã vinã ºi sã investeascã, dar aºteaptã
rezolvarea problemelor de infrastructurã de
PUZ, parte a acestui început care se întâm-
plã astãzi. Veþi rãmâne în istorie dacã veþi
face asta!”

Alte ººase nnoi ccontracte dde aasociere ssemnate îîn lluna
ianuarie lla ssediul CConsiliului JJudeþean DDâmboviþa
Consiliul Judeþean Dâmboviþa (CJD) a

gãzduit în luna februarie, semnarea a ºase
noi contracte de asociere cu unitãþile admi-
nistrativ-teritoriale din judeþ, în prezenþa con-
ducerii CJD, reprezentatã de preºedintele
Alexandru Oprea, vicepreºedintele Alin
Manole, ºi a edililor localitãþilor vizate.

Contractele semnate sunt:
- Modernizare infrastructurã rutierã în sat

Niculeºti, comuna Niculeºti, judeþul
Dâmboviþa – etapa I, lungime 2,037 km, va-
loare totalã contract 1.843.951,41 lei (inclu-
siv TVA) din care 921.975,70 lei (inclusiv
TVA) finanþarea CJD;

- Execuþie asfaltare 2,32 km drumuri în
comuna Valea Lungã, judeþul Dâmboviþa,
lungime 2,298 km, valoare totalã contract
1.680.289,62 lei (inclusiv TVA), din care

finanþarea CJD 840.144.71 lei (inclusiv TVA);
- Modernizare DC 77G în comuna Ulieºti,

judeþul Dâmboviþa, lungime 1,240 km, va-
loare totalã contract 710.860,03 lei (inclusiv
TVA), din care 355.430,01 lei (inclusiv TVA),
finanþarea CJD;

- Asfaltare drumuri locale în comuna
Ocniþa, judeþul Dâmboviþa, lungime 2,246
km, valoare totalã contract: 2.633.217,67 lei

(inclusiv TVA), din care valoarea finanþãrii
CJD 1.053.287,07 lei (inclusiv TVA).

- Asfaltare drumuri locale ºi strãzi în
comuna Cojasca, judeþul Dâmboviþa”, în va-
loare de 1.109.131,84 lei;

-Modernizare drumuri locale DS 18 ºi DS
2088 în comuna Poiana, judeþul Dâmboviþa
(execuþie lucrãri), proiect în valoare de
633.685,60 lei.
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Încã uun ppas sspre rrealizarea ccelui mmai iimportant
proiect dde iinfrastructurã rrutierã aa jjudeþului DDâmboviþa

În cadrul unei conferinþe de presã, ce a
fost organizatã în data de 4 februarie 2020 la
sediul Consiliului Judeþean Dâmboviþa
(CJD), Alexandru Oprea, preºedintele CJD, a
anunþat cã au fost depuse ofertele pentru cel
mai important proiect ce vizeazã moder-
nizarea infrastructurii rutiere a judeþului. Este
vorba despre „Dezvoltarea infrastructurii de
transport judeþean prin modernizarea DJ
720, DJ 720B, DJ 711 ºi DJ 101B pe traseul
limitã Judeþ Prahova – Moreni – Gura Ocniþei
– Rãzvad – Ulmi – Târgoviºte – Comiºani –
Bucºani – Bãleni – Dobra – Finta – Bilciureºti
– Cojasca – Corneºti – Butimanu – Niculeºti
– limitã Judeþ Ilfov”, în lungime de 62,161 km
ºi cu o valoare totalã de 211.822.388,29 lei.

În prezent, proiectul se aflã în faza de
evaluare a ofertelor depuse în cadrul proce-
durii de achiziþie publicã, în vederea atribuirii
contractului de lucrãri, urmând ca, pânã la
jumãtatea anului, în funcþie de eventualele
contestaþii depuse de cãtre ofertanþi în cadrul
procedurii, sã fie desemnate firmele câºtigã-
toare.

Alexandru Oprea: „Avem ofertanþi pentru
toate cele patru loturi; în urma solicitãrilor de
clarificare, au rãmas doi - trei pentru fiecare
lot, ceea ce sperãm sã uºureze mult proce-

durile de evaluare a ofertelor, astfel încât în
cursul urmãtoarelor luni sã putem semna
contractele de execuþie a lucrãrilor.”

Luând în calcul valoarea lucrãrilor ºi
lungimea traseului, prin proiectul tehnic
obiectivul a fost împãrþit în urmãtoarele sec-
toare:

* Lot 1: DJ 720B Ulmi – Gura Ocniþei ºi DJ
720 Gura Ocniþei – Moreni – limitã Judeþ
Prahova L = 13,169 km

* Lot 2: DJ 711 Ulmi – Comiºani – Bãleni
L = 16 km

* Lot 3: DJ 711 Bãleni (pod peste
Racoviþã) – Dobra Bilciureºti – Cojasca L =
19,350 km

* Lot 4: DJ 711 Cojasca (pod peste canal)
– Bujoreanca ºi DJ 101B Lucianca –
Niculeºti – limitã Judeþ Ilfov, L = 13,642 km

Proiectul este finanþat prin Fondul
European de Dezvoltare Regionalã (fonduri
nerambursabile), Programul Operaþional
Regional 2014 - 2020, Axa Prioritarã 6 -
Îmbunãtãþirea infrastructurii rutiere de impor-
tanþã regionalã, Prioritatea de investiþie 6.1 -
Stimularea mobilitãþii regionale prin
conectarea nodurilor secundare ºi terþiare la
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor mul-
timodale.

Sala Unirii a Consiliului
Judeþean Dâmboviþa a reunit în
data de 4 februarie 2020,
Grupul Tematic Regional
Mobilitate ºi Infrastructurã pen-
tru elaborarea Planului de
Dezvoltare Regionalã 2021 -
2027.

La evenimentul prezidat de
Liviu Muºat, directorul Agenþiei
de Dezvoltare Regionalã Sud
Muntenia (ADR), a fost prezent
ºi preºedintele Consiliului
Judeþean Dâmboviþa,
Alexandru Oprea, prilej cu care
a þinut sã precizeze urmã-
toarele aspecte cu privire la
noul exerciþiu financiar 2021 -
2027: „În ceea ce priveºte
proiectele, aici trebuie sã vã
spun cã judeþul Dâmboviþa este
defavorizat din punctul de
vedere al condiþiilor impuse
pentru depunerea proiectelor;
înþeleg cã, prin viitorul program,
nu se vor mai finanþa decât
acele drumuri cu conectivitate
directã, primarã, iar judeþul
Dâmboviþa nu beneficiazã
decât de o porþiune micã de
drum, la Petreºti, care se
conecteazã cu autostrada
Bucureºti - Piteºti.

Mi-aº dori ca, în viitorul
exerciþiu de programare, sã
avem acele programe la nivelul
regiunii ºi insist cã este nece-
sarã o axã pentru turism, dedi-

catã Regiunii Sud Muntenia,
pentru cã ºi Argeºul ºi Prahova
ºi Dâmboviþa au zonã montanã.
În zona Padina, avem o staþi-
une turisticã de interes naþio-
nal, iar una dintre puþinele
modalitãþi existente pentru
infrastructura necesarã acolo,
alãturi de parteneriatele public-
privat, ar fi finanþarea euro-
peanã.

Nu în ultimul rând, mi-aº
dori sã existe ºi o axã pentru
infrastructura medicalã. Noi am
reuºit, la nivelul judeþului
Dâmboviþa, sã implementãm
un prim program pe ceea ce a
însemnat reabilitarea Spitalului
Judeþean de Urgenþã
Târgoviºte; avem douã proiecte
în derulare acolo, pentru reabi-
litarea Unitãþii de Primiri
Urgenþe ºi a Ambulatoriului de
Specialitate. Le vom implemen-
ta cu siguranþã, dar avem
nevoie de finanþare în contin-
uare ºi vã dau ca exemplu
secþia de boli infecþioase a spi-
talului, care este prevãzutã în
planul de conformare pentru
anul 2020, pentru care avem
nevoie de o finanþare de apro-
ximativ 18 milioane de lei doar
pentru lucrãrile de consolidare
a unei clãdiri edificate în anul
1940. Oricâtã bunãvoinþã ar
avea CJD, o astfel de sursã de
finanþare nu poate fi identificatã

în cadrul unui exerciþiu finan-
ciar, nici mãcar multianual, deci
avem nevoie de finanþare (…)
Sperãm ca noile axe sã fie cât
mai repede definite, pentru a
putea depune alte proiecte; noi
avem un portofoliu de proiecte
în pregãtire, dar pânã când
lucrurile nu vor fi clare, ºtiþi cã
studiile de fezabilitate nu au
valabilitate nelimitatã – dacã se
întârzie, trebuie refãcute în
concordanþã cu noile normative
sau noile tarife”.

În cadrul evenimentului,
Daniela Traian, directorul
adjunct al Direcþiei Dezvoltare
ºi Comunicare din cadrul ADR,
a prezentat atât arhitectura
instituþionalã pentru perioada
2021 - 2027, cât ºi obiectivele
prioritare de investiþii pentru
finanþare în noul exerciþiu finan-
ciar.

De asemenea, Gilda
Niculescu, ºef Serviciu
Dezvoltare, a prezentat analiza
SWOT din cadrul Planului de
Dezvoltare Regionalã (PDR) ºi
Strategia de Specializare
Inteligentã a Regiunii Sud
Muntenia.

În încheierea întâlnirii s-au
desfãºurat ateliere de lucru, în
vederea identificãrii tipurilor de
intervenþii în cadrul PDR, pen-
tru perioada 2021 - 2027.

În cadrul unei conferinþe de presã
organizatã de Consiliul Judeþean
Dâmboviþa, preºedintele Alexandru
Oprea, a anunþat cã în data de 28 mai a
acestui an va avea loc inaugurarea mall-
ului din municipiul Târgoviºte: „Vreau sã
dau  o veste bunã pentru dâmboviþeni. În
data de 28 mai 2020, în cadrul partene-
riatului public-privat pe care Consiliul
Judeþean Dâmboviþa îl are cu investitorul
de la Dâmboviþa Mall, va avea loc inau-
gurarea centrului comercial din munici-
piul Târgoviºte. Pe data de 27 mai, va
avea loc o recepþie legatã de inaugu-
rarea mall-ului, pentru ca, pe data de 28
mai, sã aibã loc deschiderea propriu-
zisã a mall-ului. Din ceea ce ºtiu, de la
firma care gestioneazã activitatea, va fi
organizat ºi un concert pe terenul aflat
vizavi de mall, unde va fi amplasat
viitorul stadion realizat de cãtre
Compania Naþionalã de Investiþii. Sunt
veºti bune pe care le dãm dâmboviþe-
nilor ºi, încã o datã, dovedim cã admi-
nistraþia de la nivelul Consiliului
Judeþean Dâmboviþa ºi-a respectat
promisiunile pe care le-a fãcut locuito-
rilor judeþului (…) chiar este o investiþie
importantã ºi, fãrã sã se supere nimeni,
în momentul în care  m-am reîntors la
CJD, în luna aprilie a anului trecut,
proiectul era cu risc major de neimple-
mentare, iar investitorii erau cu bagajele
fãcute sã plece. Nu mai vorbesc de con-
secinþele pe care le genera o astfel de

plecare pentru instituþia pe care o
reprezint. Ar fi însemnat sã plãteascã ºi
niºte daune interese din 2017, pentru
cã, la momentul semnãrii contractului,
ne asumasem responsabilitatea sã exe-
cutãm acel drum pentru investitor”.

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

Proiectul reprezintã una dintre cele
mai mari investiþii private din regiune, cu
o valoare de aproximativ 50 milioane de
euro

Centrul comercial va cuprinde peste
150 de magazine ºi o varietate mare de
spaþii destinate petrecerii timpului liber.

Planul dde DDezvoltare
Regionalã 22021 - 22027,
dezbãtut lla TTârgoviºte

Veste bbunã ppentru ddâmboviþeni!
Dâmboviþa MMall vva ffi ddeschis

în lluna mmai aa aacestui aan
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Urmare a vizitei delegaþiei
Ambasadei Israelului în România ºi
a  reprezentanþilor Camerei de
Comerþ România - Israel, din luna
decembrie 2019, preºedintele
Alexandru Oprea, a primit în data
de 5 februarie 2020, la sediul
Consiliului Judeþean Dâmboviþa
(CJD), vizita reprezentanþilor unei
firme israeliene cu un mare
potenþial de dezvoltare în domeniul
ingineriei. Este vorba despre Ludan
Engineering, companie membrã a
Ludan Group, cu o experienþã în
servicii de inginerie multidiscipli-
narã de peste 20 de ani.

Firma israelianã a fost
reprezentatã de Rãzvan Neagoe,
manager de vânzãri aplicaþii, ºi de
Gabriel Surcel, consultant în cadrul
Technical Consulting & Research.

Alãturi de preºedintele
Consiliului Judeþean Dâmboviþa,
Alexandru Oprea, la discuþii au par-
ticipat: secretarul general al judeþu-
lui, Ivan Vasile Ivanoff,
vicepreºedintele Camerei de
Comerþ ºi Industrie Dâmboviþa
(CCIA), Cristian Puºcaru, ªtefan
Ioniþã ºi Nicolae Olariu, experþi în
cadrul cabinetului preºedintelui

CJD. În cadrul dialogului iniþiat,
reprezentanþii firmei Ludan
Engineering au precizat cã îºi
doresc sã realizeze colaborãri cu
agenþi economici din judeþul
Dâmboviþa, în vederea oferirii de
servicii care sã rãspundã progresu-
lui tehnic, pe fondul unui mediu de
afaceri dinamic ºi care solicitã fle-
xibilitate, soluþii novatoare ºi
colaborãri adaptate la specificul
pieþei.

În acest context, vicepreºedin-
tele Camerei de Comerþ ºi Industrie
Dâmboviþa, Cristian Puºcaru, a pus

la dispoziþia celor doi reprezentanþi
ai firmei israeliene catalogul
firmelor din judeþ pentru a putea
identifica posibili parteneri de afa-
ceri, o întâlnire urmând sã aibã loc
în viitorul apropiat. Preºedintele
Alexandru Oprea a precizat cã

demersul Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, alãturi de susþinerea
CCIA, reprezintã un semnal ferm
de sprijin pentru oamenii de afaceri
care vor sã dezvolte proiecte via-
bile ºi sã creeze, astfel, noi locuri
de muncã.

CCoonndduucceerreeaa CCJJDD,, ddiissccuuþþiiii
ccuu rreepprreezzeennttaannþþiiii ffiirrmmeeii

LLuuddaann EEnnggiinneeeerriinngg

11.. Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Consiliului
Judeþean Dâmboviþa nr. 240/29.08.2017 privind consti-
tuirea Comisiei Judeþene pentru Protecþia Copilului
Dâmboviþa.

22.. Hotãrâre privind aprobarea delegaþiei Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, care se va deplasa la Frankfurt pe
Main (Germania), în vederea participãrii la Expoziþia
privind Managementul Investiþiilor 2020 (IME 2020), în
perioada 23–26 martie 2020.

33.. Hotãrâre privind aprobarea Notei de Fundamentare
pentru achiziþia de mijloace fixe, în anul 2020, la
Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã „Basarab I”
Dâmboviþa.

44..  Hotãrâre pentru aprobarea Notei de Fundamentare
privind achiziþionarea activelor fixe  incluse în lista de
investiþii, anexã la bugetul de venituri ºi cheltuieli, pe anul
2020, a Centrului Militar Judeþean Dâmboviþa.

55.. Hotãrâre privind aprobarea Organigramei, Statului
de funcþii ºi Regulamentului de organizare ºi funcþionare
ale Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia
Copilului Dâmboviþa.

66.. Hotãrâre privind aprobarea Programului minimal de
acþiuni culturale al Centrului Judeþean de Culturã
Dâmboviþa, ce urmeazã sã fie realizate în anul 2020.

77..  Hotãrâre privind aprobarea Notei de Fundamentare
privind cheltuielile de investiþii la Centrul Judeþean de
Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã Dâmboviþa, în anul
2020.

88.. Hotãrâre privind aprobarea Notei de Fundamentare
pentru achiziþionarea de dotãri independente (alte cheltu-
ieli de investiþii) în anul 2020, de cãtre Serviciul Public
Judeþean SALVAMONT-SALVASPEO Dâmboviþa.

99..  Hotãrâre privind modificarea Statului de funcþii ºi a
Organigramei Serviciului Public Judeþean SALVAMONT-
SALVASPEO  Dâmboviþa.

1100.. Hotãrâre privind aprobarea Notei de
Fundamentare pentru achiziþia de dotãri  necesare apara-
tului de specialitate al Consiliului Judeþean Dâmboviþa, în
anul 2020.

1111.. Hotãrâre privind aprobarea Notei de
Fundamentare pentru sumele ce reprezintã subvenþie în
valoare de 1.000 mii lei, pentru finanþarea cheltuielilor de
capital din domeniul sãnãtãþii - realizarea obiectivelor de
investiþii propuse – acordatã de Consiliul Judeþean
Dâmboviþa în anul 2020 Spitalului Judeþean de Urgenþã
Târgoviºte.

1122..  Hotãrâre privind  aprobarea Notei de
Fundamentare pentru achiziþia de active fixe (aparaturã
medicalã ºi dispozitive medicale) la Spitalul Judeþean de
Urgenþã Târgoviºte, în anul 2020.

1133.. Hotãrâre privind aprobarea Notei de
Fundamentare în vederea includerii pe lista de investiþii a
achiziþiei de active fixe (dotãri independente), la Spitalul
Judeþean de Urgenþã Târgoviºte, în anul 2020.

1144.. Hotãrâre privind aprobarea Notei de
Fundamentare în vederea includerii pe lista de investiþii a
obiectivului „Lucrãri amenajare camere izolare psihiatrie”
în cadrul Secþiei Psihiatrie Cronici Gura Ocniþei.

1155.. Hotãrâre privind aprobarea Notei de
Fundamentare în vederea includerii pe lista de investiþii a
obiectivului „Modernizare sistem de încãlzire la Pavilionul
A ºi locuinþe” - Gura Ocniþei Copii a Spitalului Judeþean de
Urgenþã Târgoviºte.

1166..  Hotãrâre privind aprobarea documentaþiei tehnico-
economice ºi a principalilor indicatori pentru obiectivul de
investiþii „Extindere Secþie Paliative”, la Spitalul Judeþean
de Urgenþã Târgoviºte în anul 2020.

1177..  Hotãrâre privind aprobarea documentaþiei tehnico-
economice ºi a principalilor indicatori pentru obiectivul de
investiþii ”Reabilitare, Modernizare ºi Extindere Secþie Boli
Infecþioase a Spitalului Judeþean de Urgenþã Târgoviºte –
Dâmboviþa”.

1188..  Hotãrâre privind aprobarea Notei de
Fundamentare în vederea includerii pe lista de investiþii a
obiectivului „Staþii de pre-epurare” la Spitalul Judeþean de
Urgenþã Târgoviºte – Dâmboviþa.

1199..  Hotãrâre privind aprobarea Notei de
Fundamentare în vederea includerii pe lista de investiþii a
obiectivului „Refacerea instalaþiilor termotehnice din cen-
trala termicã” a Spitalului Judeþean de Urgenþã Târgoviºte.

2200.. Hotãrâre privind asocierea judeþului Dâmboviþa,
prin Consiliul Judeþean Dâmboviþa, cu unitãþile administra-
tiv teritoriale, comunele: Aninoasa, Bãleni, Bilciureºti,
Corbii Mari, Ciocãneºti, Doiceºti, Viºina ºi oraºele: Fieni,
Rãcari, Titu, prin consiliile locale: Aninoasa, Bãleni,
Bilciureºti, Corbii Mari, Ciocãneºti, Doiceºti, Viºina, Fieni,
Rãcari, Titu, pentru realizarea documentaþiilor urbanistice
„ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ªI 
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT”.

2211.. Hotãrâre privind elaborarea studiilor ºi documen-
taþiilor de urbanism pentru obiectivul “Instalaþie de tratare
mecano-biologicã pentru deºeurile municipale”.

2222.. Hotãrâre privind elaborarea studiilor ºi documen-
taþiilor de specialitate necesare realizãrii obiectivului
“Construire parcare supraetajatã lângã sediul administra-
tiv al judeþului Dâmboviþa”.

2233.. Hotãrâre pentru aprobarea Notei de Fundamentare
privind elaborarea  hãrþilor de risc natural pentru
cutremure ºi alunecãri de teren.

2244.. Hotãrâre privind eliberarea unor Licenþe de traseu
prin curse regulate pentru transport persoane pe  trasee
care fac parte din Programul de transport judeþean  2019
– 2023.

2255.. Hotãrâre privind actualizarea Programului de trans-
port public judeþean de persoane, pentru perioada 2019 –
2023, în judeþul Dâmboviþa.

2266.. Hotãrâre privind asocierea judeþului Dâmboviþa,
prin Consiliul Judeþean Dâmboviþa, cu unitatea administra-
tiv-teritorialã Potlogi, prin Consiliul Local Potlogi, pentru
realizarea în comun a investiþiei „Modernizare drumuri în
comuna Potlogi, judeþul Dâmboviþa” ºi aprobarea princi-
palilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului.

2277.. Hotãrâre privind asocierea judeþului Dâmboviþa,
prin Consiliul Judeþean Dâmboviþa, cu unitatea administra-
tiv-teritorialã Gura Foii, prin Consiliul Local Gura Foii, pen-
tru realizarea în comun a investiþiei „Modernizare drum DC
112 în comuna Gura Foii, judeþul Dâmboviþa” ºi aprobarea
principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului.

2288.. Hotãrâre privind emiterea acordului de principiu,
pentru asocierea judeþului Dâmboviþa, prin Consiliul
Judeþean Dâmboviþa, cu unitãþile administrativ-teritoriale:
Aninoasa, Gura Ocniþei, Pietrari, Poiana, Rãscãeþi ºi
Vârfuri, prin consiliile locale ale acestora, în vederea real-
izãrii unor lucrãri de infrastructurã rutierã pe drumuri
judeþene ºi locale.

2299.. Hotãrâre privind aprobarea Notei de fundamentare
pentru includerea în lista de investiþii a unor obiective de
infrastructurã.

3300..  Hotãrâre privind aprobarea cotizaþiei, pentru anul
2020, cãtre Asociaþia de Dezvoltare Intercomunitarã
„Management integrat al deºeurilor în judeþul Dâmboviþa”.

3311.. Hotãrâre privind aprobarea cotizaþiei pentru anul
2020 cãtre Adunarea Regiunilor Europei.

3322.. Hotãrâre privind aprobarea cotizaþiei pentru anul
2020 cãtre Asociaþia Fotbal Club Chindia Târgoviºte.

3333.. Hotãrâre privind aprobarea Actului adiþional nr. 1 la
Contractul de comodat nr. 55/295364/11.02.2010, încheiat
între Consiliul Judeþean Dâmboviþa ºi Inspectoratul de
Poliþie Judeþean Dâmboviþa.

3344..  Hotãrâre privind desemnarea unui reprezentant al
judeþului Dâmboviþa în Adunarea Generalã a Acþionarilor
la S.C. CARPATMONTANA SERV S.A.

3355.. Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Consiliului
Judeþean Dâmboviþa nr. 226/14.07.2016, privind
desemnarea a ºase consilieri judeþeni, ca membri ai
Autoritãþii Teritoriale de Ordine Publicã Dâmboviþa.

3366.. Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Consiliului
Judeþean Dâmboviþa  nr. 226/28.07.2017 privind validarea
componenþei nominale a Autoritãþii Teritoriale de Ordine
Publicã Dâmboviþa.

3377.. Hotãrâre privind acordarea unui sprijin financiar
pentru unitãþile de cult în anul 2020.

3388.. Hotãrâre privind aprobarea bugetului propriu al
judeþului, pe anul 2020 ºi estimãri 2021-2023.

HHoottããrrâârrii aaddooppttaattee îînn ººeeddiinnþþaa oorrddiinnaarrãã
aa CCoonnssiilliiuulluuii JJuuddeeþþeeaann DDââmmbboovviiþþaa

ddiinn ddaattaa ddee 2211..0022..22002200

Vizitã dde llucru
pe DDJ 7702

Preºedintele Consiliului
Judeþean Dâmboviþa (CJD),
Alexandru Oprea, a efectuat în
data de 31 ianuarie 2020, alãturi
de vicepreºedintele Alin Manole ºi
directorul general al Direcþiei
Generale Infrastructurã Localã,
Vasile Dinu, o vizitã la mai multe
obiective de infrastructurã, în
prezent, aflate în lucru.

Prima oprire a avut loc în
comuna Doiceºti, unde se aflã în
execuþie proiectul de asociere
derulat între administraþia localã ºi
CJD, „Modernizare strãzi, în
comuna Doiceºti, judeþul
Dâmboviþa”, în valoare totalã de
4.336.204 lei, jumãtate din
aceastã sumã fiind asiguratã de
administraþia judeþeanã. Pânã în
prezent, au fost realizate lucrãri
parþiale la terasamentele drumu-
lui, stratul de bazã fiind realizat
împreunã cu o parte din bordurile

de încadrare. Momentan, se exe-
cutã lucrãri la casetele pentru lãr-
girea pãrþii carosabile pe strada
Constantin Brâncoveanu, urmând
ca, în funcþie de evoluþia condiþi-
ilor meteorologice, sã se pro-
cedeze la realizarea celorlalte
activitãþi. Lungimea totalã a
strãzilor ce alcãtuiesc acest
obiectiv este de 5,5 km, din care
s-au realizat intervenþii pe 3,2 km
de drum. Totodatã, conducerea
CJD s-a deplasat ºi în comuna
Gura Ocniþei, la Centrul de
Recuperare Neuromotorie pentru
copii, unde a inspectat proiectele
deja finalizate la aleile de acces ºi
zonele de parcare, spaþiul de
joacã ºi acoperiºul pavilionului B,
fãcând ºi o analizã a intervenþiilor
ce trebuie realizate în perioada
urmãtoare, în vederea estimãrii
costurilor ce trebuie cuprinse în
buget.
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Preºedintele Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, Alexandru Oprea, alãturi de
directorul general al Direcþiei Generale
Infrastructurã Localã, Vasile Dinu, a efectuat
în data de 4 februarie 2020, o vizitã pe teren
– pentru a analiza stadiul lucrãrilor la podul
din Cândeºti-Vale ºi rampele acestuia, parte
a obiectivului „Modernizare DJ 702, limitã
Judeþ Argeº – Cândeºti-Deal – Cândeºti-
Vale”.

Proiectul, cu o valoare de 10.994.170,68
lei, urmãreºte realizarea de lucrãri de
asfaltare pe o lungime de 9,3 km, amena-
jarea scurgerilor de apã prin ºanþuri beto-
nate, lucrãri de apãrãri maluri, refacere
poduri ºi semnalizare rutierã.

Obiectivul este realizat în cadrul
Programului Operaþional Regional 2014 -
2020, capitolul proiecte retrospective.

Pânã în prezent, în cadrul proiectului s-au
realizat 9,3 km de parte carosabilã reabilitatã
ºi modernizatã prin asfaltare, din care 3,3 km
stratul I plus stratul II de asfalt, diferenþa
având doar stratul I turnat, urmând a fi mo-
dernizatã cu stratul II, de uzurã, atunci când
condiþiile meteorologice o vor permite. În
paralel cu activitãþile de modernizare a pãrþii
carosabile, s-a intervenit la zidurile de sprijin,
ºanþurile betonate, poduri ºi podeþe, urmând
ca, în cel mai scurt timp, obiectivul sã fie pus
în funcþiune, dupã finalizarea tuturor
lucrãrilor din proiect.

În ceea ce priveºte podul realizat pe DJ
702, s-au asigurat condiþiile corespunzãtoare
de circulaþie în siguranþã ºi confort pe acest
sector de drum, în condiþiile în care vechiul
obiectiv a condus la producerea a
numeroase evenimente rutiere nedorite.

CCoonndduucceerreeaa CCJJDD,, vviizziittãã ddee lluuccrruu
ppee ººaannttiieerreellee ddiinn jjuuddeeþþ

Consiliul Judeþean Dâmboviþa
(CJD), prin Complexul Naþional
Muzeal „Curtea Domneascã”
Târgoviºte, a participat ºi anul acesta
la Târgul de Turism al României,
ediþia de primãvarã, care a avut loc,
în perioada 20 - 23 februarie 2020, în
pavilionul B2 al Romexpo Bucureºti.

La aceastã ediþie a Târgului de
Turism, judeþul Dâmboviþa a fost
reprezentat de cãtre CJD ºi Primãria
Municipiului Târgoviºte, în cadrul
unui stand comun. Obiectivul general
al participãrii la acest târg l-a consti-
tuit dezvoltarea ºi consolidarea turis-
mului, prin intermediul promovãrii la
nivel naþional, a potenþialului turistic
cultural ºi natural local.

La eveniment au fost prezenþi:
preºedintele Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, Alexandru Oprea,
vicepreºedintele Alin Manole,
viceprimarul municipiului Târgoviºte,
Monica Ilie, managerul Complexului
Naþional Muzeal „Curtea
Domneascã”, Ovidiu Cîrstina,
reprezentanþi ai SC Carpatmontana
Serv SA, care au intrat în dialog cu
vizitatorii standului dâmboviþean.

Standul judeþului Dâmboviþa a
fost vizitat ºi de Nicolae Demetriade,

preºedintele Asociaþiei Naþionale a
Agenþiilor de Turism, dar ºi de
Rãzvan Pîrjol, secretar de stat în
Ministerul Economiei, Energiei ºi
Mediului de Afaceri, cu care
preºedintele CJD, Alexandru Oprea,
a avut discuþii despre potenþialul tur-
istic al judeþului Dâmboviþa.

Cu acest prilej, preºedintele
Consiliului Judeþean Dâmboviþa,
Alexandru Oprea, a subliniat impor-
tanþa participãrii la eveniment, þinând

cont de potenþialul cultural, istoric ºi
turistic al judeþului: „Vã mulþumesc
pentru faptul cã aþi acceptat invitaþia
noastrã de a vizita standul de pro-
movare al judeþului Dâmboviþa.
Consiliul Judeþean Dâmboviþa, alãturi
de Primãria Municipiului Târgoviºte,
continuã activitãþile de promovare a
judeþului ºi a municipiului ºi iatã cã
avem ºi de aceastã datã un stand
comun. Suntem prezenþi pentru cã
am considerat cã este necesarã o

promovare susþinutã a obiectivelor
noastre turistice – avem ce oferi celor
care doresc sã ne viziteze (…). Se
vor vedea cu siguranþã rezultatele
acestor demersuri în creºterea
numãrului de turiºti. Sunt semne
bune în ceea ce priveºte infrastruc-
tura turisticã, sunt investitori privaþi
care construiesc hoteluri în municipi-
ul Târgoviºte. Capacitatea de cazare
a oraºului este acoperitã, lunar, în
proporþie de pânã la 100%.”

Monica Ilie, viceprimarul munici-
piului Târgoviºte: „Este firesc sã fim
prezenþi aici, dacã ne gândim la priv-
ilegiul pe care oraºul Târgoviºte l-a
avut de-a lungul istoriei ºi la încãrcã-
tura patrimoniului, la remodelarea
urbanã, aflatã în plinã desfãºurare în
municipiu, dacã ne gândim ºi la nota
academicã imprimatã de
Universitatea Valahia; sunt doar câte-
va motive pentru care municipiul
Târgoviºte sã fie o destinaþie aleasã
nu doar pentru o vizitã de o zi. La
acestea se adaugã o multitudine de
evenimente cultural-artistice care se
desfãºoarã, evenimente sportive de
anvergurã naþionalã ºi internaþionalã,
care au loc la Complexul Turistic de
Nataþie, una dintre cele mai moderne
baze sportive din România. (…)
Aceastã promovare turisticã nu este
una care sã se limiteze la un eveni-

ment sau douã, este un proces con-
tinuu, care necesitã resurse financia-
re, timp, ºi care trebuie sã se
desfãºoare pe mai multe paliere.”

Târgul de Turism al României
rãmâne unul dintre cele mai presti-
gioase evenimente, în cadrul cãruia
se promoveazã atât agenþiile de tur-
ism din þarã, cât ºi principalele puncte
de atracþie din fiecare judeþ.

În cele patru zile de târg, vizita-
torii care au trecut pe la stand au
primit materiale promoþionale ºi au
aflat informaþii despre destinaþiile de
vacanþã din judeþul Dâmboviþa,
despre atracþiile turistice ºi posibi-
litãþile de petrecere a timpului liber.
Printre obiectivele promovate se
numãrã facilitãþile oferite de staþiunea
turisticã de interes naþional Padina-
Peºtera, Complexul Turistic de
Nataþie Târgoviºte, Centrul Vechi al
oraºului reºedinþã de judeþ, Peºtera
Ialomiþei, Sfinxul, Lacul Bolboci, dar
ºi cele 16 muzee ºi case memoriale
din cadrul Complexului Naþional
Muzeal Curtea Domneascã din
Târgoviºte (Palatul Brâncovenesc de
la Potlogi, Curtea Domneascã din
Târgoviºte, Turnul Chindiei, Muzeul
de Artã, Muzeul Evoluþiei Omului ºi
Tehnologiei în Paleolitic etc).

Consiliul JJudeþean DDâmboviþa, pprezent lla
Târgul dde TTurism aal RRomâniei, eediþia dde pprimãvarã



pagina 7AAccttuuaalliittaatteeaa DDââmmbboovviiþþeeaannãã - FFeebbrruuaarriiee 22002200 - NNrr.. 66 

La sfârºitul lunii ianuarie,
preºedintele Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, Alexandru Oprea, a
semnat contractul de asociere cu
unitãþile administrativ - teritoriale
Comiºani, Ulmi ºi Vãcãreºti, în ved-
erea realizãrii Planului Urbanistic
Zonal – zona industrialã ºi de ser-
vicii Ulmi - Vãcãreºti - Comiºani ºi
declararea acesteia zonã de
interes judeþean.

Evenimentul a avut loc în sala
Vlad Þepeº a Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, iar alãturi de primarii
celor trei localitãþi beneficiare a fost
prezent ºi arhitectul-ºef al judeþului,
Teodor Bâte.

Suprafaþa totalã estimatã a fi
reglementatã prin documentaþia

Planului Urbanistic mai sus-amintit
este de 976,24 hectare, din care
179,30 ha pe raza comunei
Comiºani, 468,74 ha în comuna
Ulmi ºi 328,20 ha în comuna
Vãcãreºti.

Valoarea serviciilor necesare
realizãrii contractului este de
550.000 lei, fãrã TVA.

Cu acest prilej, preºedintele
Consiliului Judeþean Dâmboviþa,
Alexandru Oprea, a subliniat cã
semnarea acestui contract este
importantã atât din punct de vedere
al reglementãrilor urbanistice, cât ºi
al reducerii timpului de aºteptare
pentru eliberarea avizelor ºi docu-
mentaþiilor necesare investiþiilor ce
urmeazã a fi realizate în zonã.

În data de 27 ianuarie 2020,
preºedintele Consiliului Judeþean
Dâmboviþa (CJD), Alexandru
Oprea, a avut o întâlnire cu Jürgen
Raizner, expert pentru Europa
Centralã ºi de Est al Steinbeis
Transfer Management ºi consultant
principal în dezvoltarea relaþiilor de
afaceri dintre Europa de Est ºi
Europa de Vest.

În cadrul întâlnirii care a urmãrit
identificarea celor mai bune modal-
itãþi de promovare a oportunitãþilor
de investiþii din judeþul Dâmboviþa,
preºedintele Alexandru Oprea a
prezentat judeþul din punct de
vedere geografic, administrativ ºi
economic.

În urma discuþiilor purtate, s-a
concluzionat cã o primã oportuni-
tate de promovare o reprezintã par-
ticiparea la Expoziþia privind
Managementul Investiþiilor 2020
(EME 2020), una dintre cele mai
mari platforme germane pentru
promovarea investiþiilor, ce va avea
loc la Frankfurt pe Main, în perioa-

da 24 - 25 martie 2020. La mani-
festare vor fi prezenþi factori de
decizie ºi manageri de proiecte din
sectorul public, corporaþii ºi IMM-
uri, operatori ºi investitori, experþi ºi
consilieri în domeniul investiþiilor,
investitori instituþionali (bãnci, insti-
tuþii financiare, companii de
investiþii, investitori privaþi, com-
panii de administrare a activelor,
fonduri suverane), precum ºi
prestatori de servicii (dezvoltatori
imobiliari, arhitecþi, proiectanþi, con-
sultanþi, firme de construcþii).

Þinând cont de prioritãþile de
dezvoltare ale judeþului Dâmboviþa
ºi de experienþa firmei Steinbeis
Transfer Management, s-a apreciat
cã domeniile de interes care ar tre-
bui prezentate la IME 2020, pentru
identificarea de posibili parteneri
economici interesaþi, sunt urmã-
toarele:

investiþii pentru dezvoltarea
Staþiunii turistice de interes naþional
Padina - Peºtera: construirea unei
pârtii de schi, realizarea de insta-

laþii de transport pe cablu, constru-
irea de hoteluri, restaurante, spaþii
comerciale etc.;

parcuri de business, respectiv
parcurile industriale din localitãþile
Moreni, Mija ºi Priboiu;

în domeniul educaþiei, colabo-
rarea între Universitatea „Valahia”
din Târgoviºte ºi universitãþi din
Germania, inclusiv în domeniul
transferului de tehnologie.

În cadrul acestei întâlniri, s-a
convenit ºi începerea demersurilor
pentru încheierea unui protocol de
colaborare între Consiliul Judeþean
Dâmboviþa ºi Steinbeis Transfer
Management, document menit a
asigura continuitatea ºi stabilitatea
activitãþii de atragere de investitori
în judeþul Dâmboviþa. Totodatã, s-a
apreciat cã un rol important în pro-
movarea oportunitãþilor de investiþii
în judeþul Dâmboviþa îl poate avea
colaborarea prin intermediul unui
organism, care, pe lângã Consiliul
Judeþean Dâmboviþa, sã includã
Camera de Comerþ ºi Industrie

Dâmboviþa, Universitatea „Valahia”
Târgoviºte ºi reprezentanþi ai me-
diului de afaceri.

La discuþiile purtate, au mai par-
ticipat Ioniþã ªtefan ºi Olariu

Nicolae, consilieri în cadrul cabine-
tului preºedintelui CJD, precum ºi
Roxana Boboruþã, director de
proiect în cadrul Steinbeis Transfer
Management.

Promovarea ooportunitãþilor
de iinvestiþii îîn jjudeþul DDâmboviþa

ZZoonnaa iinndduussttrriiaallãã ººii ddee
sseerrvviicciiii UUllmmii - VVããccããrreeººttii

- CCoommiiººaannii,, ddeeccllaarraattãã
ddee iinntteerreess jjuuddeeþþeeaann
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Judeþul Dâmboviþa va participa la
Pavilionul de Artã Bucureºti, eveniment cul-
tural de amploare, ajuns la cea de-a ºaptea
ediþie.

Organizat de Fundaþia Centrul Cultural
Art Society, Pavilionul de Artã Bucureºti – Art
Safari se desfãºoarã sub patronajul Primãriei
Municipiului Bucureºti ºi este o manifestare
culturalã unicã în România, atât ca structurã
ºi concept, dar ºi ca amploare.

Cel mai mare eveniment dedicat artei din
România se va desfãºura în perioada 15 - 24
mai 2020, în Bucureºti, într-o clãdire care
urmeazã a fi dezvãluitã curând. Cea de-a
ºasea ediþie a Art Safari a avut loc în toamna
anului 2019, într-o clãdire-monument -
Palatul Oscar Maugsch, din Piaþa
Universitãþii.

Printre noutãþile anunþate pentru anul
acesta, se numãrã prima expoziþie în
România a grupului american devenit
fenomen mondial - Guerrilla Girls. Grupul de
artiste anonime, care de peste 30 de ani
luptã împotriva discriminãrii sexuale ºi a
rasismului, poartã mãºti de gorile în public,
se prezintã sub pseudonimele unor mari
artiste ºi folosesc statisticile, umorul ºi vizual-
izãri ºocante, pentru a expune discriminarea
ºi corupþia în lumea filmului, politicã, artã sau
cultura pop. Lucrãrile care au fãcut înconjurul
lumii vor putea fi vizitate în Pavilionul
Internaþional.

Pavilionul Central va fi dedicat, la aceastã
ediþie, ªcolii de la Bucureºti - artei contem-
porane din Capitalã.Vor putea fi admirate aici

lucrãri realizate în perioada 1990-2020 de
cãtre artiºti care creeazã în capitala
României, ce nu au mai fost condiþionaþi ide-
ologic, drept pentru care ºi în opere se
regãseºte un suflu nou, graþie libertãþii de
exprimare ºi de circulaþie neîngrãditã.

De asemenea, la ediþia din 2020 a Art
Safari va fi organizatã o expoziþie dedicatã lui
Sabin Bãlaºa, pictor contemporan celebru în
anii ‘80-’90, cunoscut pentru nuanþele sale de
albastru ºi personajele de basm. Expoziþia
„Albastru” are ca sursã de inspiraþie legen-
dele, simbolurile umane generale, precum ºi
problemele ideatice ºi sociale contemporane.

Expoziþia are ºi un segment dedicat celor
mici, Art Safari Kids, artã pe înþelesul copi-
ilor, prin intermediul cãruia aceºtia au ocazia
sã-ºi dezvolte creativitatea participând la ate-
liere de artã ºi tururi ghidate, cultivându-ºi
astfel veleitãþile artistice ºi apropiindu-se de
actul cultural.

GGhheeoorrgghhee  PPeettrraaººccuu  --  DDeesspprree  ffaarrmmeeccuull
rreeaalliittããþþiiii

--ccuurraattoorrii  OOvviiddiiuu  CCîîrrssttiinnaa  ººii  RRuuxxaannddrraa
DDuummiittrruu

Realizatã în parteneriat cu Complexul
Naþional Muzeal „Curtea Domneascã”,
Târgoviºte ºi coordonatã de dr. Ovidiu
Cîrstina, expoziþia artistului plastic Gheorghe
Petraºcu surprinde arta bazatã pe realitatea
concretã a artistului ºi opera sa desãvârºitã,
unde portretele, peisajele, naturile statice ºi
interioarele de atelier alcãtuiesc un univers
familiar.

Figurã reprezentativã, în arta plasticã
româneascã ºi primul artist al þãrii membru al

Academiei Române, influenþat în perioada
începuturilor artistice de noua viziune a lui
Nicolae Grigorescu în ceea ce priveºte
modul de prezentare al subiectelor,
Gheorghe Petraºcu a lucrat la Târgoviºte
începând din 1924, timp de aproape 20 de
ani.

Considerat unul dintre cei mai importanþi
maeºtri ai artei de început de secol XX, dis-
cipolul lui Grigorescu a lãsat posteritãþii o
operã compusã din peste 3.000 de tablouri ºi

numeroase lucrãri de graficã.
Expoziþia ce va fi gãzduitã la Art Safari

2020, în Pavilionul Muzeal, va cuprinde 10
picturi si obiecte personale, 3 fotografii, un
covor ºi 2 cãldãruºe ºi urmãreºte sã aducã în
atenþia publicului o parte din inventarul bogat
al creaþiei artistului, urmãrind traseul acestu-
ia, din perioada de formare la ªcoala de Arte
Frumoase ºi Academia Julien din Paris, pânã
la perioada de glorioasã maturitate artisticã.

24 februarie înseamnã, pentru
omul arhaic, începutul primãverii, ziua
când natura se trezeºte, ursul iese din
bârlog, pãsãrile îºi cautã perechile
pentru a-ºi construi cuiburile, iar omul
participa ºi el la bucuria naturii.
Nãvalnicul sau Logodnicul Pãsãrilor,
Dragobetele era un fecior chipeº ºi
puternic, ce aducea iubirea în case ºi
în sufletele fetelor.

„Floare, floare fragã,/Din luna lui
Fãurar,/La toþi sã fiu dragã,/

Iar rãu sã nu am!”
Sãrbãtoarea iubirii la români –

Dragobetele reprezintã un motiv de
întoarcere în tradiþia popularã
româneascã, atunci când fetele ºi
bãieþii se îmbrãcau în haine de sãrbã-
toare ºi porneau spre pãdure, pentru a
culege ghiocei, viorele, tãmâioasã, pe
care, ulterior, le aºezau la icoane ºi le
foloseau la diverse farmece de
dragoste.

În peisajul cultural dâmboviþean,
evenimentele muzicale dedicate iubirii
capãtã aspecte spectaculoase. Astfel,
spectacolul folcloric extraordinar
”Dragobetele la români”, susþinut de
cãtre Orchestra Popualrã Chinidia a
fost o explozie de bucurie împãrtãºitã
cu publicul iubitor de muzicã popularã
autenticã.

Într-o atmosferã caldã, în gãzduirea
Muzeului de Istorie Dâmboviþa, acor-
durile pline de vivacitate ale cântecelor
populare interpretate au ilustrat majori-
tatea zonelor etnografice ale þãrii, con-
stituindu-se într-o cãlãtorie muzicalã
ineditã apreciatã de publicul numeros
prezent la eveniment.

Orchestra Popularã Chindia, alãturi
de soliºti vocali de valoare ºi
Ansamblul folcloric ”Junii valahi”, au
creat un spectacol ce se constituie o
avampremierã a evenimentelor dedi-
cate iubirii din urmãtoarea perioadã.

Sãrbãtoarea iubirii, cunos-
cutã sub numele de Valentine’s
Day, recent adoptatã ºi în
România a prilejuit la Târgoviºte
un eveniment muzical extraordi-
nar, gãzduit de Muzeul de Istorie
din municipiul Târgoviºte.

“Love songs” - concert cu ºi
despre dragoste, a fost organizat
de Consiliul Judeþean

Dâmboviþa, prin Centrul
Judeþean de Culturã Dâmboviþa
ºi s-a bucurat de prezenþa pe
scenã a unor artiºti celebri ºi a
unui public extrem de receptiv,
care a sfârºit prin a se ridica de
pe scaune ºi a dansa cu soliºtii.

Concertul a fost susþinut de
Orchestra Simfonicã Muntenia a
Centrului Judeþean de Culturã,
sub bagheta dirijorului Daniel

Jinga, alãturi de soliºtii Adrian
Nour, Ana Ungureanu, Victor
Bucur, Alina Petricã ºi de pianis-
tul Alexandru Burcã.

Din partea Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, la eveni-
ment au fost prezenþi Ivan Vasile
Ivanoff, secretarul general al
judeþului ºi ªtefan Ioniþã, expert
în cadrul Cabinetului Preºedin-
telui CJD.

Judeþul DDâmboviþa vva pparticipa lla AART SSAFARI,
cel mmai mmare eeveniment ccultural ddin RRomânia

Dragobetele lla rromâni... Iubirea, ssãrbãtoritã
prin mmuzicã, lla TTârgoviºte
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