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IInntteerrvviiuu ccuu aarrhhiitteeccttuull-ººeeff aall jjuuddeeþþuulluuii DDââmmbboovviiþþaa,, TTeeooddoorr BBââttee
CCee  rreessppoonnssaabbiilliittããþþii  iimmpplliiccãã  ffuunnccþþiiaa  ddee  aarrhhii--

tteecctt--ººeeff  aall  jjuuddeeþþuulluuii??
TTeeooddoorr  BBââttee  ((TT..BB..)):: Funcþia de arhitect-

ºef este o funcþie foarte importantã pentru
dezvoltarea judeþului ºi reprezintã pentru
mine o responsabilitate foarte mare.
Arhitectul-ºef, alãturi angajaþii Direcþiei
Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului din
cadrul Consiliului Judeþean Dâmboviþa, tre-
buie sã contribuie la dezvoltarea durabilã a
judeþului, la facilitarea implementãrii investi-
þiilor, atât pentru autoritãþile publice, cât ºi
pentru cele private.

CCuu  ccee  ddiiffiiccuullttããþþii  vvãã  ccoonnffrruunnttaaþþii  îînn  aaccttiivvii--
ttaatteeaa  dduummnneeaavvooaassttrrãã??  

TT..BB..:: Nu pot indica anumite dificultãþi
majore. Poate cã cel mai delicat aspect este
volumul mare de lucrãri venit într-un timp re-
lativ scurt, dar faptul acesta are ºi un aspect
pozitiv, respectiv realizarea unui numãr mare
de investiþii în judeþul nostru.

SSuunntteeþþii  aarrhhiitteeccttuull--ººeeff  aall  jjuuddeeþþuulluuii  ddee  ddooii
aannii..  CCuumm  ccoollaabboorraaþþii  ccuu  eecchhiippaa  ddiirreeccþþiieeii  ppee
ccaarree  oo  ccoooorrddoonnaaþþii??

TT..BB..:: Aproape 2 ani... Am gãsit o echipã
foarte frumoasã, o echipã formatã din profe-
sioniºti, oameni pe care mã pot baza ºi
împreunã formãm o echipã unitã, încercând
fiecare prin rolul, atribuþiile ºi specificul
fiecãrui post, sã îndeplinim într-un timp cât
mai scurt ºi într-un mod cât mai eficient soli-
citãrile care ne vin în fiecare zi. În afarã de
activitatea specificã Direcþiei de Urbanism,
consiliul judeþean are încheiate 72 de con-
venþii de colaborare pe parte de urbanism cu
unitãþi administrativ-teritoriale din judeþ care
nu au în prezent aceastã structurã de spe-
cialitate, momentan nefiind înfiinþatã o aso-
ciaþie de dezvoltare intercomunitarã cu
specific de urbanism. Acest lucru ne dorim sã
se întâmple în viitorul apropiat ºi vom sprijini
UAT-urile pentru realizarea unei astfel de
asocieri.

CCee  aaþþii  îînncceerrccaatt  ssãã  aadduucceeþþii  nnoouu  îînn  ccoolleecc--
ttiivvuull  DDiirreeccþþiieeii  ddee  UUrrbbaanniissmm  ººii  AAmmeennaajjaarreeaa
TTeerriittoorriiuulluuii??

TT..BB..:: În îndeplinirea funcþiei publice de
arhitect-ºef, am venit cu experienþa profe-
sionalã acumulatã în mediul privat, pe par-
cursul a mai mult de 12 ani de activitate în
domeniul proiectãrii. Prin modul de lucru pe
care l-am adoptat în cadrul Direcþiei de
Urbanism, am pus accentul pe seriozitate,
viziune, disciplinã, simplificarea procedurilor,
inovaþie ºi stabilitate. De asemenea, în acti-
vitatea de urbanism ºi amenajare a terito-
riului este extrem de importantã continui-
tatea. Astfel, am pãstrat o relaþie strânsã de
colaborare cu foºtii arhitecþi-ºefi ai judeþului:
Dan Niþescu, Dumitru Barbu, Cristina Herþia,
Alexandrina Soare, Iulian Viºanu. Rezultatele
planificãrii urbane, prin specificul domeniului,
se vãd de obicei într-o perioadã de 10 - 20
ani. În cazul în care planificarea urbanã ºi
amenajarea teritoriului au fost gândite într-un
mod corect ºi coerent, rezultatele acestui
demers se vãd dupã o perioadã destul de
lungã de timp. Voi continua împreunã cu
colegii mei toate proiectele pe care le-am
gãsit începute, iar acolo unde am considerat
necesar am iniþiat o serie de îmbunãtãþiri. Am
încurajat generaþia tânãrã de arhitecþi ºi
urbaniºti sã facã parte din Comisia Tehnicã
de Amenajare a Teritoriului ºi de Urbanism,
alãturi de arhitecþii cu mai mulþi ani de expe-
rienþã profesionalã, ºi am iniþiat un partene-
riat de colaborare în domeniul dezvoltãrii
durabile cu Universitatea Valahia din
Târgoviºte. Fiind foarte ataºat de ideea de
breaslã, am promovat ºi menþinut o relaþie
strânsã de colaborare ºi consultare cu
Ordinul Arhitecþilor din România.

CCâânndd  aaþþii  îînncceeppuutt  mmeesseerriiaa  ddee  aarrhhiitteecctt??
CCâânndd  vv--aaþþii  ddaatt  sseeaammaa  ccãã  vvrreeþþii  ssãã  ffaacceeþþii  oo
ccaarriieerrãã  îînn  aacceesstt  ddoommeenniiuu??

TT..BB..:: Am luat prima datã contact cu
aceastã frumoasã profesie când eram în
ºcoala generalã, atunci când pãrinþii mei au
început sã construiascã locuinþa în care
astãzi trãiesc alãturi de familia mea. Vãzând
ce presupune activitatea de arhitect, atunci
am luat în calcul pentru prima datã aceastã
opþiune, pe care mi-am menþinut-o de-a lun-
gul anilor. În anul 2001 am absolvit cursurile
Colegiului Naþional Ienãchiþã Vãcãrescu din
Târgoviºte ºi am intrat la Facultatea de
Arhitecturã din cadrul Universitãþii „Ion
Mincu” din Bucureºti, pe care am absolvit-o
în anul 2007. Încã din perioada studenþiei,
am început sã lucrez în cadrul unor birouri de
proiectare atât din Târgoviºte, cât ºi din
Bucureºti.

VVãã  mmaaii  aammiinnttiiþþii  ccaarree  aa  ffoosstt  pprriimmuull  dduumm--
nneeaavvooaassttrrãã  pprrooiieecctt  ppuuss  ppee  hhâârrttiiee??

TT..BB..:: Da, cu bucurie ºi nostalgie. Am pãs-
trat legãtura cu acest prim beneficiar pentru

cã niciodatã nu se uitã primul proiect. A fost
o lucrare de anvergurã, un proiect în dome-
niul agriculturii, de modernizare a unei
exploataþii agricole. Cât timp am lucrat în
domeniul proiectãrii, am elaborat în special

proiecte ce au fost realizate prin fonduri
europene. Dupã aproximativ 5 - 6 ani, dupã
ce am fãcut proiectul respectiv, dezvoltând ºi
o relaþie de prietenie cu beneficiarul proiec-
tului, în afara celei profesionale, l-am întrebat
cum a avut curajul sã mã aleagã ca arhitect,
eu fiind proaspãt ieºit de pe bãncile ºcolii.
Mi-a spus cã i-am inspirat încredere, dar ºi
cã oferta financiarã cu care venisem a fost de
departe cea mai convenabilã.

ªªttiiuu  ccãã  mmeesseerriiaa  ddee  aarrhhiitteecctt  eessttee  uunnaa  ddee
ccrreeaaþþiiee..  CCaarree  ssuunntt  ssuurrsseellee  dduummnneeaavvooaassttrrãã  ddee
iinnssppiirraaþþiiee??

TT..BB..:: Situl (locul unde se realizeazã
investiþia), aspiraþiile ºi personalitatea
fiecãrui beneficiar, consider cã trebuie sã
reprezinte cele mai importante surse de
inspiraþie pentru proiectul pe care îl rea-
lizeazã un arhitect. Un proiect trebuie sã se
integreze într-un sit dat, este fãcut pentru
acel loc, are harul de a schimba acel areal pe
o perioadã îndelungatã de timp, pentru cã
existenþa unei clãdiri se întinde de obicei pe
o perioadã de mai mult de 50 de ani. Prin
urmare, în  momentul în care pui creionul pe
hârtie ºi tragi primele linii, proiectul trebuie
avut în vedere într-un mod foarte serios, iar
relaþia cu ceea ce existã în zona respectivã -
asumatã, la fel ºi aspiraþiile ºi personalitatea
beneficiarului.

CCaarree  eessttee  pprrooiieeccttuull  dduummnneeaavvooaassttrrãã  ddee
ssuufflleett  ddee  llaa  CCoonnssiilliiuull  JJuuddeeþþeeaann  DDââmmbboovviiþþaa??

TT..BB..:: Proiectul de suflet de la Consiliul
Judeþean Dâmboviþa este proiectul staþiunii
turistice de interes naþional Peºtera - Padina.
Sunt foarte atent în ceea ce priveºte acest
proiect, fiind conºtient de anvergura sa, pre-
cum ºi de importanþa acestuia pentru dez-
voltarea durabilã a judeþului Dâmboviþa. Este
o provocare foarte mare, o lucrare amplã pe
care am tratat-o ºi o tratez cu maximã seri-
ozitate. Trebuie avut în vedere faptul cã, de
mai bine de 30 de ani încoace, în România
nu s-a mai proiectat de la zero, de la stadiul
de greenfield, o staþiune de asemenea
anvergurã. În þara noastrã, nu existã în
prezent nicio altã staþiune de interes naþional
care sã fie amplasatã integral într-un parc
natural. Este o lucrare foarte amplã, dar am
convingerea cã acest proiect va fi dus la bun
sfârºit. Alãturi de conducerea Consiliului
Judeþean Dâmboviþa, de colegii din aparatul
tehnic al instituþiei ºi de proiectanþi, am
încredere cã vom reuºi sã finalizãm cu bine
acest proiect. De asemenea, este o onoare
pentru mine sã colaborez la realizarea aces-
tui proiect cu foºtii mei profesori de la facul-
tatea de arhitecturã. Sunt niºte oameni mi-
nunaþi ºi profesioniºti desãvârºiþi, în care am
încredere totalã. ªtiu cã vor gãsi cele mai
bune soluþii pentru acest proiect major al
judeþului nostru. Consider în continuare cã
termenul stabilit pentru sfârºitul anului 2021
poate sã fie un termen realist pentru
finalizarea ºi aprobarea documentaþiei de
urbanism, în condiþiile în care nu vor fi
întâmpinate dificultãþi în momentul în care se
va ajunge la procesul de avizare. Acest
proiect va avea nevoie de un numãr mare de
avize din cauza anvergurii lucrãrii, precum ºi
unicitãþii ei în România. Cele mai importante
avize pe care va trebui sã le obþinem, fãrã ca
enumerarea sã fie exhaustivã, sunt: avizul
Academiei Române, avizul Ministerului
Dezvoltãrii, avizul Parcului Natural Bucegi,
avizul Agenþiei pentru Protecþia Mediului,
avizul de gospodãrire a apelor, avizul
Ministerului Turismului. Pentru a evita
întârzierile nedorite în procesul de avizare,
am solicitat implicarea tuturor instituþiilor

avizatoare în tot demersul de elaborare a
proiectului de amenajare a noii staþiuni, astfel
încât întregul demers sã fie unul transparent
ºi fãcut în colaborare ºi consultare cu toþi fac-
torii implicaþi. Etapele de elaborare pe care le
va parcurge proiectul sunt: nota conceptualã,
masterplan ºi plan urbanistic zonal.
Intenþionãm sã avem o staþiune turisticã
montantã modernã, conturatã în principal pe
valorificarea potenþialului turistic al zonei, cu
protejarea cadrului natural existent. În noua
staþiune, elementul central vrem sã rãmânã
natura-muntele, care nu trebuie sã fie trecut
într-un plan secund de cãtre construcþiile ce
se vor realiza. Dupã realizarea ºi aprobarea
documentaþiei de urbanism, ce reprezintã
legea urbanisticã localã în baza cãreia se va
putea construi, etapa urmãtoare este
realizarea reþelelor edilitare (apã, canalizare,
energie electricã, gaze naturale) ºi a in-
frastructurii rutiere. Pentru aceastã a doua
etapã, în funcþie de posibilitãþile de finanþare,
estimez cã vor fi necesari aproximativ 5 - 10
ani. Concomitent cu realizarea documentaþiei
de urbanism a noii staþiuni, Consiliul
Judeþean Dâmboviþa a iniþiat studiile nece-
sare pentru prima pârtie de schi - pârtia
Cocora. Existã premise de obþinere a unei
finanþãri din fonduri europene pentru
realizarea acestei investiþii în urmãtorul exer-
ciþiu financiar 2021 - 2027. Îmi doresc ca
pânã la sfârºitul acestei perioade sã avem
funcþionalã aceastã primã pârtie de schi.
Dupã realizarea utilitãþilor, a reþelei de in-
frastructurã, a primei pârtii de schi, sunt con-
vins cã se vor realiza ºi investiþii private de
amploare în domeniul turistic. Staþiunea tu-
risticã Peºtera - Padina cred cã va ajunge la
maturitate în urmãtorii 15 - 20 de ani. Având
în vedere anvergura ºi unicitatea proiectului,
este o mare onoare, dar ºi responsabilitate
pentru mine sã îl coordonez în calitate de
arhitect-ºef al judeþului. Este foarte posibil ca
acest proiect sã fie proiectul carierei mele.

CCaarree  eessttee  îînn  mmeeddiiee  dduurraattaa  ddee  ccoonncceeppeerree
aa  uunnuuii  pprrooiieecctt??

TT..BB..:: Ea variazã mult, în funcþie de anver-
gura ºi de complexitatea proiectului. Existã
uneori din partea unor beneficiari tendinþa de
a solicita scurtarea termenelor prin redu-
cerea perioadei de proiectare. Consider cã
este o greºealã, o vulnerabilitate în imple-
mentarea cu succes a investiþiei. Pot spune
cu certitudine, din experienþa profesionalã
acumulatã în domeniul proiectãrii, cã un
proiect studiat în detaliu reduce considerabil
timpul de execuþie, uneori chiar ºi costurile
de realizare. Etapa de proiectare este o
etapã extrem de importantã pentru succesul
unui proiect.

CCaarree  ssuunntt  eeffoorrttuurriillee  ppee  ccaarree  ttrreebbuuiiee  ssãã  llee
ffaaccãã  uunn  aarrhhiitteecctt  ddiinn  RRoommâânniiaa  ppeennttrruu  aa  ddeevveennii
uunn  bbuunn  pprrooffeessiioonniisstt??

TT..BB..:: Eforturile pe care le presupune pro-
fesia de arhitect cred cã în mare parte sunt
aceleaºi peste tot în lume. În primul rând tre-
buie sã aibã în vedere ºi sã respecte cadrul
legislativ în vigoare, sã integreze în mod
coerent proiectul în sit, sã rãspundã ce-
rinþelor ºi aspiraþiilor beneficiarilor, sã evoce
trãsãturile timpului în care a fost realizatã
investiþia. De asemenea, arhitectul, având o
profesie liberalã, trebuie sã facã faþã pe piaþa
concurenþialã.

CCuumm  ssee  îîmmbbiinnãã  aaccttiivviittaatteeaa  ffooaarrttee  ssoolliiccii--
ttaannttãã  ddee  aarrhhiitteecctt--ººeeff  aall  jjuuddeeþþuulluuii  ccuu  aacceeeeaa  ddee
ffaammiilliiee??

TT..BB..:: Ca întotdeauna în viaþã trebuie gãsit
echilibrul. ”Via media, via Regia” („Calea de
mijloc, calea regalã”). Responsabilitãþile arhi-
tectului-ºef al unui judeþ sunt foarte mari din
punct de vedere profesional, aºa cum sunt în
viaþa personalã cele de tatã ºi soþ. Varianta
optimã este gãsirea ºi menþinerea unui echili-
bru între viaþa profesionalã ºi cea de familie.
Sper sã fac faþã cu succes.

SSiimmþþiiþþii  ccãã  vvrreeuunnuull  ddiinnttrree  ccooppiiiiii  dduummnneeaa--
vvooaassttrrãã  vv--aarr  ppuutteeaa  mmooººtteennii  aacceeaassttãã  ppaassiiuunnee??
LLee  ppllaaccee  ddeesseennuull??

TT..BB:: Eu ºi soþia mea avem doi copii mi-
nunaþi: un bãiat, Teodor Efrem, care tocmai a
împlinit 6 ani, ºi o fatã, Maria Nicoleta, care
are aproape 5 ani. Ca oricãrui copil, ºi copi-
ilor mei le place sã deseneze. I-am încurajat
de fiecare datã sã facã acest lucru, fãrã a
vedea în aceastã activitate, care este parte
din copilãria fiecãruia dintre noi, o preocu-
pare pentru viitor. I-am lãsat sã deseneze
chiar ºi pe pereþii biroului pe care l-am avut în
cadrul firmei de proiectare unde am lucrat
anterior. I-am rugat pe foºtii mei colegi ca,
atunci când vor face lucrãri de reabilitare,
acolo unde au desenat copiii mei sã pãstreze
pereþii aºa. Este o etapã fireascã a copilãriei
ºi nu a putut decât sã mã bucure. Aºa cum
au fãcut ºi pãrinþii mei cu mine - ºi pentru

asta le mulþumesc ºi le sunt recunoscãtor - la
fel voi proceda ºi eu cu copiii mei: îi voi încu-
raja sã facã ceea ce simt, ceea ce îºi doresc,
atât timp cât sunt lucruri pozitive pentru ei ºi
pentru cei din jurul lor. Profesia de arhitect,
ca ºi alte profesii, presupune foarte mult timp
alocat. Prin urmare, dacã nu îþi face plãcere
ºi nu face parte din tine, din viaþa ta, din spi-
ritul tãu, pe parcurs îþi dai seama cã nu te
regãseºti ºi nu vei face faþã. Îmi aduc aminte
cã în anul I, la facultatea de arhitecturã, am
intrat 180 de studenþi; în anul VI am absolvit
la termen mai puþin de 70. Este important sã
îþi placã profesia pe care ai ales-o.

CCee  ppããrreerree  aavveeþþii  ddeesspprree  jjuuddeeþþuull  îînn  ccaarree  
vv--aaþþii  nnããssccuutt,,  ddeesspprree  oorraaººuull  îînn  ccaarree  llooccuuiiþþii??

TT..BB..:: Judeþul Dâmboviþa ºi municipiul
Târgoviºte consider cã au un mare potenþial
de dezvoltare. Cred cã printr-un manage-
ment coerent, profesionist, unitar se pot crea
premise reale de dezvoltare. Progresul poate
fi înfãptuit prin stabilirea unor prioritãþi care
sã fie respectate de toþi factorii decidenþi,
precum ºi prin cooperarea acestora. Dacã se
va reuºi într-un viitor nu foarte îndepãrtat
modernizarea celor 2 cãi principale de comu-
nicaþie rutierã, respectiv DN71 Bâldana -
Târgoviºte - Sinaia ºi DN 72 Ploieºti -
Târgoviºte - Gãeºti, acest lucru va contribui
într-un mod semnificativ la dezvoltarea
judeþului nostru ºi la valorificarea potenþialu-
lui pe care-l are. Din punct de vedere al posi-
bilitãþilor de dezvoltare a judeþului, consider
cã avem douã elemente majore: zona mon-
tanã cu Parcul Natural Bucegi ºi elementul
cultural-istoric Curtea Domneascã din
municipiul Târgoviºte, Palatul Brâncovenesc
de la Potlogi ºi edificiile religioase de o va-
loare inestimabilã, dintre care amintesc
Mitropolia Târgoviºtei, Mãnãstirea Dealu,
Mãnãstirea Stelea, Mãnãstirea Viforâta ºi
Mãnãstirea Nucet.

CCaarree  ssuunntt,,  îînn  ooppiinniiaa  dduummnneeaavvooaassttrrãã,,
tteennddiinnþþeellee  aarrhhiitteeccttuurraallee  rroommâânneeººttii  aaccttuuaallee  ººii
cceellee  ddiinn  aanniiii  uurrmmããttoorrii??

TT..BB..:: Grija pentru patrimoniu consider cã
trebuie sã fie o prioritate la nivel naþional. În
judeþul Dâmboviþa existã un numãr important
de clãdiri valoroase din punct de vedere arhi-
tectural ºi istoric, care nu se aflã în cea mai
bunã stare ºi cred cã ar trebui identificate
soluþiile de valorificare a acestui patrimoniu
real. Consider cã este ºi o obligaþie moralã.
De asemenea, consider cã grija pentru me-
diul înconjurãtor este ºi va fi o preocupare
importantã pentru viitor, precum ºi utilizarea
resurselor de energie regenerabilã pe scarã
largã.

PPuutteeþþii  ssãã  nnee  ddeezzvvããlluuiiþþii  ccââtteevvaa  ddiinnttrree
ccrreeaaþþiiiillee  aarrhhiitteeccttuurraallee  ddiinn  RRoommâânniiaa  ººii  ddiinn
lluummee  ccaarree  vv--aauu  iimmpprreessiioonnaatt??

TT..BB..:: Este fascinant ceea ce au construit
romanii în perioada Imperiului Roman, dar
stilul arhitectural care m-a impresionat cel
mai mult este stilul gotic. Consider cã stilul
gotic reprezintã atingerea sublimã a geniului
uman, atât din punct de vedere conceptual,
cât ºi din punct de vedere constructiv. Este
spectaculos cum au fost realizate toate
capodoperele stilului gotic, în special cate-
dralele. Ele reprezintã un punct de apogeu în
ºtiinþa edificãrii, transmis ºi dezvoltat din ge-
neraþie în generaþie timp de multe sute de
ani, chiar milenii, prin intermediul breslelor
de constructori. Acest lucru se fãcea prin
ºtiintã purã, prin mãiestrie, fãrã a beneficia
de toate accesoriile ºi utilajele timpurilor
moderne. Domul din Ulm (Germania) este o
clãdire fascinantã, realizatã din blocuri de
piatrã cioplitã manual, în urmã cu aproxima-
tiv 600 de ani ºi are o înãlþime de aproxima-
tiv 160 metri. Pentru arhitectura din România
consider reprezentative edificiile realizate de
cãtre Domnitorul martir al creºtinãtãþii
Constantin Brâncoveanu, dar ºi Castelul
Huniazilor.

PPee  llâânnggãã  aarrhhiitteeccttuurrãã,,  ccee  aallttee  ppaassiiuunnii  mmaaii
aavveeþþii??

TT..BB..:: Cred cã cea mai puternicã pasiune
a mea este pasiunea pentru muzica rock,
moºtenitã de la tatãl meu. Consider cã muzi-
ca rock face parte din viaþa mea, din sufletul
meu. În 1991, sper cã nu greºesc anul, am
fost cu tatãl meu la primul concert de muzicã
rock, concertul trupei Phoenix, care s-a þinut
pe stadionul Lia Manoliu. De atunci, am fost
la multe concerte de muzicã atât în România,
cât ºi în afara þãrii. Spectacolele care m-au
impresionat cel mai mult au fost concertul
trupei ”Metallica”, din anul 1999, tot pe sta-
dionul Lia Manoliu, ºi concertul lui Roger
Waters (fost component al formaþiei Pink
Floyd), þinut în anul 2013, în Piaþa
Constituþiei. O altã pasiune care dateazã din
copilãrie este numismatica; am o colecþie fru-
moasã de monede din toate colþurile lumii.
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În contextul pandemiei cauzate
de rãspândirea virusului SARS-
CoV-2, Spitalul Judeþean de
Urgenþã Târgoviºte (SJUT) a achi-
ziþionat un grup electrogen trifazat
cu funcþionare automatã de 250
kVA, capotat insonorizant pentru
exterior, cu sistem de preluare
automatã a consumatorilor.

Acesta are ca scop preluarea
consumatorilor în cazul apariþiei
unor defecþiuni la reþeaua electricã
publicã, el asigurând în regim
automat menþinerea echipamentu-
lui în stand by (stare de aºteptare),
oferind în acest regim încãrcarea
bateriilor, reîncãlzirea grupului pen-
tru o pornire facilã ºi suprave-

gherea parametrilor reþelei de forþã;
pornirea grupului electrogen la
apariþia unei defecþiuni de reþea;
comutarea consumatorilor de pe
reþea pe grup; recomutarea con-
sumatorilor de pe grup pe reþea
odatã cu revenirea acesteia în
parametri normali, oprirea grupului
(dupã o perioadã de rãcire ºi tre-
cerea lui în stand by).

Valoarea echipamentului este
de 195.350 lei.

Generatorul este o sursã alter-
nativã pentru staþia de oxigen a
unitãþii spitaliceºti, în cazul în care
aceasta ar suferi unele avarii, ºi
permite continuarea în bune
condiþii a procesului de ventilaþie

mecanicã pentru bolnavii de
COVID-19.

În condiþiile în care epidemia
prilejuieºte permanent nevoi speci-
fice sporite spitalelor din þara noas-
trã, în strânsã legãturã cu evoluþia
ei, Preºedintele Consiliului

Judeþean Dâmboviþa, Alexandru
Oprea, rãmâne alãturi de perso-
nalul medical ce deserveºte SJUT
ºi îl asigurã de întreg sprijinul
administraþiei publice judeþene în
vederea depãºirii cu bine a situaþiei
epidemiologice create de rãspândi-

rea noului coronavirus.
Conducerea SJUT continuã sã

identifice acele materiale ºi echipa-
mente ce trebuie achiziþionate ºi în
perioada urmãtoare, având în deru-
lare ºi alte proceduri de achiziþie
pentru asigurarea stocurilor.

Complexul NNaþional MMuzeal
„Curtea DDomneascã” TTârgoviºte

Odatã cu ridicarea stãrii de urgenþã ce a
fost instituitã de autoritãþi în contextul pan-
demiei de SARS-CoV-2, muzeele dâm-
boviþene ºi-au redeschis porþile pentru pub-
licul iubitor de istorie, artã ºi culturã. Despre
perioada în care muzeele au fost închise fizic,
dar deschise virtual, ne-a vorbit managerul
Complexului Naþional Muzeal „Curtea
Domneascã”, dr. Ovidiu Cârstina:
„Neîndoielnic, pandemia de noul coronavirus
reprezintã o provocare globalã. Noi, colectivul
Complexului Naþional Muzeal „Curtea
Domneascã” Târgoviºte, ne-am continuat
activitatea pentru publicul nostru mutându-ne
în spaþiul virtual, unde am prezentat o parte
din patrimoniul ºi activitãþile instituþiei. Ne-am
bucurat sã constatãm cã oamenii nu ne-au
uitat, interacþiunea fiind remarcabilã ºi am
reuºit sã fim împreunã într-o perioadã dificilã.

În afarã de menþinerea comunicãrii cu
publicul larg prin intermediul domeniului
online, angajaþii muzeului ºi-au continuat
activitatea, ca ºi pânã acum, atât în labora-
torul de conservare - restaurare, unde s-au
desfãºurat operaþiuni de conservare activã ºi
de restaurare a colecþiilor de patrimoniu
muzeal aflate în depozite ºi în expoziþii, cât ºi
în toate celelalte secþii ºi compartimente.

Totodatã, s-au continuat activitãþile de
realizare a fiºelor analitice de evidenþã a pa-
trimoniului, reinventariere a obiectelor de pa-
trimoniu deþinute în colecþii, de centralizare ºi
prelucrare în format digital a rezultatelor pro-
cesului de reinventariere, efectuat pe colecþii
muzeale, de completare curentã a colecþiilor
bibliotecii muzeului prin achiziþii, transferuri,
donaþii, schimburi interbibliotecare ºi prin alte
surse legale, de realizare a evidenþei globale
ºi individuale a volumelor de bibliotecã ºi pre-
lucrare conform standardelor bibliotecono-
mice de efectuare a operaþiunilor de împru-
mut a volumelor de bibliotecã - pentru studiu,
informare ºi lecturã, cu respectarea regimului
de circulaþie a documentelor, de ordonare a
documentelor de arhivã create de instituþie,
conform legislaþiei arhivistice, de completare
a fiºelor analitice de patrimoniu în programul
Docpat. Depozitele muzeale au trecut prin
operaþiuni de desprãfuire ºi întocmire de
opise ºi evidenþe. Expoziþia permanentã a
Muzeului de Istorie a fost verificatã, piesele
au fost desprãfuite, acestea fiind operaþiuni

de întreþinere pe care muzeul le desfãºoarã
în mod curent, dar care acum au beneficiat
de o atenþie ºi mai mare.

În urmãtoarea perioadã, ne propunem ca
patrimoniul pe care îl administrãm sã devinã
tot mai cunoscut comunitãþii din care face
parte ºi, de aceea, îi vom propune publicului
ºi expoziþii temporare, care sã aducã în
luminã aspecte nerelevate pânã acum.”

Cu prilejul redeschiderii instituþiilor de cul-
turã, preºedintele Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, Alexandru Oprea, ºi
vicepreºedinþii Luciana Cristea ºi Alin Manole
au fãcut o vizitã la câteva dintre muzeele din
municipiul Târgoviºte (Complexul Muzeal
„Curtea Domneascã”, Muzeul de Istorie ºi
Muzeul Casa Romanþei) pentru a verifica
modul în care sunt aplicate regulile conce-
pute pentru protecþia vizitatorilor ºi a anga-
jaþilor din instituþiile de culturã.

În perioada stãrii de alertã sunt
restricþionate grupurile de vizitatori, tururile
ghidate ºi organizarea de evenimente cultu-
rale cu participarea publicului, cum ar fi:
vernisajele, lansãrile de carte, proiecþiile de
filme documentare etc.

Dintre mãsurile prevãzute în planul con-
ceput de managerul CNMCD, Ovidiu
Cârstina, amintim: la intrarea în muzeu se va
efectua un triaj ºi nu se va permite accesul
persoanelor care prezintã simptome de
infecþie respiratorie (tuse, strãnut, rinoree);
purtarea de mãºti care sã acopere nasul ºi
gura este obligatorie atât pentru vizitatori, cât
ºi pentru personalul muzeului; un reprezen-
tant al muzeului va verifica temperatura vi-
zitatorilor; se vor utiliza covoare cu dezinfec-
tant pentru încãlþãminte, aflate la intrarea în
muzeu; vizitatorii îºi vor steriliza mâinile cu
dezinfectat pe bazã de alcool, care va fi pus
la dispoziþie la intrarea în muzeu.

De asemenea, vizitatorii nu pot forma
grupuri mai mari de 3 persoane, cu excepþia
familiilor care au doi sau mai mulþi copii.
Accesul grupurilor (maximum 3 persoane) se
face la intervale de 5 minute ºi se va pãstra
distanþarea fizicã de minimum 2 m.

În cazul în care numãrul persoanelor din
muzeu depãºeºte 50% din capacitatea aces-
tuia, curtea de onoare a muzeului va servi
drept spaþiu de aºteptare pentru vizitatori.

Persoanelor care refuzã conformarea faþã
de aceste mãsuri nu li se va permite accesul
în muzeu.

Cãile de acces, precum ºi sensul de cir-
culaþie în interiorul muzeului au fost diferen-
þiate conform semnalizãrilor de separare a
fluxurilor intrare/ieºire, iar spaþiul expoziþional
a fost delimitat prin realizarea unor trasee pe
care publicul este rugat sã le urmeze. De
asemenea, vizitatorii sunt sfãtuiþi sã respecte
instrucþiunile personalului.

Vizita va fi limitatã la o duratã de cel mult
o orã, iar în spaþiul expoziþional nu se pot afla
în acelaºi timp mai mult de 50 de persoane.
Accesul de noi vizitatori va fi permis gradual,
pe mãsurã ce persoanele care au vizitat
expoziþia pãrãsesc muzeul.

În intervalul orar 13:00 - 14:00 se va rea-
liza igienizarea spaþiului expoziþional. Se
recomandã ca plata cu cardul sã se realizeze
cât mai des posibil.

Începând cu data de 1 iunie 2020, ºi-au
reluat programul cu publicul ºi celelalte
muzee aflate în administrarea  Complexului
Naþional Muzeal „Curtea Domneascã”
Târgoviºte. Programul de vizitare este urmã-
torul:

- Ansamblul Monumental „Curtea
Domneascã”, de marþi pânã duminicã, între
orele 09:00 ºi 13:00 ºi, în continuare, de la
14:00 la 18:30.

- Muzeul de Artã, Muzeul de Istorie,
Muzeul Evoluþiei Omului ºi Tehnologiei în
Paleolitic, Muzeul Tiparului ºi al Cãrþii
Româneºti Vechi, Muzeul Scriitorilor
Dâmboviþeni, Muzeul „Vasile Blendea”,
Muzeul „Casa Romanþei”, Casa Atelier
„Gheorghe Petraºcu”,  Expoziþia
„Metamorfozele unui loc al memoriei”, Casa
Atelier „Gabriel Popescu” din localitatea
Vulcana - Pandele. Program de vizitare: de
marþi pânã duminicã, între orele 09:00 ºi
13:00 ºi, în continuare, de la 14:00 la 17:00.

- Casa Memorialã „Ion Luca Caragiale”,
Muzeul de Etnografie Pucioasa, Muzeul
Etnografic „Dumitru Ulieru” Pietroºiþa.
Program de vizitare: de miercuri pânã
duminicã, de la 09:00 - 13:00 ºi de la 14:00 -
17:00.

- Ansamblul Brâncovenesc Potlogi, de
marþi pânã duminicã, de la 09:00 - 13:00 ºi de
la 14:00 - 18:00.

- Peºtera Ialomiþei, de luni pânã duminicã,
între orele 09:00 ºi 13:00 ºi de la 14:00 -
18:00.

Conducerea Consiliului Judeþean
Dâmboviþa a continuat vizita la Biblioteca
Judeþeanã „I. H. Rãdulescu” pentru a verifica
în ce fel sunt aplicate mãsurile gândite pentru
protecþia cititorilor care, în perioada stãrii de
alertã, vor trece pragul acestei prestigioase
instituþii de culturã pentru a împrumuta
diferite publicaþii.

Biblioteca JJudeþeanã
„I. HH. RRãdulescu” DDâmboviþa
Începând cu data de 25.05.2020, ºi

Biblioteca Judeþeanã „I. H. Rãdulescu”
Dâmboviþa ºi-a reluat lucrul cu publicul la
sediul central, sediul filialei pentru copii ºi
sediul filialei de carte în limbi strãine. În
aceastã primã fazã a reluãrii activitãþii, este
permis doar împrumutul de publicaþii. La
intrarea în sediile menþionate, utilizatorii tre-
buie sã þinã cont de reglementãrile din
Ordinul 2855-830/15.05.2020 referitoare la
mãsurile de prevenire a contaminãrii cu noul
coronavirus SARS-CoV-2 ºi pentru asigu-
rarea desfãºurãrii activitãþilor din domeniul
culturii în condiþii de siguranþã sanitarã, dupã
cum urmeazã:

● obligativitatea de a purta mascã de pro-
tecþie, care sã acopere complet nasul ºi gura  

●dezinfectarea mâinilor la intrarea în
instituþie

●respectarea distanþãrii fizice de mini-
mum 2 m

●efectuarea de cãtre angajaþii instituþiei a
unui triaj al vizitatorilor, persoanelor care
prezintã simptome de infecþie respiratorie
(tuse, strãnut, rinoree) nepermiþându-li-se
accesul în instituþie

● mãsurarea temperaturii, noncontact, a
utilizatorilor. Persoanele care refuzã sã le fie
verificatã temperatura nu vor avea acces în
incinta bibliotecii.

Accesul în secþiile de împrumut este per-
mis în limita unei singure persoane sau a
douã persoane (în cazul copiilor însoþiþi de
pãrinþi).

Nu este permis accesul liber la raft, mate-
rialele solicitate urmând a fi furnizate de cãtre
bibliotecari.

Pentru a reduce timpul de aºteptare, se
recomandã consultarea catalogului electronic
al bibliotecii, ce se aflã pe site-ul instituþiei, ºi
rezervarea online a publicaþiilor dorite la
urmãtoarele adrese de e-mail, în funcþie de
domeniul în care se încadreazã fiecare în
parte: imprumut@bjdb.ro ,
cartestraina@bjdb.ro , tehnica@bjdb.ro ,
copii@bjdb.ro 

Rezervarea se poate face ºi telefonic la
numerele:

0732 100 453 - Secþia Împrumut Carte
Adulþi 

0372 740 621 - Filiala Carte în Limbi
Strãine 

0245 634112 - Filiala Carte pentru Copii
Personalul bibliotecii va informa publicul

dacã lucrãrile solicitate sunt disponibile ºi va
programa cititorii într-un anumit interval orar,
pentru a veni sã ridice materialele dorite.
Programul special pentru aceastã perioadã
este de luni pânã vineri, între orele 08:00 ºi
16:00.

AAcchhiizziiþþiiee iimmppoorrttaannttãã
llaa SSppiittaalluull JJuuddeeþþeeaann

ddee UUrrggeennþþãã TTâârrggoovviiººttee

Instituþiile dde cculturã 
dâmboviþene ººi-aau rredeschis

porþile ppentru vvizitatori



pagina 4 AAccttuuaalliittaatteeaa DDââmmbboovviiþþeeaannãã - MMaaii 22002200 - NNrr.. 99 

Proiectele pprivind iinfrastructura
rutierã din jjudeþul DDâmboviþa ccontinuã

VVâârrffuurrii
Al doilea obiectiv aflat pe agenda conducerii

Consiliului Judeþean a fost „Refacerea DJ 710A, la limita
satelor Diaconeºti ºi Ulmetu”, din comuna Vârfuri, obiec-
tiv cuprins în programul de investiþii al instituþiei ºi finanþat
din bugetul propriu. Proiectul are o valoare totalã de
895.349,63 lei ºi vizeazã atât lucrãri de proiectare, cât ºi
de execuþie. Se urmãreºte refacerea pãrþii carosabile ºi
punerea în siguranþã a drumului judeþean, prin apãrãri de
mal cu micropiloþi ºi ziduri de sprijin, pe o lungime de 50,6
m, întrucât drumul a fost afectat de calamitãþi naturale.

■■ PPrreeººeeddiinntteellee  CCoonnssiilliiuulluuii  JJuuddeeþþeeaann  DDââmmbboovviiþþaa,,
AAlleexxaannddrruu  OOpprreeaa,,  ººii  vviicceepprreeººeeddiinnþþiiii  LLuucciiaannaa  CCrriisstteeaa
ººii  AAlliinn  MMaannoollee  aauu  eeffeeccttuuaatt  ººii  îînn  lluunnaa  mmaaii  aa..cc..  vviizziittee
ddee  lluuccrruu  ppee  ººaannttiieerreellee  ddiinn  jjuuddeeþþ  ppeennttrruu  aa  vveerriiffiiccaa
ssttaaddiiuull  lluuccrrããrriilloorr  llaa  oo  ppaarrttee  ddiinnttrree  iinnvveessttiiþþiiiillee  ddeerruu--
llaattee  ddee  CCoonnssiilliiuull  JJuuddeeþþeeaann  DDââmmbboovviiþþaa  ssaauu  ddee
aauuttoorriittããþþiillee  llooccaallee  ddiinn  llooccaalliittããþþiillee  VVaalleeaa  LLuunnggãã,,
VViiººiinneeººttii,,  VVâârrffuurrii,,  RRââuu  AAllbb,,  BBããrrbbuulleeþþuu,,  MMoorrtteennii,,
ªªeellaarruu  ººii  PPeettrreeººttii

VVaalleeaa LLuunnggãã
Primul obiectiv avut în vedere a fost „Covor bituminos pe

DJ 710B Valea Lungã - Viºineºti”. În valoare totalã de
1.128.065,15 lei, lucrãrile urmãresc asfaltarea a 3 km de
drum ºi sunt realizate, integral, din bugetul propriu al
Consiliului Judeþean Dâmboviþa. Acest sector de drum face
parte din contractul semnat în data de 29.04.2020 de
preºedintele Consiliului Judeþean Dâmboviþa - pentru
aproximativ 42 km de drumuri judeþene (lotul 1). De aseme-
nea, la Valea Lungã se deruleazã ºi proiecte de investiþii
realizate de Consiliul Judeþean Dâmboviþa în asociere cu
unitatea administrativ-teritorialã Valea Lungã, despre care
atât preºedintele Alexandru Oprea, cât ºi primarul comunei,
Emil Negru, au oferit informaþii:

„Am mai fost la Valea Lungã anul trecut, în toamnã, ºi am
vãzut prima parte a lucrãrilor. Apoi a fost perioada de iarnã ºi
s-au sistat lucrãrile. Aºa cum am mai spus, eu i-am rugat pe
constructori ºi i-am rugat ºi pe colegii mei, primari, sã lucreze,
pentru cã am bugetat aceste investiþii ºi este pãcat sã nu le
facem. Am promis oamenilor cã vom face aceste investiþii ºi,
dupã cum puteþi observa, ne þinem de cuvânt ºi le facem.
Sper ca sãptãmâna viitoare sã dãm drumul ºi la celelalte loturi
de covoare asfaltice, sã semnãm contractele pentru aproxi-
mativ 120 de km de covoare asfaltice. Mai avem încã 28 de
km în zona ªelaru - Fierbinþi, pânã la Petreºti ºi, de aseme-
nea, sperãm sã dãm drumul ºi la obiectivele pe care le avem
pe proiecte europene. În total, sper ca, în acest an, sã fina-
lizãm în jur de 220 de km de drumuri judeþene ºi sã facem alte
câteva zeci de km de drum ºi pe proiectele cu finanþare euro-
peanã“, a precizat preºedintele Alexandru Oprea. „În Valea
Lungã existã un proiect de asociere cu Consiliul Judeþean
Dâmboviþa, pentru o distanþã de 1,37 km - modernizare
prin asfaltare. În punctul în care ne aflãm acum se toarnã
ºanþurile betonate ºi 289 m de asfalt. Totodatã, cred cã
peste douã-trei sãptãmâni o sã dãm drumul la o altã
asociere cu consiliul judeþean. Este vorba despre 2,3 km
de asfalt, 8 uliþe. Cred cã toate aceste lucruri sunt dovezi
cã ne þinem de cuvânt ºi noi, ºi Consiliul Judeþean, iar eu
consider cã în Valea Lungã se miºcã lucrurile spre bine“, a
declarat primarul Emil Negru.

RRââuu AAllbb
Conducerea Consiliului Judeþean Dâmboviþa a mers ºi la

obiectivul „Îmbrãcãminte bituminoasã uºoarã pe DJ 712A
Râu Alb - Runcu”, investiþie realizatã prin Programul
Operaþional Regional, în valoare de 3.685.900,34 lei, prin
care se vor asfalta 2,75 km de drum ºi se vor realiza podeþe
tubulare ºi terasamente, dar ºi apãrarea de mal aferentã
acestui segment.

Mai multe detalii privind importanþa investiþiei a oferit pri-
marul comunei, Cãtãlin Preda: „Este cea mai importantã
investiþie în infrastructurã de pe raza localitãþii Râu Alb. Au mai
fost ºi altele, a fost definitivat drumul judeþean care face legã-
tura între Valea Dâmboviþei ºi Valea Ialomiþei, prin comuna
Runcu. Ani de zile am aºteptat sã fie modernizat ºi acum a
venit acest moment. Este o lucrare de suflet pentru toþi.
Mulþumesc pentru implicare Consiliului Judeþean Dâmboviþa!“.
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BBããrrbbuulleeþþuu
De asemenea, reprezentanþii Consiliului Judeþean Dâmboviþa au vizitat, alãturi de pri-

marul comunei Bãrbuleþu, Marian Alexe, câteva obiective de investiþii din aceastã localitate,
ºi anume:

„Asfaltare drumuri locale”, proiect în valoare totalã de 5.948.834 lei, derulat prin
Programul Naþional de Infrastructurã Localã (PNDL). Drumul are o lungime de 9,175 km, sta-
diul execuþiei lucrãrilor fiind de 45%.

„Modernizare clãdire fost sediu primãrie - dispensar”, cu suprafaþa de 127 mp, proiect
derulat, de asemenea, prin PNDL, în valoare de 312.173 lei. Lucrãrile sunt realizate în pro-
porþie de 85%.

Bazã sportivã în comuna Bãrbuleþu, proiect pentru care Consiliul Judeþean Dâmboviþa a
alocat suma de 50.000 lei, prin HCJD nr. 286/19.11.2019. Valoarea totalã a investiþiei este
de 226.223,23 lei. În prezent, stadiul fizic al lucrãrilor este de 70%.

Conducerea CJD a continuat vizitele de lucru ºi în zona de sud-vest a judeþului pentru a
vedea cum decurg lucrãrile la obiectivele de investiþii finanþate de Consiliul Judeþean
Dâmboviþa sau administraþiile locale:

ªªeellaarruu
În localitatea ªelaru s-a analizat stadiul lucrãrilor la obiectivul de investiþii „Reabilitarea /

modernizarea DJ 503, pe traseul limitã judeþ Teleorman - ªelaru - Fierbinþi, km 87+070 - km
95+532 ºi DJ 611, pe traseul Fierbinþi - Viºina - Petreºti, km 22+000 - km 41+694”, care
cuprinde douã sectoare de drum de 8,462 km ºi, respectiv, 19,694 km, ce vor fi, integral, mo-
dernizate. Mai mult, investiþia prevede nu doar refacerea ºi asfaltarea drumului în sine, ci ºi
realizarea unor podeþe ºi a 10 spaþii amenajate pentru staþionarea mijloacelor de transport
în comun. Acesta este cel mai mare proiect derulat de cãtre Consiliul Judeþean Dâmboviþa,
prin Programul Naþional de Dezvoltare Localã (PNDL) ºi are o valoare de 47.168.360,17 lei.
Execuþia lucrãrilor a demarat în luna februarie a anului în curs, durata de finalizare fiind de
24 de luni.

MMoorrtteennii
Un alt obiectiv vizat a fost „Covor bituminos pe DJ 702H, intersecþie DJ 702F, Morteni”,

prin care se urmãreºte aºternerea unui covor asfaltic pe un sector de drum de 7,508 km.
Lucrãrile realizate în cadrul acestui proiect, în valoare de 1.768.432,23 lei, se deruleazã în
condiþii bune ºi fac parte tot din contractul semnat pentru lotul 1.

Reamintim faptul cã, tot în localitatea Morteni, Consiliul Judeþean Dâmboviþa a fina-
lizat în perioada 2018 - 2019 alte douã proiecte de modernizare a infrastructurii rutiere
de interes judeþean, respectiv: „Modernizare DJ 702H, Morteni - limitã judeþ Argeº”, pe
un sector de drum în lungime de 3,696 km, proiect în valoare de 3.211.938,47 lei, ºi
„Modernizare DJ 702J, Morteni - limitã judeþ Argeº”, în valoare de 1.525.967,19 lei (cu
lungimea de 1,507 km), acestea aflându-se în perioada de garanþie. Investiþiile amintite,
care asigurã legãturile rutiere atât în interiorul judeþului nostru, cât ºi cu judeþul Argeº,
sunt racordate prin proiectul de covor bituminos, ce a fãcut subiectul verificãrilor pe teren,
la reþeaua judeþeanã din partea de sud-vest a judeþului, în acest fel asigurându-se condiþii
de circulaþie în siguranþã ºi confort.

PPeettrreeººttii
Tot în zona de sud-vest a judeþului, mai exact în comuna Petreºti, Consiliul Judeþean

Dâmboviþa deruleazã în asociere cu UAT Petreºti investiþia „Covor asfaltic pe DJ 702G, sec-
torul Potlogeni Deal - Ioneºti, ºanþuri dalate, podeþe tubulare ºi accese la proprietãþi”, în va-
loare de 2.863.189 lei. Lucrãrile, proiectate pentru o lungime de drum de 3,925 km, sunt 
într-o fazã avansatã de execuþie.

În contextul încheierii procedurilor de achiziþie ºi a semnãrii contractelor de finanþare pen-
tru reabilitarea drumurilor judeþene, conducerea Consiliului Judeþean Dâmboviþa va continua
vizitele de lucru pe ºantierele din judeþ ºi va urmãri ca lucrãrile contractate sã se încadreze
în graficele de execuþie ºi termenii asumaþi de constructori.
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Preºedintele Consiliului Judeþean
Dâmboviþa (CJD), Alexandru Oprea, însoþit
de vicepreºedintele Alin Manole ºi de direc-
torul Direcþiei Generale Infrastructurã Localã
din cadrul instituþiei, Vasile Dinu, a fãcut o
vizitã de lucru în zona fostei unitãþi militare
de la gara Târgoviºte, unde se construieºte
primul centru comercial de tip mall din judeþ.

Consiliul Judeþean Dâmboviþa ºi-a
respectat angajamentele ºi a finalizat
investiþiile la reþelele de apã ºi canalizare, iar
sistemul de iluminat public urmeazã a fi pus
în funcþiune în scurt timp ºi, nu în ultimul
rând, drumul.

De asemenea, s-a discutat cu reprezen-
tanþii Companiei de Apã Târgoviºte
Dâmboviþa, prezenþi la UM Garã în timpul
vizitei de lucru a conducerii CJD, în vederea
predãrii reþelei de canalizare cãtre operatorul
economic din judeþ, reþeaua de apã fiind deja
predatã. Drumul judeþean 720E cu patru
benzi, care face legãtura între centura
municipiului Târgoviºte ºi gara oraºului, a

fost asfaltat pe toatã lungimea acestuia, de
1,242 km, în prezent fiind în curs de finalizare
amenajarea trotuarelor ºi a giraþiilor.

În ceea ce priveºte giraþiile din zonã, trei
dintre acestea sunt deja în faze avansate de
execuþie, prin aceste amenajãri asigurându-
se accesul atât înspre Bulevardul Carol I, cât
ºi înspre Bulevardul I. C. Brãtianu, respectiv,
centrul comercial mall.

Pentru cea de-a patra giraþie, care nu a
fost inclusã în proiectul derulat prin
Programul Naþional de Dezvoltare Localã, ºi
care va optimiza racordarea DJ 720E cu stra-
da Petru Cercel, Consiliul Judeþean
Dâmboviþa a demarat discuþii cu Primãria
Municipiului Târgoviºte, urmând ca lucrãrile
de execuþie sã fie contractate în cel mai scurt
timp posibil.

Reamintim cã, în aceastã zonã, Consiliul
Judeþean Dâmboviþa a iniþiat demersurile
pentru realizarea ºi a altor investiþii impor-
tante, care vor transforma radical acest punct
al oraºului. Astfel, Consiliul Judeþean

Dâmboviþa a predat deja cãtre Agenþia
Naþionalã pentru Locuinþe amplasamentul
pentru construirea a 20 de unitãþi locative;
urmeazã ca, pânã la sfârºitul semestrului I al
anului în curs, sã fie demarate lucrãrile de
construcþie a acestora, cu precizarea cã au
fost iniþiate demersurile pentru asigurarea
utilitãþilor necesare (devierea reþelei de apã,
lucrãri de alimentare cu energie electricã ºi
gaze, instalaþii de telecomunicaþii).

Tot în aceastã zonã, Consiliul Judeþean
Dâmboviþa a realizat un proiect care vizeazã
construirea unui stadion omologat UEFA, cu
o capacitate de aproximativ 13.000 de locuri,
care a fost aprobat de cãtre Compania
Naþionalã de Investiþii SA (CNI SA), acesta
aflându-se în faza de realizare a studiului de
fezabilitate. Referitor la stadiul acestuia, în
semestrul al II-lea al anului 2019, CNI SA a
demarat procedura de achiziþie publicã pen-
tru elaborarea documentaþiei tehnico-eco-
nomice menþionate. Contractul de prestãri

servicii a fost semnat în luna ianuarie 2020,
urmând ca, dupã finalizarea acestuia, sã se
iniþieze procedura de achiziþie publicã pentru
proiectare ºi execuþie a obiectivului stadion
în municipiul Târgoviºte, prin demersurile
aceleiaºi instituþii.

Alte douã investiþii, aflate în curs de
implementare, sunt: amenajarea parcãrii din
zona ªcolii de Cavalerie ºi Centrul ISU, spaþii
de parcare ºi amenajãri conexe DJ 720E, în
zona UM Garã, acestea din urmã com-
pletând zonele de siguranþã ale drumului.
Toate investiþiile asumate de Consiliul
Judeþean Dâmboviþa respectã graficele de
timp previzionate, iar în ceea ce priveºte cen-
trul comercial atât de aºteptat de locuitorii
judeþului, lucrãrile se vor finaliza în scurt
timp, Dâmboviþa Mall fiind pregãtit pentru a fi
inaugurat imediat ce mãsurile instituite ca
urmare a rãspândirii infecþiei cu virusul
SARS-CoV-2 vor permite acest lucru.

Preºedintele Consiliului Judeþean
Dâmboviþa, Alexandru Oprea, a semnat în
data de 14 mai 2020, contractul de lucrãri
(proiectare ºi execuþie) pentru realizarea
„Centrului Multifuncþional pentru Servicii de
Urgenþã ºi Jandarmerie Montanã”, zona
Peºtera, Comuna Moroeni. Documentul
urmeazã a fi înaintat - spre semnare -
celeilalte pãrþi contractante.

Proiectul are o valoare de 7.207.873,82
lei (fãrã TVA), iar termenul de execuþie a
lucrãrilor este de 12 luni, ºi anume 2 luni
pentru serviciile de proiectare ºi 10 luni pen-
tru execuþia lucrãrilor de la data emiterii
ordinului de începere a acestora.

Prin semnarea acestui contract, staþi-
unea de interes naþional Padina - Peºtera
face un pas important spre dezvoltare.

Demersul se încadreazã în angajamentul
asumat de administraþia judeþeanã - de dez-
voltare ºi modernizare a zonei montane din
Judeþul Dâmboviþa.

Centrul Multifuncþional pentru Servicii de
Urgenþã ºi Jandarmerie Montanã va deservi
un echipaj pentru intervenþii de urgenþã ºi

jandarmerie montanã ºi va fi dotat cu un
punct de prim ajutor ºi o platformã auto pen-
tru maºini de intervenþie ºi ambulanþã.

Jandarmeria Montanã este structura
specializatã cu rolul menþinerii ordinii publice
în staþiunile montane ºi pe traseele turistice.
În zona montanã a Judeþului Dâmboviþa
funcþioneazã, în prezent, Postul de Jandarmi
Ordine Publicã Montanã Peºtera ºi Postul de
Jandarmi Ordine Publicã Montanã Zãnoaga.
Ambele structuri executã misiuni zilnic, în
special în zona Platoului Bucegi ºi a Parcului
Natural Bucegi.

Reamintim faptul cã, în luna februarie a
acestui an, Consiliul Judeþean Dâmboviþa a
semnat contractul pentru nota conceptualã a
pârtiei de schi din staþiunea Padina - Peºtera
ºi contractul pentru realizarea studiului refe-
ritor la alimentarea cu apã ºi reþeaua de
staþii de epurare.

În continuare se fac eforturi pentru o dez-
voltare controlatã, cu respectarea prevede-
rilor legale în vigoare ºi fãrã afectarea cadru-
lui natural protejat.

În data de 22 mai 2020, preºedintele
Consiliului Judeþean Dâmboviþa, Alexandru
Oprea, a semnat contractul de execuþie a
covoarelor asfaltice cuprinse în lotul III al
procedurii de achiziþie publicã privind
„Lucrãri de întreþinere periodicã a drumurilor
judeþene prin covoare bituminoase, etapa I”.

Lotul prevede lucrãri pentru douã sec-
toare de drum care au lungimea totalã de
43,465 km, dupã cum urmeazã:

DJ 721, sectorul Costeºti-Deal (DN 7) -
Produleºti - Gura ªuþii - Perºinari - Vãcãreºti,
cu lungimea de 20,55 km ºi 

DJ 401A, sectorul Miuleºti - Mãrunþiºu -
Tomºani - Poroinica - Mogoºani - Merii (cale
feratã), cu lungimea de 22,915 km.

Beneficiarele acestor lucrãri sunt unitãþile
administrativ-teritoriale Produleºti, Gura
ªuþii, Perºinari, Vãcãreºti, Odobeºti,
Costeºti Vale, Mãtãsaru ºi Mogoºani.
Valoarea contractului este de 10.035.488,53
lei, fãrã TVA.

În cadrul procedurii de achiziþie publicã
derulatã de Consiliul Judeþean Dâmboviþa a
fost finalizatã ºi evaluarea ofertelor depuse
pentru lotul I „Drumul judeþean DJ 702B,

sectorul Gemenea (DN 72A) - Cândeºti-Vale
- Tãtãrani - Mãneºti - Ungureni - Lucieni (DN
72), cu lungimea de 39,745 km” ºi lotul II
„Drumul judeþean DJ 712A, sectorul Râu Alb
- Gura Bãrbuleþului - Pietrari - Aluniº -
Manga - Izvoarele (DN 72A), cu lungimea de
15,566 km, ºi drumul judeþean 702A, sec-
torul Potocelu - Ludeºti - Hulubeºti - Valea
Mare - Livezile - Voia, cu lungimea de 18,665
km”; pentru aceste loturi au fost depuse con-
testaþii, care se aflã în curs de soluþionare la
Consiliul Naþional de Soluþionare a
Contestaþiilor.

Reamintim faptul cã, în luna aprilie a
anului curent, au fost semnate ºi contractele
de execuþie, reparaþii ºi întreþinere de
covoare asfaltice pentru alte douã loturi, în
valoare totalã de 16.966.528,67 lei, inclusiv
TVA, ce vizeazã 42 kilometri de drumuri
judeþene. Unitãþile administrativ-teritoriale
beneficiare ale acestor lucrãri sunt: Corbii
Mari, Petreºti, Morteni, Bezdead, Valea
Lungã, Dragodana, Titu, Costeºtii din Vale,
Dragomireºti, Cobia, Bucºani, Corneºti ºi
Moroeni.

IInnvveessttiiþþiiii iimmppoorrttaannttee îînn zzoonnaa
ffoosstteeii uunniittããþþii mmiilliittaarree ddee llaa GGaarraa TTâârrggoovviiººttee

În aacest aan vvor ffi ddemarate llucrãrile ppentru
realizarea CCentrului MMultifuncþional ppentru
Servicii dde UUrgenþã ººi JJandarmerie MMontanã

AAllþþii 4444 ddee kkiilloommeettrrii ddee ddrruummuurrii
jjuuddeeþþeennee vvoorr bbeenneeffiicciiaa ddee rreeppaarraaþþiiii
ººii îînnttrreeþþiinneerree ddee ccoovvooaarree aassffaallttiiccee
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ªªEEDDIINNÞÞAA EEXXTTRRAAOORRDDIINNAARRÃÃ
DDIINN DDAATTAA DDEE 77 MMAAII 22002200
1. 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.

2. Hotãrâre privind realocarea sumelor ce
reprezintã subvenþie în valoare de 1.500 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.

3. Hotãrâre privind rectificarea bugetului
propriu al judeþului, pe anul 2020.

ªªEEDDIINNÞÞAA OORRDDIINNAARRÃÃ 
DDIINN DDAATTAA DDEE 2288 MMAAII 22002200

1. Hotãrâre pentru modificarea ºi com-
pletarea Hotãrârii Consiliului Judeþean
Dâmboviþa nr. 9/29.01.2020 privind apro-
barea Notei de Fundamentare pentru cheltu-
ielile de investiþii la Biblioteca Judeþeanã „Ion

Heliade Rãdulescu” Dâmboviþa, în anul 2020.
2. Hotãrâre privind modificarea

Regulamentului de organizare ºi funcþionare
al Direcþiei Publice Comunitare de Evidenþã a
Persoanelor Dâmboviþa.

3. 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.

4. Hotãrâre privind aprobarea proiectului
„DINAMIC – Dâmboviþa – interacþiuni la nivel
administrativ între modernizare, interconec-
tivitate, competenþe” ºi a bugetului aferent.

5. Hotãrâre privind asocierea judeþului
Dâmboviþa, prin Consiliul Judeþean Dâm-
boviþa, cu unitatea administrativ-teritorialã
Brãneºti, prin Consiliul Local Brãneºti, pentru
realizarea în comun a investiþiei „Modernizare
drumuri locale în comuna Brãneºti, judeþul
Dâmboviþa” ºi aprobarea principalilor indica-
tori tehnico-economici ai obiectivului.

6. Hotãrâre privind actualizarea indicato-
rilor tehnico-economici, a devizului general ºi
a cheltuielilor de cofinanþare, în anul 2020,
pentru obiectivul „Reabilitare ºi modernizare

DJ 702D Dragomireºti-Hulubeºti”, inclus în
Programul Naþional de Dezvoltare Localã,
aprobat prin O.U.G. nr. 28/2013.

7. Hotãrâre privind aprobarea principalilor
indicatori tehnico-economici ai obiectivului
„Poduri pe DJ 702L, la Ludeºti”.

8. Hotãrâre privind asocierea judeþului
Dâmboviþa, prin Consiliul Judeþean
Dâmboviþa, cu municipiul Târgoviºte, prin
Consiliul Local al Municipiului Târgoviºte,
pentru realizarea în comun a investiþiei
„Amenajare intersecþie DJ 720E cu strada
Petru Cercel prin realizarea unui sens girato-
riu”.

9. Hotãrâre privind prelungirea Progra-
mului de transport public de persoane prin
curse regulate la nivelul judeþului Dâmboviþa
ºi încheierea de contracte de servicii publice
pentru transportul de persoane.

10. Hotãrâre privind includerea în domeni-
ul public al judeþului Dâmboviþa a bunului imo-
bil „Staþie producere oxigen”, situat în
municipiul Târgoviºte, strada Tudor Vla-
dimirescu, nr. 48, ºi transmiterea în adminis-
trarea Spitalului Judeþean de Urgenþã
Târgoviºte.

11. Hotãrâre privind acordul pentru închi-
rierea prin licitaþie publicã a unui teren în
suprafaþã de 20 mp, proprietate publicã a
judeþului Dâmboviþa, aflat în administrarea
Spitalului Judeþean de Urgenþã Târgoviºte.

12. Hotãrâre privind numirea reprezentan-
tului Consiliului Judeþean Dâmboviþa în
Asociaþia Fotbal Club Chindia Târgoviºte.

13. Hotãrâre privind aprobarea contului de
execuþie al bugetului propriu al judeþului, la
31.12.2019.

14. Hotãrâre privind rectificarea bugetului
propriu al judeþului, pe anul 2020.

15. Hotãrâre privind acceptarea cesiunii
cu titlu gratuit, a dreptului de superficie pentru
suprafaþa de 262 mp teren situatã în munici-
piul Târgoviºte, str. Petru Cercel  nr. 61 judeþul
Dâmboviþa, dobândit de cãtre S.C. PK Grizzly,
pentru obiectivul de investiþii „Amenajare
intersecþie DJ 720 E cu str. Petru Cercel prin
realizarea unui sens giratoriu".

16. Hotãrâre privind actualizarea indicato-
rilor tehnico-economici ai obiectivelor de
covoare bituminoase cuprinse în cadrul Listei
de investiþii a Consiliului Judeþean Dâmboviþa.

HHOOTTÃÃRRÂÂRRII AADDOOPPTTAATTEE ÎÎNN ªªEEDDIINNÞÞEELLEE CCJJDD
DDIINN DDAATTAA DDEE 77 MMAAII 22002200 ªªII DDIINN DDAATTAA DDEE 2288 MMAAII 22002200

Consiliul Judeþean Dâmboviþa îi informeazã pe
participanþii la traficul rutier cã, în luna iunie, va efec-
tua, prin societãþile comerciale de profil, urmãtoarele
activitãþi:

●● OObbiieeccttiivvee  ddee  iinnvveessttiiþþiiii,,  rreeppaarraaþþiiii  ººii  îînnttrreeþþiinneerree
ddrruummuurrii  jjuuddeeþþeennee,,  bbeenneeffiicciiaarr  --  CCoonnssiilliiuull  JJuuddeeþþeeaann
DDââmmbboovviiþþaa::

Drum de legãturã DJ 720E Gara Târgoviºte Sud -
centura Municipiului Târgoviºte

Reabilitarea / modernizarea DJ 503, pe traseul
limitã Jud. 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)

Îmbrãcãminte bituminoasã uºoarã pe DJ 712A
Râu Alb - Runcu

Modernizarea DJ 702 limitã Judeþ Argeº –
Cândeºti-Deal – Cândeºti-Vale

Refacerea drumului judeþean DJ 710, la km
3+300, pe raza satului Miculeºti, oraºul Pucioasa,
care a fost afectat din cauza ruperii pãrþii carosabile,
ca urmare a eroziunii malului drept al pârâului
Bizdidel, la limita unei apãrãri de mal existente, fiind
necesare lucrãri de consolidare pe o porþiune de
aproximativ 150 m; de asemenea, la km 3+550, aces-
ta este grav afectat din cauza eroziunii malului drept
al pârâului Bizdidel, fiind necesare lucrãri suplimenta-
re de apãrãri de mal, pe o porþiune de 100 m.

●● LLuuccrrããrrii  ppeennttrruu  aassiigguurraarreeaa  ssiigguurraannþþeeii  cciirrccuullaaþþiieeii
ppee  ddrruummuurrii  jjuuddeeþþeennee

Amenajare de platforme staþionare pe DJ 601A -
Slobozia Moarã - Brezoaele

Podul peste pârâul Rãtei, pe DJ 714A, la Moroeni
(prerecepþie la terminarea lucrãrilor)

Podul peste DJ 711E, la km 3+680, peste râul
Ialomiþa, la Ibrianu

Lucrãri de întreþinere la podeþele metalice situate
pe DJ 702D, sectorul  Hulubeºti - Butoiu de Sus

Reabilitarea DJ 702D Dragomireºti – Hulubeºti, ºi
anume montare de elemente prefabricate la podeþe,
cãi de acces cãtre proprietãþi, ºanþ pavat

Covor bituminos pe DJ 702E Cobia (sat Mislea) -
Ungureni – lucrãri pregãtitoare

Pod peste Sabar pe DJ 401A, la Odobeºti
Drum de legãturã DJ 713 Dichiu - DJ 714

Zãnoaga, L = 3,08 km
Amenajarea scurgerii apei prin podeþe tubulare pe

DJ 714 Glod - Sanatoriul Moroeni
Amenajarea parcãrii pe DJ 720E, în zona ªcoala

de Cavalerie - Centrul ISU
Lucrãri de întreþinere periodicã a drumurilor

judeþene prin covoare bituminoase:
DJ 701 Ungureni - Corbii Mari, sectorul pod Argeº

- pasaj A1
DJ 702F, sectorul Ghergheºti - Puntea de Greci  
DJ 710 Miculeºti - Bezdead
DJ 721A DN 7 - Cuparu
DJ 701A, Titu - Tomºani
DJ 702D, sectorul Dragomireºti
DJ 702E, Fãgetu - Mãnãstirea Cobia - Frasin Vale
DJ 711B, Racoviþã - Bucºani
DJ 711E, Corneºti - DN 1A
DJ 714A, Pucheni - Cabana Cãprioara
DJ 721, sectorul Costeºtii din Deal (DN 7) -

Produleºti Gura ªuþii - Persinari – Vãcãreºti, L =
20,55 km

DJ 401A, sectorul Miuleºti - Mãrunþiºu - Tomºani -
Poroinica - Mogoºani - Merii, cale feratã, L = 22,915
km

DJ 702B, sectorul ªuþa Seacã
DJ 701B, sectorul Tãrtãºeºti - Ciocãneºti
DJ 711D, sectorul Poiana - Potlogi
●● OObbiieeccttiivvee  ddee  iinnvveessttiiþþiiii  ddeerruullaattee  îînn  aassoocciieerree  ccuu

uunniittããþþii  aaddmmiinniissttrraattiivv--tteerriittoorriiaallee::
Covor asfaltic pe DJ 702G Ioneºti - Potlogeni Deal

– ºanþuri dalate ºi podeþe, sector intravilan Ioneºti

Ranforsare DC 150 în satul Voineºti, Comuna
Voineºti

Modernizare drumuri de interes local în Comuna
Glodeni

Modernizare drumuri locale DS18 ºi DS2088 în
Comuna Poiana

Modernizare de strãzi în Comuna Gura ªuþii
Asfaltare drumuri comunale ºi strãzi în Comuna

Cojasca
Modernizare drumuri de interes local în Comuna

Bezdead
Modernizare de strãzi în satul Izvoarele, Comuna

Voineºti
Drumuri sãteºti în Comuna Tãrtãºeºti, strãzile

Stadionului, Dr. Ionescu, Petre Ispirescu ºi Viselor
Modernizare strãzi locale în comuna Rãzvad
Reabilitare ºi modernizare de strãzi în Comuna

ªotânga
Asfaltare de uliþe ºi strãzi în satele Braniºtea ºi

Dâmbovicioara din Comuna Braniºtea
Modernizare infrastructurã rutierã în satul

Niculeºti, Comuna Niculeºti (etapa I)
Modernizare de strãzi ºi drumuri comunale în

Comuna Dãrmãneºti
Modernizare de drumuri de interes local în

Comuna Dragodana
●● PPrreecciizzããrrii  pprriivviinndd  îînncchhiiddeerreeaa  cciirrccuullaaþþiieeii  rruuttiieerree  ppee

DDJJ  770022DD,,  sseeccttoorruull  HHuulluubbeeººttii  DDJJ  770022AA  --  BBuuttooiiuu  ddee  SSuuss,,
ppeennttrruu  lluuccrrããrrii  ddee  îînnttrreeþþiinneerree  llaa  ppoodduurriillee  mmeettaalliiccee

În baza programului de lucrãri de drumuri ºi
poduri, aprobat de Consiliul Judeþean Dâmboviþa în
anul 2020, instituþia noastrã are programate, prin
intermediul SC Lucrãri Drumuri ºi Poduri Dâmboviþa
SA, lucrãrile de întreþinere ºi reparaþii la podurile me-
talice situate pe DJ 702D, sectorul Hulubeºti (DJ
702A) - Butoiu de Sus, iar pentru realizarea acestora
se impune închiderea circulaþiei rutiere.

Astfel, pentru execuþia lucrãrilor menþionate,
începând cu data de 18 mai 2020 pânã la data de 15
iunie 2020, circulaþia rutierã este închisã în intervalul
orar 08:00 - 16:00, în zilele lucrãtoare, cu sem-
nalizarea rutierã corespunzãtoare ºi precizarea
rutelor ocolitoare.

În legãturã cu accesul înspre ºi dinspre Municipiul
Târgoviºte, variantele alternative de circulaþie sunt:

Hulubeºti (DJ 702A) - Valea Mare - Crângurile -
Gãeºti - DJ 702E - Cobia - Ungureni - Dragomireºti -
Târgoviºte

Hulubeºti (DJ 702A) - Potocelu (Ludeºti) -
Drãgãeºti - Dragomireºti - Târgoviºte

Hulubeºti (DJ 702A) - Valea Mare - Crângurile -
Gãeºti - DN 7 - DN 72 - Târgoviºte.

În data de 31.01.2020, Consiliul Judeþean Dâmboviþa a depus, prin sistemul
electronic MySMIS, cererea de finanþare pentru proiectul „DINAMIC – Dâmboviþa
– interacþiuni la nivel administrativ între modernizare, interconectivitate, compe-
tenþe”, SMIS 135834. Cererea de finanþare, acceptatã în etapa de verificare a
conformitãþii administrative, a parcurs etapa de evaluare tehnicã ºi financiarã,
acumulând 87 puncte, iar contractul de finanþare a fost semnat în data de 18 mai
2020.

Proiectul este finanþat prin Programul Operaþional Capacitate Administrativã,
Axa prioritarã 2. Administraþie publicã ºi sistem judiciar - accesibile ºi transpa-
rente, Obiectivul specific 2.1 Introducerea de sisteme ºi standarde comune în
administraþia publicã localã, ce optimizeazã procesele orientate cãtre beneficiari
în concordanþã cu SCAP, cererea de proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru
regiunile mai puþin dezvoltate) Fundamentarea deciziilor, planificare strategicã ºi
mãsuri de simplificare pentru cetãþeni la nivelul administraþiei publice locale din
regiunile mai puþin dezvoltate.

Proiectul are o valoare totalã de 3.818.234,07 lei (inclusiv TVA), iar suma de
76.364,67 lei (inclusiv TVA), reprezintã cofinanþarea Consiliului Judeþean
Dâmboviþa - de 2% din valoarea eligibilã a proiectului.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creºterea calitãþii actului admi-
nistrativ la nivelul UAT Judeþul Dâmboviþa, prin consolidarea procesului de pla-
nificare strategicã ºi implementarea mãsurilor de simplificare ºi modernizare a
procedurilor administrative.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Consolidarea capacitãþii de planificare strategicã ºi de îmbunãtãþire a pro-

cesului de fundamentare a deciziilor la nivelul UAT Judeþul Dâmboviþa, prin
Elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din Judeþul Dâmboviþa
2021 - 2027 ºi Planul Strategic Instituþional 2021 - 2023.

2. Simplificarea procedurilor administrative ºi reducerea birocraþiei pentru
cetãþeni prin dezvoltarea ºi implementarea de soluþii informatice la nivelul UAT
Judeþul Dâmboviþa, pentru serviciile partajate din domeniul urbanismului ºi ser-
viciile de asistenþã socialã pentru copiii aflaþi în dificultate. Soluþiile informatice
dezvoltate vizeazã inclusiv creºterea gradului de accesibilitate pentru persoanele
cu dizabilitãþi.

3. Reducerea timpilor de rãspuns la solicitãrile adresate cãtre UAT Judeþul
Dâmboviþa, prin digitalizarea ºi retro-digitalizarea arhivei electronice pentru do-
cumentele ce au valoare operaþionalã în prezent.

4. Îmbunãtãþirea abilitãþilor ºi competenþelor angajaþilor UAT Judeþul
Dâmboviþa, prin participarea la sesiuni de instruire pe teme specifice acþiunilor
prevãzute în proiect.

Prin realizarea acestui proiect se aºteaptã urmãtoarele rezultate:
-  Mecanisme ºi proceduri standard implementate la nivel local pentru funda-

mentarea deciziilor ºi planificarea strategicã pe termen lung; douã documente de
planificare strategicã elaborate la nivelul UAT Judeþul Dâmboviþa (Elaborarea
strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale din Judeþul Dâmboviþa 2021 - 2027
ºi Planul Strategic Instituþional 2021 - 2023)

-  Implementarea unor proceduri simplificate al cãror scop este reducerea
birocraþiei pentru cetãþeni, la nivel local, corelate cu Planul integrat de simplificare
a procedurilor administrative pentru cetãþeni 

- Procese ºi proceduri simplificate, la nivelul UAT Judeþul Dâmboviþa, pentru
serviciile gestionate partajat (urbanism, asistenþã socialã), inclusiv accesibi-
lizarea website-ului pentru persoane cu dizabilitãþi

- Arhivã modernizatã la nivelul UAT Judeþul Dâmboviþa
- Îmbunãtãþirea cunoºtinþelor ºi abilitãþilor personalului autoritãþilor ºi instituþi-

ilor publice locale, în vederea sprijinirii mãsurilor/acþiunilor vizate de acest obiec-
tiv specific

- Îmbunãtãþirea cunoºtinþelor ºi abilitãþilor personalului din cadrul UAT Judeþul
Dâmboviþa

Durata de implementare a proiectului este de 30 luni, de la data semnãrii con-
tractului de finanþare.

PPRREEªªEEDDIINNTTEE,,
jjrr..  ddrr..  AAlleexxaannddrruu  OOPPRREEAA

„DINAMIC –– DDâmboviþa ––
interacþiuni lla nnivel aadministrativ îîntre 

modernizare, iinterconectivitate, ccompetenþe”
- uunn nnoouu pprrooiieecctt ccââººttiiggaatt ddee CCoonnssiilliiuull JJuuddeeþþeeaann DDââmmbboovviiþþaa -

PPrrooggrraammuull lluuccrrããrriilloorr llaa iinnffrraassttrruuccttuurraa rruuttiieerrãã ddiinn
JJuuddeeþþuull DDââmmbboovviiþþaa,, vvaallaabbiill ppeennttrruu lluunnaa iiuunniiee 22002200
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IInntteerrvviiuu ccuu jjrr.. ddrr.. AAlleexxaannddrruu OOpprreeaa,,
pprreeººeeddiinntteellee CCoonnssiilliiuulluuii JJuuddeeþþeeaann DDââmmbboovviiþþaa

DDoommnnuullee  pprreeººeeddiinnttee,,  vvãã  rruuggããmm  ssãã  nnee
ssppuunneeþþii  ccuumm  vveeddeeþþii  aacceeaassttãã  ppeerriiooaaddãã  ddee
dduuppãã  iieeººiirreeaa  ddiinn  ssttaarreeaa  ddee  uurrggeennþþãã??

AAlleexxaannddrruu  OOpprreeaa  ((AA..OO..)):: Cu sigu-
ranþã, epidemia provocatã de noul
Coronavirus este, pentru noi toþi, un
episod din viaþã de care ne vom aminti
multã vreme de aici înainte. Cred cã
ieºirea din starea de urgenþã nu trebuie
sã îndemne oamenii la o relaxare
deplinã, pentru cã în continuare, pe
întreg mapamondul, în fiecare zi, se
înregistreazã noi cazuri de îmbolnãvire
ºi încã mor oameni din cauza infectãrii
cu acest virus. O atitudine înþeleaptã, pe
care ar trebui sã o adoptãm cu toþii este
vigilenþa în faþa acestui inamic invizibil,
pentru cã de comportarea noastrã în faþa
pericolului depind nu doar sãnãtatea ºi
viaþa proprie, ci ºi a celor de lângã noi.
Un al doilea aspect de o importanþã
covârºitoare în acest moment este, de
bunã seamã, repornirea motoarelor
amorþite ale economiei mondiale - pro-
ces dificil, care se petrece într-un context
economic ºi social dificil, ºi mã refer aici
atât la urmãrile carantinei de 2 luni la
nivel mondial, cât ºi la dificultatea
anticipãrii evoluþiei pandemiei de noul
Coronavirus.

RReevveenniinndd  îînn  ppeerriimmeettrruull  jjuuddeeþþuulluuii
DDââmmbboovviiþþaa,,  ccee  aattiittuuddiinnee  ttrreebbuuiiee  ssãã  aaddoopp--
ttããmm  îînn  ccoonnttiinnuuaarree  ccuu  ttooþþiiii,,  ffiiee  ccãã  vvoorrbbiimm
ddeesspprree  aauuttoorriittããþþiillee  ppuubblliiccee,,  ppeerrssoonnaalluull
mmeeddiiccaall,,  ssaallaarriiaaþþiiii  ddiinn  iinnssttiittuuþþiiii  ssaauu  aannggaa--
jjaaþþiiii  ddiinn  ddiiffeerriittee  sseeccttooaarree  eeccoonnoommiiccee,,
ccooppiiii  ººii  aaddoolleesscceennþþii,,  vvâârrssttnniiccii??

AA..OO..:: În primul rând conceptele pe
care ni le-am însuºit în aceste douã luni,
ºi anume conceptul de distanþare
socialã, cel de igienã riguroasã ºi pro-
tecþie suplimentarã prin folosirea
mãºtilor, mãnuºilor, trebuie menþinute cu
aceeaºi fermitate, deoarece am con-
statat cu toþii cã sunt singurele metode la
îndemâna noastrã, cu ajutorul cãrora ne
putem proteja atât pe noi înºine, cât ºi
pe semenii noºtri. ªtiu cã munca
desfãºuratã pânã acum în unitãþile spi-
taliceºti a fost una epuizantã, suntem
conºtienþi de situaþia dificilã în care s-au
aflat cadrele medicale ºi mã refer la izo-
larea de familiile lor, la teama de a nu se
infecta... Cu toate aceastea, sper cã în
continuare vom avea cu toþii rezistenþa
moralã ºi fizicã de a lupta ºi în perioada
urmãtoare pentru ca rãspândirea virusu-
lui sã nu atingã proporþii care sã anuleze
efortul economic ºi social fãcut pânã
acum de întreaga societate, iar sistemul
sanitar sã nu ajungã sã se confrunte cu
o situaþie pe care sã nu o mai poatã ges-
tiona. Deºi în mediile în care lucrãm au
apãrut multe aspecte noi, care îngre-
uneazã întrucâtva activitatea celor mai
mulþi salariaþi, ºi anume lucrul cu mãºti ºi
mãnuºi, acum este momentul sã încer-
cãm sã ne facem cu toþii datoria la locul
de muncã ºi sã avem o atitudine respon-
sabilã faþã de mediul în care muncim ºi
trãim ºi, nu în ultimul rând, faþã de mediul
înconjurãtor.

CCee  nnee  ppuutteeþþii  ssppuunnee  ddeesspprree  mmããssuurriillee
ccaarree  aauu  ffoosstt  îînnttrreepprriinnssee  îînn  cceennttrreellee
ddeeþþiinnuuttee  ddee  DDiirreeccþþiiaa  GGeenneerraallãã  ddee
AAssiisstteennþþãã  SSoocciiaallãã  ººii  PPrrootteeccþþiiaa  CCooppiilluulluuii
((DDGGAASSPPCC))  ddiinn  jjuuddeeþþ??

AA..OO..::  În urma acþiunilor întreprinse de
DGASPC, Instituþia Prefectului ºi
Consiliul Judeþean Dâmboviþa, toþi anga-
jaþii DGASPC din centrele medico-
sociale au fost testaþi pentru COVID-19.
Dacã, iniþial, au fost efectuate doar 18
teste pentru cei care îºi desfãºoarã
activitatea în centrul de la Pucioasa,
ulterior, alte zeci de persoane, care intrã
în turã pentru o perioadã de 14 zile, au
fost testate. Testarea se face respectând
toate mãsurile în vigoare: locuri ºi ore

diferite de prezentare, nu mai mult de
douã, trei persoane etc. De asemenea,
Consiliul Judeþean Dâmboviþa a alocat
fonduri centrelor medico-sociale pentru
achiziþionarea de materiale sanitare ºi
soluþii dezinfectate. În localitãþile unde
funcþioneazã aceste centre sociale,
Consiliul Judeþean Dâmboviþa nu are
obligaþia finanþãrii cheltuielilor de
întreþinere, ci numai o contribuþie pentru
plata salariilor, fãrã îndoialã am consi-
derat necesarã aprovizionarea cu
echipamente de protecþie, mãºti ºi
mãnuºi. Materialele menþionate nu
puteau fi achiziþionate de cãtre
autoritãþile locale deoarece nimeni nu le
prevãzuse în buget.

AAþþii  ppuutteeaa  ssãã  nnee  ssppuunneeþþii  ccee  ssuummee  aa
aallooccaatt  CCoonnssiilliiuull  JJuuddeeþþeeaann  DDââmmbboovviiþþaa
ppâânnãã  îînn  pprreezzeenntt  ppeennttrruu  ccoommbbaatteerreeaa
rrããssppâânnddiirriiii  vviirruussuulluuii  SSAARRSS--CCooVV--22??

AA..OO..:: Pânã în acest moment,
Consiliul Judeþean Dâmboviþa a alocat
aproximativ 1,2 milioane lei, fonduri care
au fost direcþionate cãtre Spitalul
Judeþean de Urgenþã Târgoviºte, cãtre
Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã
„Basarab I” Dâmboviþa ºi cãtre unitãþile
administrativ-teritoriale Corbii Mari,
Pucioasa, Moreni, Bucºani, Rãcari,
Niculeºti, Ulieºti, Crângurile. Cea mai
mare sumã, ºi anume 45.000 lei, a fost
distribuitã cãtre Primãria Rãcari. Pentru
Spitalul Judeþean de Urgenþã Târgoviºte
nu au fost achiziþionate doar materiale
de protecþie pentru personalul medical,
ci ºi echipamente medicale în valoare
totalã de 710.000 lei, în vederea dotãrii
acestei unitãþi spitaliceºti ºi a altor secþii
cu materiale care sã vinã în sprijinul
activitãþii intense din ultima perioadã.
Astfel, în dotarea acestora au intrat 8
maºini de spãlat profesionale, cu o
capacitate de 32 kg; dintre acestea 5 vor
deservi spãlãtoria SJUT, 2 - Secþia Adulþi

Gura Ocniþei ºi una - Spitalul TBC
Moroeni. De asemenea, s-au achiziþio-
nat un calandru profesional ºi 3 uscã-
toare de rufe.

În plus, pentru a deservi centrala ter-
micã a SJUT, în luna martie a acestui an,
au mai fost achiziþionate douã cazane de
apã caldã cu o capacitate de 1.050 KW,
în valoare de 190.000 lei. Spitalul
Judeþean de Urgenþã Târgoviºte are în
derulare ºi alte proceduri de achiziþie
pentru asigurarea stocurilor.

ÎÎnn  ccaaddrruull  uunnoorr  ddeeccllaarraaþþiiii  ppuubblliiccee,,  aaþþii
aannuunnþþaatt  iinntteennþþiiaa  ddee  aa  aacchhiizziiþþiioonnaa  ppeennttrruu
SSppiittaalluull  JJuuddeeþþeeaann  ddee  UUrrggeennþþãã  TTâârrggoovviiººttee
uunn  aappaarraatt RReeaall  TTiimmee  PPCCRR  mmooddeerrnn  ppeenn--
ttrruu  ddeeppiissttaarreeaa  iinnffeeccþþiiiilloorr  ccuu  nnoouull
CCoorroonnaavviirruuss..  CCee  ppuutteeþþii  ssãã  nnee  ssppuunneeþþii??

AA..OO..::  Da, el a fost achiziþionat de
Consiliul Judeþean Dâmboviþa ºi a intrat
de  curând în dotarea unitãþii medicale.
Este vorba despre un aparat modern cu
sistem de lucru închis, tocmai pentru a
diminua riscul de infectare. Acesta per-
mite o manipulare mai sigurã a probelor
ºi are nevoie de spaþii mult mai restrânse
pentru a putea prelucra aceste probe. De
asemenea, am fost informat cã pentru
celelalte douã aparate tip PCR, aflate în
dotarea SJUT, procedura de achiziþie a
fost deschisã deja ºi împreunã cu ele vor
fi livrate ºi kiturile de testare.

CCee  ssee  îînnttââmmppllãã  ccuu  pprrooiieecctteellee  ddee  ddeezz--
vvoollttaarree  aa  jjuuddeeþþuulluuii,,  ddeerruullaattee  ddee  ccããttrree
CCoonnssiilliiuull  JJuuddeeþþeeaann  DDââmmbboovviiþþaa??    

AA..OO..:: În pofida dificultãþilor întâm-
pinate în aceastã perioadã, pe care le
experimentãm cu toþii de mai bine de
douã luni încoace, consider cã, la nivelul
instituþiei pe care o conduc, am fãcut tot
ce s-a putut pentru ca proiectele aflate în
implementare sã nu stagneze ºi, odatã
cu ele, sã continue ºi dezvoltarea judeþu-
lui. Totodatã, am continuat seria vizitelor
pe teren pentru a mã asigura cã lucrãrile

demarate se desfãºoarã în graficele ºi
condiþiile stabilite prin contract. Se
lucreazã în tot judeþul la proiectele înce-
pute, iar de curând, în urma procedurii
de achiziþie publicã, am semnat con-
tractele de execuþie, reparaþii ºi
întreþinere de covoare asfaltice pentru
trei loturi de drumuri. Primele douã loturi
au o valoare totalã de 17 milioane lei, iar
contractele încheiate prevãd lucrãri pe o
lungime totalã de drum de aproximativ
42 km. Cel de-al treilea lot are o valoare
de aproximativ 11 milioane lei ºi vizeazã
lucrãri de întreþinere a drumurilor jude-
þene prin covoare asfaltice pentru apro-
ximativ 44 km.

În continuare, încercãm sã finalizãm
toate procedurile pe care le avem în
derulare ºi sã demarãm proiectele pe
care ni le-am propus.

CCuumm  ccrreeddeeþþii  ccãã  vvaa  eevvoolluuaa  ssiittuuaaþþiiaa
eeccoonnoommiiccãã  îînn  ppeerriiooaaddaa  uurrmmããttooaarree  ppeennttrruu
jjuuddeeþþuull  DDââmmbboovviiþþaa??  CCee  llee  ttrraannssmmiitteeþþii
ddââmmbboovviiþþeenniilloorr??

AA..OO..::  Aºa cum acestã pandemie a
zgâlþâit lumea pe neaºteptate, este dificil
de anticipat cu precizie evoluþia econo-
micã a judeþului, ea depinzând de con-
glomeratul economiei naþionale, însã
este de aºteptat ca, prin reluarea acti-
vitãþii celor mai multe firme, motoarele
economiei sã fie turate din nou ºi sã se
încerce sã se recupereze, pe cât posibil,
pierderile produse de uriaºa sincopã din
ramuri economice precum industrie,
agriculturã, turism, transport sau alte
activitãþi.

E o perioadã dificilã, în care nu mã
mai pot întâlni cu cetãþenii judeþului aºa
cum am obiºnuit în cadrul diferitelor
evenimente economice, sociale, cultu-
rale pe care Consiliul Judeþean
Dâmboviþa le-a organizat sau la care am
avut statutul de invitat, dar asta nu
înseamnã cã legãtura dintre mine ºi
cetãþeni este compromisã deoarece voi
continua sã mã adresez lor prin comuni-
carea publicã a instituþiei ºi, de ce nu,
prin intermediul acestei publicaþii sau a
altor mijloace de comunicare, care nu
aparþin consiliului judeþean. Nu fac acest
lucru pentru imaginea mea personalã, ci
pentru cã nu aº dori vreo clipã ca dâm-
boviþenii sã se simtã ignoraþi, uitaþi de
administraþia publicã judeþeanã.

Le transmit sã aibã încredere, sã nu
îºi piardã speranþa, sã continue sã aibã
grijã de ei ºi de cei apropiaþi, întrucât si-
guranþa personalã trebuie sã fie priori-
tatea oricãrui om, ºi îi asigur cã admi-
nistraþia publicã judeþeanã va încerca sã
vinã permanent în întâmpinarea nevoilor
lor, desigur, în limita competenþelor de
care dispunem.

Le mulþumesc din nou sponsorilor ºi
persoanelor fizice care, prin participarea
lor, au contribuit în mod palpabil la
susþinerea nevoilor sistemului sanitar
dâmboviþean ºi au dovedit calitãþi precum
responsabilitate, generozitate, empatie
faþã de alþi oameni aflaþi în suferinþã.

Am lãsat intenþionat aceastã parte la
final, pentru a evidenþia mulþumirile mele
sincere adresate cadrelor medicale, care
mai presus de teamã, stres, obosealã,
au continuat sã lupte asemenea eroilor
de pe front, punând mereu viaþa ºi
interesul celorlalþi mai presus de propria
lor viaþã ºi de interesul personal.

Sã sperãm cã, mulþumitã tuturor
acestor eforturi conjugate, vom traversa
cu bine perioada prezentã - deloc
uºoarã, prin complexitatea factorilor care
au creat-o, prin efectele pe care le-a pro-
dus deja, prin urmãrile pe care le pre-
vizionãm, perioadã pe care nimeni dintre
noi nu a mai experimentat-o vreodatã.
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