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 ialomita-ta.ro2 丹   MĂSURI

 Agenția pentru Finanțarea Investițiilor 
Rurale (AFIR) a lansat, începând cu 11 
mai, trei sesiuni de primire a cererilor de 
finanțare. Este vorba despre submăsura 
5.1 – beneficiari publici și privați, 
submăsura 5.2 și submăsura 17.1 din 
Programul Național de Dezvoltare Rurală 
2014 – 2020 (PNDR 2020).

A stfel, în perioada 11 mai – 31 iulie 2020 se va 
desfășura prima sesiune din 2020 pentru de-

punere on-line a cererilor de finanțare prin sub-
măsura 5.1 „Sprijin pentru investițiile în măsuri 
preventive destinate să reducă efectele dezastrelor 
naturale, ale fenomenelor climatice nefavorabile 
și ale evenimentelor catastrofale probabile“ și prin 
submăsura 5.2 „Sprijin pentru investiții privind 
refacerea terenurilor agricole și a potențialului de 
producție afectate de dezastre naturale, de condi-
ții de mediu adverse și de evenimente catastrofale“. 

De asemenea, începând tot din data de 11 mai și 
până în 30 noiembrie 2020 solicitanții pot depune 
on-line cereri de finanțare la AFIR pentru submă-
sura 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a anima-
lelor și a plantelor – sesiune destinată asigurării 
culturilor de toamnă aferente anului 2019 și afe-
rente culturilor de primăvară pentru anul 2020“.

Fondurile disponibile în cadrul submăsurii 5.1 
pentru beneficiarii publici, respectiv pentru  in-
stituţii publice cu atribuţii în prevenirea și limita-
rea răspândirii pestei porcine africane (PPA), sunt 
de 4.750.000 euro, din care 2.310.000 euro desti-
nați investițiilor în instalații pentru dezinfecție, 
1.700.000 euro pentru achiziția de autoutilitare, 
probe și dotarea laboratoarelor și 740.000 euro 
pentru investiția în camere frigorifice. Rata ma-
ximă a sprijinului public nerambursabil va fi de 
80% din totalul cheltuielilor eligibile. În cazul în 
care sunt îndeplinite cumulativ anumite condiții 
menționate în Ghidul solicitantului, rata sprijinu-
lui poate ajunge la 100% din totalul cheltuielilor 
eligibile. Valoare maximă a unui proiect pentru 
beneficiarii publici va fi de 250.000 euro, pentru 
investiții în instalații și echipamente pentru asi-
gurarea biosecurității și infrastructură sanitară în 
cadrul fermelor (de ex.: construcția și dotarea fil-
trului cu grup sanitar și dușuri, vestiare etc.). 

Pentru beneficiarii privați ai submăsurii 5.1 
sunt disponibili în această sesiune 8.289.804 euro. 
Rata maximă a sprijinului public nerambursa-
bil va fi de 80% din totalul cheltuielilor eligibi-
le pentru fermierii individuali și 100% cheltuieli 
eligibile pentru grupuri de fermieri. Valoarea ma-
ximă a finanțării se ridică la 250.000 euro/ proiect 
pentru investiții în instalații, echipamente pentru 
asigurarea biosecurității și infrastructură sanita-
ră (de ex.: construcția și dotarea filtrului cu grup 
sanitar și dușuri, vestiare etc.) în cadrul fermelor. 
Solicitanţii eligibili pentru sprijinul acordat prin 
submăsura 5.1 – privați sunt fermierii, cu excep-
ția persoanelor fizice neautorizate, cooperativele 
(cooperativele agricole și societățile cooperative 
agricole) și grupuri de producători, constituite în 
baza legislației naționale în vigoare care deservesc 
interesele membrilor.

Fondurile disponibile pentru submăsura 5.2 
„Sprijin pentru investiții privind refacerea tere-
nurilor agricole și a potențialului de producție 
afectate de dezastre naturale, de condiții de me-
diu adverse și de evenimente catastrofale“ sunt 
de 3.677.431 euro. Rata sprijinului public neram-
bursabil va fi de 100% și nu va depăși o valoare de 
200.000 euro/ proiect. Solicitanții eligibili pentru 
sprijinul acordat prin sM 5.2 sunt fermierii (cu 
excepția persoanelor fizice neautorizate) și coo-
perativele agricole, grupurile de producători con-
stituite în baza legislației naționale în vigoare.

Pentru submăsura 17.1 „Prime de asigurare 
a culturilor, a animalelor și a plantelor – sesiune 
destinată asigurării culturilor de toamnă aferen-
te anului 2019 și aferente culturilor de primăvară 
pentru anul 2020“ sunt disponibili în această sesi-
une 15.000.000 Euro. În cadrul acestei măsuri, ca 
un element de noutate, este faptul că depunerea 
dosarelor la AFIR este continuă până la data de 30 
noiembrie 2020, indiferent de epuizarea fonduri-
lor, existând posibilitatea suplimentării fonduri-
lor în funcție de interesul potențialilor beneficiari. 
Sprijinul nerambursabil acordat în cadrul acestei 
submăsuri este de 70% din valoarea primei de asi-
gurare eligibile și plătită efectiv de către fermier, iar 
beneficiarii acestei submăsuri sunt fermierii activi.

Riscurile eligibile în cadrul acestei linii de fi-
nanțare sunt fenomenele climatice nefavorabile, 
respectiv: seceta, arșița, inundațiile, grindina, în-
ghețul (timpuriu de toamnă, de iarnă sau târziu de 
primăvară), ploile torențiale sau ploile excesive și 
de lungă durată, furtuna, vijelia, uraganul sau tor-
nada. De asemenea, printre riscurile eligibile pen-
tru finanțare se numără și infestările cu organisme 
de carantină dăunătoare plantelor prevăzute în 
HG nr. 563/2007, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Depunerea cererilor de finanțare pentru cele 
trei submăsuri se face doar on-line pe www.afir.
info, conform precizărilor din Ghidul Solicitantu-
lui, începând din data de 11 mai 2020, ora 09:00. 

AFIR pune la dispoziție peste  
30 de milioane de euro în anul 2020

Poșta Redacției
Vă rugăm să ne semnalați o problemă care consi-

derați că este de competența CJI și noi vom selecta 
una dintre scrisori și vă vom răspunde în pagina re-
vistei.

Modalitățile prin care puteți să ne contactați sunt 
următoarele: 

 Piața Revoluției nr. 1, Slobozia
PHONE 0243.230.200
 0243.230.250
 www.cicnet.ro
 cji@cicnet.ro
  Consiliul Județean Ialomița

RĂSPUNSURI POȘTA REDACȚIEI

Întrebare: Am născut la data de 5 mai 2020, fi-
ind la prima naștere. Cunoscând programul derulat 
de Consiliul Județean Ialomița  privind acordarea 
stimulentului pentru nou-născuți doresc să depun 
dosarul, dar nu mi s-a eliberat certificat de naște-
re pentru copil. Cum procedez în situația aceasta?

Răspuns:
Prin Decretul nr.240/2020 emis de Președinte-

le României pentru prelungirea stării de urgență au 
fost instituite o serie de măsuri în domeniul stării 
civile cu impact asupra programului de acordare a 
unui stimulent financiar pentru nou-născuți.

Astfel, precizează actul normativ sus-citat „in-
stituțiile și autoritățile publice care, în exercitarea 
competențelor prevăzute de legislația specifică, 
solicită prezentarea certificatelor de stare civilă, în 
original și/sau fotocopii, sunt obligate să accepte 
extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civi-
lă transmise în format electronic de către serviciul 
public comunitar local de evidență a persoanelor 
sau de oficiul de stare civilă din cadrul primăriilor 
unităților administrativ-teritoriale unde nu funcți-
onează serviciul public comunitar local de eviden-
ță a persoanelor“.

În acest sens pe perioada stării de urgență, re-
spectiv până la data de 15 mai 2020 s-a depus, 
dosarul cuprinzând documentele stabilite de meto-
dologie, mai puțin certificatul de naștere al copilu-
lui, iar DGASPC Ialomița a solicitat extras pentru uz 
oficial de pe actele de stare civilă la locul nașterii.

Potrivit  OUG 70/2020 privind reglementarea unor 
măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contex-
tul situației epidemiologice determinate de răspândi-
rea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea 
unor termene, pentru modificarea și completarea Le-
gii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației 
naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte norma-
tive a fost prelungită măsura instituită prin Decretul 
nr.240/2020 referitoare la folosirea extrasului pen-
tru uz oficial de pe actele de stare civilă, termenul de 
prelungire fiind pentru o perioadă de 6 luni de la data 
încetării stării de urgență.

Astfel, veți depune la DGASPC Ialomița dosarul 
conținând documentele prevăzute în metodologia 
aprobată de Consiliul Județan Ialomița, mai puțin 
certificatul de naștere care va fi suplinit de extra-
sul pentru uz oficial ce va fi solicitat de DGASPC la 
locul nașterii, dreptul dumneavoastră la stimulent 
nefiind afectat.
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IALOMIȚA VIITORULUI

 cjialomita.ro 3   INVESTIȚII

 La mijlocul acestei luni, starea de 
urgență impusă la nivel național din 
cauza pandemiei cauzate de noul 
coronavirus s-a încheiat, dar viața nu 
s-a întors încă la ritmul normal cu care 
oamenii erau obișnuiți. În acest context, 
activitățile care au putut fi transferate 
în mediul digital au făcut acest salt, dar 
există o mulțime de nevoi care nu își pot 
găsi răspunsul în acest fel. Acesta este 
și cazul dezvoltării infrastructurii, atât la 
nivel național, cât și în județul Ialomița; 
nimic nu poate înlocui acțiunea pe 
teren, deși aceasta se face cu măsuri de 
precauție și protecție. 

La sfârșitul lunii mai, președintele Consiliului 
Județean Ialomița, domnul Victor Moraru, a 

semnat contractele de finanțare pentru șapte noi 
proiecte care vor primi bani prin Programul Jude-
țean de Dezvoltare Locală 2020. Toate acestea vor 
trebui să găsească, măcar pentru viitorul 
apropiat, metode de a face lucrurile în si-
guranță, dar acest lucru nu va sta în calea 
dezvoltării celor șapte localități.

Siguranța locuitorilor din 
Mărculești și Drăgoești, 
asigurată prin sisteme  
de supraveghere

Unul dintre bunurile cele mai de preț de 
care ar trebui să se bucure cetățenii state-
lor democratice este siguranța. Sunt mul-
te moduri de a asigura un mediu sigur, iar 
două dintre proiectele nou-aprobate au 
ales calea sistemelor de supraveghere.

Primul proiect, denumit de inițiatori 
„Sistem de supraveghere video în comuna 
Mărculești, județul Ialomița“ își propune 
instalarea a 42 de camere video. Pentru a 
funcționa, vor fi montate echipamente de înregis-
trare și monitorizare în dispecerat, în  clădirea Pri-
măriei. În final, vor fi instalate 20 de antene client 
pe stâlpii deja existenți și vor fi realizate legăturile 
video necesare. Membri echipei estimează  că nu-
mărul de beneficiari trece de 1500 de oameni, fiind 
vorba despre locuitorii comunei. Durata proiectu-
lui este de jumătate de an. Pentru realizarea aces-
tuia, este necesară o sumă totală de 220.410,51 lei. 
În acest sens, prin Programul Județean de Dezvol-
tare Locală 2020 vor fi alocați 177.769,75 lei, în timp 
ce din bugetul local vor veni  42.640,76 lei. 

În cazul celui de-al doilea proiect, „Sistem de 
supraveghere video în comuna Drăgoești, județul 
Ialomița“, organizatorii propun instalarea a 35 de 
camere video, cu 4 antene și 27 de antene client, 
pe stâlpii deja existenți în localitate. La fel ca și 
în cazul anterior, este nevoie echipamentele de în-
registrare și monitorizare în dispecerat, în incin-
ta Primăriei. De această măsură vor beneficia cei 
aproape 1100 de locuitori ai comunei, în primul 
rând, dar și firmele care își desfășoară activitatea 
sau persoanele care tranzitează localitate, în mod 
indirect. Durata proiectului este de 6 luni. Pentru 
această inițiativă, finanțarea nerambursabilă ve-
nită prin Programul Ju-
dețean de Dezvoltare 
Lo cală 2020, adminis-
trată de Asociația de 
Dezvoltare Intercomuni-
tară Ialomița, se ridică la 
192.284,97 lei, în timp ce 
50.582,51 lei vor fi cheltu-
iți din fondurile proprii 
ale comunei pentru re-
alizarea acestui obiectiv.

O nouă față pentru iluminatul public, 
în Miloșești și Gheorghe Lazăr

În ultimii ani, evoluția tehnologiei ne-a adus în-
tr-un punct în care putem avea atât performanță, 
cât și costuri reduse, într-un mod care să nu fie atât 
de dăunător pentru natura. În comunele Miloșești 
și Gheorghe Lazăr, autoritățile au decis, astfel, să 
înlocuiască sute de corpuri de iluminat vechi, pen-
tru a le înlocui cu LED-uri.

În cazul primului proiect, denumit „Moderni-
zare iluminat stradal în comuna Miloșești, județul 
Ialomița“, autoritățile vor înlocui 416  corpuri de 

iluminat, spre beneficiul celor 2731 de locuitori și 
al celor 139 de agenți economici din comună. Este 
necesară o sumă de  300.459, 25 lei pentru îndepli-
nirea acestui obiectiv. În acest sens, 200.000 lei vor 
fi virați de Asociația de Dezvoltare Intercomuni-
tară Ialomița, urmând  ca 100.459,25 lei să provină 
din bugetul local. Durata proiectului este de un an.

Pentru cel de-al doilea proiect, din comuna 
Gheorghe Lazăr, trebuie înlocuite 600 de corpuri 
de iluminat stradal, diferența în performanță oda-
tă cu instalarea LED-urilor urmând să fie resimțită 
de 2319 locuitori și 28 agenți economici. Proiectul 
va fi finalizat în termen de 12 luni. Aceasta iniți-
ativă a obținut suma maximă disponibilă pentru 
finanțarea proiectelor comunale, 200.000 lei, ur-
mând ca restul până la totalul de 432.868,26 lei să 
fie asigurat de bugetul local.

Comunele Bărcănești  
și Cocora vor avea terenuri  
de sport multifuncționale

Datorită ajutorului venit prin Programul Jude-
țean de Dezvoltare Locală 2020, sub forma unor 

sume de aproape 200.000 lei per proiect, două co-
mune din județul Ialomița vor putea realiza con-
strucția unor terenuri sportive, care să poată fi 
folosite pentru mai multe jocuri, în funcție de ne-
voile și dorințele cetățenilor.

Primul proiect, „înființarea unui teren de 
sport multifuncțional în comuna Bărcănești, ju-
dețul Ialomița”, propune construirea unui spațiu 
de 42 m x 22 m, cu pardoseală din gazon sintetic,  
împrejmuit cu un gard din plasă de polietilenă, 
cu înălțimea de 5 m. Terenul de sport va dispune 
de 2 porți de minifotbal, 2 panouri de baschet, 2 
stâlpi mobili pentru tenis/volei, 1 fileu de tenis, 1 
fileu volei, mingi, rachete tenis și 2 gradene me-

talice cu 48 locuri. Cei peste 3500 locui-
tori ai comunei vor beneficia de acces la 
aceste dotări. Pentru acest proiect, prin 
Programul Județean de Dezvoltare Loca-
lă 2020 a fost alocată suma de 199.914,77 
lei, rămânând ca din bugetul local să fie 
investiți 134.389,23 lei pentru a ajunge la 
totalul necesar realizării proiectului. Ter-
menul pentru realizarea obiectivului pro-
pus este de un an.

Cel de-al doilea proiect, din comuna 
Cocora, se angajează să înființeze un te-
ren de sport multifuncțional, cu suprafața 
totala de 1.202,53 mp. Gazonul se va întin-
de pe 987,89 mp, în timp ce aleile vor ocu-
pa restul de 214,64 mp. Dotările amintite 
în detaliile proiectului sunt porți de fot-
bal, un fileu de tenis de câmp, coșuri de 
baschet și bănci, pe lângă altele necesare, 
cum ar fi stâlpii de iluminat. Terenul de 
sport va fi împrejmuit cu profile metalice 

cu plasă bordurată verde și polipropilenă cu înăl-
țimea de 3 m. Cei aproape 1000 de copii și tineri 
din comunitatea locală vor avea, astfel, un bene-
ficiu direct semnificativ, dar și alți 2000 de locui-
tori ai comunei se vor bucura de noua construcție. 
Consiliul Județean Ialomița contribuie prin Aso-
ciația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița cu 
200.000 lei, o sumă similară, 197.856 lei, urmând să 
fie asigurată din bugetul local. În privința duratei 
așteptate până la realizarea proiectului, locuito-
rii din Cocora se pot aștepta să folosească terenul 
după 9 luni.

Sistemul de  iluminat  
public din Săveni,  
în a doua etapă  
de modernizare

Echipa de proiect din comuna Săveni a obținut 
fonduri pentru a moderniza sistemul de lămpi 
existent, prin înlocuirea a aproape 500 din corpu-
rile de iluminat vechi cu unele de tip LED de 36 W. 
Astfel, peste 3000 de locuitori ai comunei, dar și 
aproximativ 5000 de persoane care trec prin loca-

litate sau vizitează zona 
se vor bucura de un sis-
tem modern și nou. 
Pentru acest proiect, fi-
nanțarea nerambursa-
bilă ajunge la 200.000 
lei, în timp ce bugetul 
local va suporta un cost 
de 110.843,48 lei. Pro-
iectul are o durată de 12 
luni. 

Șapte noi proiecte ADI cu 
finanțare nerambursabilă 
înainte de începutul verii
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 ialomita-ta.ro4    DEZVOLTARE
INFRASTRUCTURA ÎN VREME DE CRIZĂ

Harta drumurilor județene modernizate și reabilitate - mai 2020
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 ialomita-ta.ro6    CULTURĂ

 În luna mai, s-au împlinit 30 de ani 
de la semnarea actului de înființare 
a Muzeului Național al Agriculturii, de 
către Primăria Județului Ialomița, cum se 
numea pe atunci instituția în subordinea 
căreia se afla muzeul. Era nevoie de 
un muzeu reprezentativ pentru istoria 
agrară a României, care să consemneze 
prefacerile satului românesc,  
să achiziționeze și să conserve un 
patrimoniu de o excepțională valoare,  
o adevărată colecție națională de unelte, 
instalații, mașini agricole tradiționale, 
documente.

P rin grija, pasiunea și efortul istoricului și etno-
grafului Răzvan Ciucă, în anii care au urmat 

s-a acumulat un patrimoniu inestimabil prin tran-
sferul unor obiecte muzeale de la Muzeul Judeţean 
Ialomiţa, prin achiziții finanțate de autorităţile ju-
deţene și naţionale, de sponsori, din donaţii. Ulte-
rior, după ce muzeul a fost plimbat administrativ 
prin tot felul de spații improprii, cu depozite ina-
decvate, unde o parte din obiecte au fost puternic 
afectate, în anul 1992, prin Decizia Prefecturii Ju-
deţului Ialomiţa, a fost mutat în locația în care se 
află și astăzi.

După 2011, ca urmare a demersurilor adminis-
trative consecvente, Muzeul Național al Agricultu-
rii a fost acreditat prin Ordinul nr. 2208/10.04.2012, 
emis de Ministerul Culturii și Patrimoniului Naţio-
nal și reacreditat prin ordinul nr. 2943/20.09.2019, 
publicat în Monitorul Oficial al României nr. 
831/14.X.2019, partea I. Conform Legii nr. 311 din 
8 iulie 2003 (anexa 1), și a primit titulatura de „Mu-
zeul Naţional al Agriculturii“. 

Expoziție istorică

Printr-un efort colectiv al întregului personal al 
muzeului, în anul 2014 s-a reușit organizarea unei 
noi expoziții de bază ,,La pas prin lumea satului“, 
expoziţie de ansamblu, care include obiecte din 
toate colecţiile, ce recreează atmosfera de altăda-
tă a satului românesc, spectacolul de pe uliţe în zi 
de sărbătoare, obiceiuri și tradiţii aproape uitate, 

semne, simboluri și mărturii care demonstrează că 
tot ceea ce publicul vede, a existat și nu reprezintă 
doar o poveste. 

Această expoziţie s-a dorit a fi un omagiu adus 
agriculturii și satului românesc, în care obiectele 
muzeale, unele unicat, pauzele ambientale, inter-
valele, incintele, toate au o consistență obiectuală 
definitorie în receptarea lor, creând o atmosferă 
unică, de neuitat. Spre deosebire de alte muzee, 
unde exponatele se desprind vizual pe rând și fie-
care își prezintă povestea lui, aici, în această expo-
ziție de bază, ele par să opună o anumită rezistență 
extragerii lor, se încearcă să tragă după sine în re-
ceptarea lor și alte lucruri învecinate și totoda-
tă ceva nevăzut, poate spiritul unor oameni care 
le-au lucrat și folosit, tradițiile lor, simbioza între 
acestea, muncile agricole legate întotdeauna de un 
calendar religios.

30 de ani în viața unui muzeu este un timp re-
lativ scurt, dar, cu toate acestea, Muzeul Național 
al Agriculturii s-a străduit de-a lungul timpului să 
își îndeplinească misiunea, aceea de a fi „vizibil“, 
prin punerea în valoare a tuturor resurselor cul-
turale, istorice și de patrimoniu de care a dispus, 
a luptat să devină un muzeu de renume, apreci-
at și vizitat.

Acest an aniversar îl vom sărbători într-un mod 
„altfel“, online: vizitatorilor le este înlesnită vizi-
tarea expoziţiilor în spații tridimensionale, cre-
ându-se, cu siguranţă, și în acest mod, o relație 
interactivă om–obiect–spațiu. 

Muzeului Naţional al Agriculturii va continua 
să încânte și să inspire vizitatorii cu modalităţi 
inovatoare de prezentare a colecţiilor sale, pentru 
că o vizită la muzeu este de fapt o călătorie în timp, 
o căutare a frumuseţii, a adevărului și a sensului 
în viaţa noastră, este o expoziţie permanentă care 
combină geniul minţii umane, cu tradiţia, obice-
iurile și istoria. 

Prof. dr. Gheorghe PETRE, 
 Manager Muzeul Național al Agriculturii

30 de ani de la înființarea  
Muzeului Național al Agriculturii
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Știați că...
 Începând cu data de 7 aprilie 2020, conform 

OUG nr. 38/2020, autorităţile și instituţiile publice 
au obligaţia primirii înscrisurilor semnate cu sem-
nătură electronică prin portaluri proprii?

 Actele emise în format electronic de autorităţile 
și instituţiile publice vor fi semnate cu semnătura 
electronică calificată?

 Autorităţile și instituţiile publice stabilesc tipul 
de semnătură electronică aplicabilă pentru utili-
zarea de către persoanele fizice sau juridice a unui 
serviciu disponibil online prestat de respectivele 
autorităţi, cu respectarea legislației în domeniu?

 Înscrisurile semnate cu semnătură electronică 
avansată, care sunt transmise prin utilizarea unor 
mecanisme de autentificare de nivel substanţial 
sau ridicat, sunt asimilate, în ceea ce privește con-
diţiile și efectele lor, cu înscrisurile sub semnătu-
ră privată?

 În situaţia în care primirea documentelor elec-
tronice nu se poate realiza  prin portaluri proprii, 
autorităţile și instituţiile publice vor utiliza în 
acest sens poșta electronică?

 Autoritățile și instituțiile publice au obligația să 
publice în mediul online informații privind mo-
dalitatea de primire a documentelor electronice?
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 Agenția Națională pentru Egalitatea de 
Șanse între Femei și Bărbați (ANES) pune 
la dispoziția victimelor violenței domestice, 
linia telefonică gratuită, cu număr unic 
de contact 0800.500.333, la care pot fi 
semnalate situații de violență domestică, 
trafic de persoane, discriminare de gen sau 
discriminare multiplă.

Serviciul social gratuit este destinat victimelor 
violenței domestice - numărul unic de contact 

0800.500.333 este funcțional la nivel național, cu 
program continuu, 24h/24h, 7 zile/7 zile, fiind ape-
labil gratuit din orice rețea cu acoperire națională.

Linia telefonică gratuită destinată victimelor 
violenței în familie este deservită de un număr de 
5 consilieri ce asigură asistență și consiliere pentru 
depășirea tuturor situațiilor de urgență, identifică 
soluțiile adecvate cazurilor expuse sau semnalate, 
oferă informații cu privire la demersurile pe care le 
poate întreprinde victima pentru a ieși din situația 
de criză, în funcție de tipologia faptelor de violență 
domestică semnalate, precum și servicii adecvate 
nevoilor acesteia, în plan național. În vederea ana-
lizării gravității agresiunii, există elaborată o fișă 

de evaluare a gradului de risc, ca instrument de ori-
entare și evaluare a nivelului de agresiune.

Astfel, operatorul call-center evaluează inciden-
tul pe baza unor întrebări cheie și întrebări genera-
le, pentru a determina gravitatea situației, domeniul 
de intervenție în care se încadrează situația (VD, ES, 
TP), datele de identificare ale apelantului/victimei și 
descrierea generală a problemei semnalate, astfel:

1. set de întrebări – cheie pentru situațiile de 
urgență în cazurile de violență domestică adresate 
victimei pentru a determina gravitatea stării aces-
teia la momentul apelului și îndrumarea victimei 
către numărul unic de urgență 112;

2. set de întrebări generale pentru înregis-
trarea cazului în sistem, după acordul prealabil al 
apelantului: date de identificare, date referitoare 
la agresiune, date referitoare la agresor.

Pentru orice situație de violență în familie, ope-
ratorul call center din cadrul ANES, cu acordul 
potențialei victime, sesizează și înaintează cazul 
DGASPC-ului, inspectoratelor județene de poli-
ție sau serviciilor publice de asistență socială, de 
urgență, printr-o adresă care trebuie să cuprindă 
datele de identificare ale victimei, numărul de te-
lefon, situația în care se află victima la momentul 
sesizării instituției și orice alte informații menite 
să faciliteze intervenția. 

Linie telefonică gratuită pentru 
victimele violenței domestice
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În fața unei crize de sănătate atât de puterni-
ce, așa cum este cea declanșată de coronavirus, 

cu toții avem cel puțin o responsabilitate. Cu toții 
suntem implicați într-un fel sau altul în această 
luptă. Însă, doar unii se află în prima linie. Aceș-
tia sunt eroii noștri în halate albe, medici și asis-
tenți care zi și noapte, despărțiți de familii și de cei 
dragi, luptă pentru noi. Și lor, cu toții, trebuie să le 
mulțumim.

Deși starea de urgență a fost înlocuită cu starea 
de alertă, după mai bine de două luni de restric-
ții dure pe care românii și ialomițenii au trebuit 
să le îndure, pericolul nu a trecut. Însă economia 
trebuie redeschisă pentru că ialomițenii au sufe-
rit destul, iar unii chiar și-au pierdut locurile de 
muncă, în această perioadă. În mare parte, ialomi-
țenii și-au făcut treaba, au respectat regulile, este 
timpul ca și autoritățile centrale să aibă grijă să-și 
respecte promisiunile. Acestea sunt legate de lo-
curi de muncă și deschiderea afacerilor care au fost 

închise și au provocat un mare dezechilibru eco-
nomic. Este acum responsabilitatea Guvernului să 
repornească economia. 

Responsabilitățile mele și ale Consiliului Jude-
țean Ialomița rămân aceleași, de a sprijini salva-
torii noștri prin alocarea de resurse către spitalele 
județene. Nu facem niciun pas înapoi, rămânem 
responsabili.

Le mulțumesc tuturor ialomițenilor care au 
înțeles să respecte regulile și care s-au conformat 
indicațiilor autorităților. Le mulțumesc eroilor 
noștri în alb, medicilor, asistenților, cadrelor me-
dicale de pe ambulanțe. De asemenea, mulțumesc 
forțelor de ordine -  din Armată, Poliție și Jandar-
merie și angajații ISU Ialomița - care au menținut 
situația sub control  și care au muncit fără odihnă 
pentru ca noi toți să trecem cu bine peste criză. 

IALOMIȚA VĂ ESTE ÎNDATORATĂ!

#RămânemResponsabili 

Rămânem cu toții responsabili  
în fața crizei Covid-19

Victor Moraru, președintele Consiliului Județean Ialomița


