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Ceremonia de învesti-
re a debutat cu intonarea 
Imnului național al Româ-
niei, după care s-a dat citi-
re hotărârii de guvern pri-
vind numirea în funcție. 
A urmat depunerea ju-
rământului de credință, 
iar invitații au dorit să 
transmită noului subpre-
fect, dar și echipei deja 
în funcție, mesaje de fe-
licitare.  Gheroghe Sores-
cu a mulțumit prefectului 
județului Ilfov, dar și tutu-
ror celor care au lucrat ”în 
perioada dificilă pe care 
am parcurs-o. De altfel, și 
rezultatele, dacă pot spu-
ne așa în ceea ce privește 
evoluția pandemiei la nive-
lul județului dumneavoas-
tră, sunt bune, dacă pot 
să folosesc acest termen. 
Pentru că aici s-a gestio-
nat foarte bine situația, iar 
Ilfov este un exemplu de 
bună practică! Am avut, 
alături de prefectul Daniel 
Zamfir, nopți întregi când 
a trebuit să ne ocupăm 
de avioanele care soseau 
pe Aeroportul Otopeni, de 
persoanele care urmau să 
intre în carantină și pentru 
care căutam cazare și de 
aceea vă transmit sincere 
mulțumiri. Am depășit mo-

mentul cel mai greu, dar, 
în egală măsură trebuie 
să fim în continuare foar-
te atenți în această stare 
de alertă, să o tratăm cum 
se cuvine pentru a nu ne 
trezi în situația în care să 
revenim la măsuri restric-
tive. Este de dorit ca în pe-
rioada imediat următoare 
să ajungem la un context 
care să ducă la relaxarea 
măsurilor. Și sunt convins 
că, prin completarea echi-
pei, lucrurile vor evolua 
foarte bine!”, a spus secre-
tarul de stat în MAI.

Ilfov - un pilon 
important

La rândul său, depu-
tatul Daniel Gheorghe a 
vorbit despre rolul extrem 
de important al Instituției 
Prefectului în actualul 
context epidemiologic, iar 
modul în care a fost ges-
tionată pandemia la nive-
lul județului Ilfov arată bu-
na funcționare a județului 
și, în ansamblu, buna 
funcționare a României. 
”Pentru că Ilfov, care este 
lângă București, nu este 
doar un vecin al Capitalei 
sau un subaltern al său. 
Este un județ care are 

pe teritoriul său obiective 
strategice de importanță 
vitală și, vedem acum, în 
această situație de criză, 
cât de important este ro-
lul structurilor din cadrul 
Prefecturii Ilfov, din ca-
drul serviciilor deconcen-
trate, din cadrul inclusiv 
al forțelor militare care 
acționează în județul Ilfov. 
În continuare, aș vrea ca 
noi toți să găsim resortul 
de a acționa unitar și de a 
găsi întotdeauna cele mai 
bune soluții în ceea ce re-
prezintă apărarea intere-
selor oamenilor, apărarea 
drepturilor și libertăților 
cetățenești, dar, mai pre-
sus de orice, apărarea 
vieții și libertății oameni-
lor. Pentru că, iată, acum 
cu toții am înțeles în aces-
te luni de criză că dreptul 
la viață este dreptul fun-
damental al omului, fără 
de care celelalte nici mă-
car nu ar fi putut fi închi-
puite. Așadar, Prefectura 
Ilfov este într-un moment 
de cotitură, un moment 
important, un moment 
în care are de gestionat 
chestiuni care nu țin doar 
de acest județ, de oame-
nii care locuiesc, trăiesc 
sau muncesc în Ilfov, ci 

țin de întreaga Românie. 
Ilfov este și poarta de in-
trare a României, este 
județul care face legătura 
dintre Capitală și celelalte 
județe ale României. Ilfov 
este estențial și îl felicit 
pe domnul prefect pentru 
munca desfășurată! Vreau 
să adresez cele mai bu-
ne gânduri de susținere și 
prietenie reprezentanților 
forțelor MAI și apreciez că 
această pandemie a fost 
gestionată cum trebuie. 
Este un moment dificil, 
iar reprezentanții Prefec-
turii Ilfov și-au arătat cali-
tatea și curajul în această 
perioadă. Noul subprefect 
se află acum în fața unei 
încercări, un prilej în care 
să poată dovedi că Ilfov 
este un județ unde exis-
tă ordine, se respectă le-
galitatea și unde omul es-
te tratat civilizat și seri-
os. Vă îndemn în continu-
are să aveți curaj, să vă 
implicați, să militați pen-
tru apărarea intereselor 
românești aici, în județul 
Ilfov, unul dintre motoa-
rele economice ale Româ-
niei. Un județ aflat în pli-
nă dezvoltare, un județ 
cu un caracter strategic 
foarte important. Sper 

că Guvernul României, în 
perspectivă, va înțelege 
importanța tot mai ma-
re pe care Ilfov o joacă 
în ansamblul României nu 
doar economic și social, ci 
putem spune strategic și 
militar chiar, din anumite 
puncte de vedere. Vă do-
resc mult succes, sănăta-
te și putere de muncă”, a 
spus deputatul.

Momente dificile, 
gestionate corect

”Am reușit să trecem 
prin momente dificile, 
într-o perioadă deosebi-
tă, în condiții neașteptate 
pentru întreaga lume, 
nu doar pentru noi. Vă 
mulțumesc pentru apre-
cieri, dar vă spun că noi 
ne-am făcut doar dato-
ria. Colegii de la MAI sau 
cei de la MApN și-au fă-
cut datoria și împreună 
am reușit să fim în sluj-
ba cetățeanului, să apă-
răm ordinea, să ajun-
gem la acest moment 
în care să putem spune 
că lucrurile nu au evolu-
at  într-o manieră nepo-
trivită sau cu nesiguranță 
pentru oameni”, a decla-
rat, la rândul său, prefec-

tul județului Ilfov, urân-
du-i ”bun venit” colegu-
lui său (de altfel, până de 
curând, Daniel Zamfir și 
Andrei Scutelnicu au fost 
colegi în cadrul Consiliu-
lui Județean Ilfov, unde 
au fost consilieri județeni 
aleși pe lista PNL). ”A ve-
nit într-o echipă pe care 
se poate baza, iar noi ne 
bazăm pe el!”, a concluzi-
onat Daniel Zamfir.

Finalul discursurilor a 
aparținut noului subpre-
fect, care a dat asigurări 
că va continua ceea ce 
s-a început deja la nive-
lul Prefecturii Ilfov, pen-
tru ca lucrurile să mear-
gă la fel de bine. ”Lumea 
nu ar trebui să se fereas-
că în a aprecia calitatea 
omenilor care fac lucrurile 
corect și bine - de la me-
dici, polițiști, jandarmi sau 
oameni care activează în 
instituțiile publice, chiar 
dacă aceasta este dato-
ria lor. Eu vă asigur că îm-
preună cu echipa din Pre-
fectură și cu restul depar-
tamentelor și structurilor 
din ministere voi da do-
vadă de totală implicare și 
nu voi face rabat de la ni-
ciun efort!”, a spus Andrei 
Scutelnicu.

Echipă completă la conducerea Prefecturii Ilfov
 Andrei Scutelnicu și-a preluat mandatul de subprefect al județului

La sediul Instituției Prefectului - Județul 
Ilfov a avut loc pe 26 mai, ceremonia de 
învestire în funcția publică de subprefect 
al județului Ilfov a lui Andrei Scutelnicu. La 
ceremonia de depunere a jurământului 
de credință au fost prezenți Gheorghe 
Sorescu, secretar de Stat în Ministerul 
Afacerilor Interne, Daniel Gheorghe, 
deputat în Parlamentul României, Teodor 
Iulian Gheorghe, director general al 
Direcției Generale pentru Relațiile cu 
Instituțiile Prefectului, Daniel-Tudorel 
Zamfir, prefectul județului Ilfov, Anghel 
Enache, subprefect al județului Ilfov, 
reprezentanți ai structurilor teritoriale ale 
MAI și ai serviciilor din cadrul Prefecturii 
Ilfov. Andrei Scutelnicu exercită cu 
caracter temporar, în condițiile legii, 
funcția publică de subprefect al județului 
Ilfov, în baza HG 401/21 mai 2020.

Carmen Istrate

De la stg. la dr. - noul subprefect al jud. Ilfov, Andrei Scutelnicu, prefect jud. Ilfov, 
Daniel-Tudorel Zamfir, Gheorghe Sorescu, secretar de Stat în MAI, Teodor Iulian 
Gheorghe, dir. Gen. Direcția Generală pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului, 
deputat, Daniel Gheorghe și Anghel Enache, subprefect jud. Ilfov


