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                                                      EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotarare cu privire la conferirea titlului de “Cetatean de onoare al 

municipiului Alexandria “  doamnei Iacob Didina. 

 

   Printre atributiile Consiliului local este si  cea prevazuta la alin. (8), al 

art. 36 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, conform careia, acesta poate conferi, 

persoanelor fizice romane sau straine cu merite deosebite, titlul de cetatean de 

onoare al localitatii, in baza unui regulament propriu. 

 La art. 5 din Regulamentul aprobat prin hotararea nr. 99/2007 se prevad 

categoriile de personalitati indreptatite sa primeasca titlul de cetatean de onoare 

, printre acestea fiind si cele  de recunoastere nationala si internationala, care prin 

realizarile lor deosebite au facut cunoscut numele municipiului Alexandria, si au 

adus contributia la dezvoltarea imaginii acestuia in tara si in afara ei. 

Am astăzi bucuria și onoarea de a aduce recunoștință pentru întreaga sa 

activitate la o vârstă mai mult decât respectabilă doamnei doctor IACOB DIDINA, 

un medic exceptional, un om decent si responsabil, o personalitate care prin 

realizarile sale deosebite a facut cunoscut numele municipiului Alexandria in tara 

si in strainatate. 

 Absolventa a Universitatii de Medicina din Iasi in anul 1964, d-na Iacob 

Didina a facut primii pasi in medicina imediat dupa terminarea facultatii ca medic 

generalist, din anul 1972 este medic specialist, iar in anul 1991 a devenit medic 



primar, sef de sectie obstetrica ginecologie la Spitalul Judetean de Urgenta 

Alexandria unde isi desfasoara intreaga activitatea cu daruire si entuziasm. Isi 

continua cu aceasi responsabilitate si implicare munca medicala si dupa 

pensionare in cadrul cabinetului unde alte mii de paciente au venit cu incredere 

pana in anul 2005 cand a decis ca este momentul sa se retraga in sanul familiei 

care in toata acesta indelungata si solicitanta cariera ia fost alaturi si a sustinut-o.  

Drept recunoastere a meritelor si efortului sustinut, in perioada 1989-1997 a fost 

numita director al Directiei de Sanatate Publica Teleorman. 

A reusit sa imbine in mod armonios si echilibrat viata profesionala  cu cea 

personala, indeplinindu-si admirabil responsabilitatile de medic, sef, sotie si 

mama, avandu-l alaturi permanent pe sotul Domniei Sale, tot medic de profesie si 

fiind totdeauna un model si un exemplu de urmat pentru fiica sa, ce a ales sa 

urmeze o cariera in  matematica.  

Putini dintre tinerii de astazi pot sa isi imagineze sau sa inteleaga ce a 

insemnat cu adevarat “munca” unui doctor cu specializarea doamnei Iacob in anii 

grei ai politicii pronataliste din perioada comunista, cunoscuta multora drept 

“epoca interzicerii avorturilor” cu scopul cresterii natalitatii. Presiunile, frica,, 

controalele, durerea, teroarea instalata in toate familiile de fosta Securitate, au 

fost pentru multi ani viata de zi cu zi si noapte de noapte a doamnei doctor care a 

trebuit permanent sa  isi exercite profesia intr-un echilibru fragil intre respectarea 

legilor sistemului si respectarea alegerilor personale ale femeilor cu care intra in 

contact. Nimic insa nu va putea sterge vreodata din mintea si sufletul doamnei 

doctor bucuria si speranta generate de fiecare noua viata adusa in aceasta lume si 

tipatul de victorie ce a insotit zecile de mii de nasteri la care a asistat. 

 Munca asidua depusa in cei peste 50 de ani de profesie la sectia de 

obstetrica ginecologie se poate statistic rezuma la  peste 40.000 de nasteri 

asistate, din care peste 20.000 de interventii chirurgicale. Multi dintre cei aflati 

astazi in aceasta sala au venit pe lume sub supravegerea doamnei doctor. 

De-a lungul carierei s-a dedicate in totalitate pregatirii si indrumarii 

medicilor stagiari, reusind cu pricepere si profesionalism sa inchege o echipa 

performanta si profesionista la spitalul din Alexandria. 



 In ceea ce priveste activitatea stiintifica, d-na doctor Iacob Didina, aceasta a  

publicat numeroase aticole de specialitate  si sustinut comunicari in sesiuni 

stiintifice si congrese nationale. Intreaga cariera a fost permanent preocupata de 

inovatia in domeniul medical, de aplicarea celor mai noi si performante tehnici 

medicale si de aprofundarea cunostintelor medicale prin participarea la 

numeroase stagii de pregatire atat in tara cat si in strainatate R.F. Germania, 

Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Canda si India. 

Multi dintre cei aflati astazi in aceasta sala au venit pe lume sub 

supravegerea doamnei doctor. 

Activitatea profesională a fost doar o latură a puternicei personalități a 

Domniei Sale. Întotdeauna latura civică, patriotică insuflată încă de mica prin 

exemplul familiei a completat în mod fericit idealul uman al doamnei doctor Iacob 

Didina. 

           Ca urmare , in conformitate cu prevederile legale amintite, precum si ale 

art. 45, alin.(6) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioare, propun elaborarea de catre Directia 

Juridic Comercial a unui proiect de hotarare cu privire la conferirea titlului de “ 

Cetatean de onoare al municipiului Alexandria” doamnei Iacob Didina, proiect de 

hotarare care, impreuna cu intreaga documentatie, va fi supus spre dezbaterea si 

aprobarea Consiliului local al municipiului Alexandria. 
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