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Stimaţi cetăţeni,

Împreună cu cetăţenii 
şi pentru ei!

Vă invit să dezvoltăm împreună 
relaţii oneste și dialog permanent, 
bazate pe cunoașterea acțiunilor, 
încredere şi respect reciproc. 
Administraţia trebuie să asigure 
cetăţenilor dreptul de a se putea 
informa corect cu privire la toate 
demersurile întreprinse și să îi 
asigure, astfel, că acţiunile sale 
sunt în sprijinul și interesul 
cetățenilor județului. 

Misiunea Consiliului Județean Ialomița este de a fi permanent în 
slujba nevoilor comunităţii locale, pentru a soluţiona şi gestiona   
într-o manieră legală, transparentă, echitabilă, competentă şi 
eficientă nevoile colectivităţii, asigurând astfel prosperitatea 
locuitorilor județului prin furnizarea de servicii la un înalt standard 
de calitate. 

Îndeplinirea obiectivului strategic de modernizare a administrației 
publice județene presupune politici publice și proceduri interne 
adecvate specificului și proiecțiilor de dezvoltare economică și socială 
a județului.

Coerența și transparența actului administrativ trebuie însoțite de o 
schimbare de fond a raportului administrație-cetățean, care se poate 
realiza doar printr-o informare corectă și consultarea în problemele 
ce privesc comunitatea.

Apariția acestui buletinul informativ îşi propune reducerea 
barierelor administrative, crearea unei atitudini favorabile, de 
înțelegere în rândul cetățenilor în ceea ce privește activitățile și 
inițiativele autorității județene și determinarea publicului de a adopta 
comportamente de sprijin față de instituție, manifestate prin 
implicarea activă în ceea ce privește stabilirea agendei publice și a 
direcțiilor de dezvoltare.

Veți regăsi în paginile care urmează informații despre toate ariile 
de interes ale Consiliului Județean Ialomița, pornind de la interesul 
superior al cetățeanului – îmbunătățirea calității vieții și până la 
preocuparea permanentă pentru modernizarea infrastructurii.   

VICTOR MORARU



Consiliul Judeţean Ialomiţa este  „autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel 

judeţean pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea 

realizării serviciilor publice de interes judeţean” conform prevederilor art.87, al.1, din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale modificată şi republicată. Atribuţiile Consiliului Judeţean Ialomiţa sunt 

prevăzute la art. 91 din aceeaşi lege.

În urma alegerilor din 04.04.1992 a luat fiinţă Consiliul Judeţean Ialomiţa. Data constituirii, 10.04.1992, 

a însemnat începutul unei noi perioade în istoria administraţiei publice locale ialomiţene. În anul 2016, în 

urma alegerilor din iunie, Consiliul Judeţean Ialomiţa a intrat în cel de-al şaselea mandat.

Definirea şi rolul 

Consiliului Judeţean 

Ialomiţa 

(1) Consiliul Judeţean îndeplineşte următoarele categorii 
principale de atribuţii:

a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al 
consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale 
societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;

b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului;
c) atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine;
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională;
f) alte atribuţii prevăzute de lege.

(2) În exercitarea atribuţiilor privind organizarea şi 
funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, 
ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale 

societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes 
judeţean, Consiliul Judeţean Ialomiţa:

a) alege, din rândul consilierilor judeţeni, președintele și 2 vicepreşedinţi;
b) hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice şi 

societăţi comerciale de interes judeţean, precum şi reorganizarea regiilor 
autonome de interes judeţean, în condiţiile legii;

c) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, 
organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale 
aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de 
interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes 
judeţean;

d) exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare 
participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile 
legii;

e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea 
raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, 
pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean.

Definirea şi rolul 

Consiliului Judeţean 

Ialomiţa 

(3) În exercitarea atribuţiilor privind dezvoltarea economico-socială 
a judeţului, Consiliul Judeţean Ialomiţa:

a) aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, bugetul propriu al 
judeţului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de 
încheiere a exerciţiului bugetar;

b) aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, contractarea şi/sau 
garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin 
emisiuni de titluri de valoare în numele judeţului, în condiţiile legii;

c) stabileşte impozite şi taxe judeţene, în condiţiile legii;
d) adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială şi de 

mediu a judeţului, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, 
aprobă şi urmăreşte, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale 
comunale şi orăşeneşti interesate, măsurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, 
pentru realizarea acestora;

e) stabileşte, pe baza avizului consiliilor locale ale unităţilor administrativ-
teritoriale implicate, proiectele de organizare şi amenajare a teritoriului judeţului, 
precum şi de dezvoltare urbanistică generală a acestuia şi a unităţilor administrativ-
teritoriale componente; urmăreşte modul de realizare a acestora, în cooperare cu 
autorităţile administraţiei publice locale comunale, orăşeneşti sau municipale 
implicate;

f) aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de 
interes judeţean, în limitele şi în condiţiile legii.

(4) În exercitarea atribuţiilor privind gestionarea patrimoniului 
judeţului, Consiliul Judeţean Ialomiţa:

a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor 
proprietate publică a judeţului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes 
judeţean, în condiţiile legii;

b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată 
a judeţului, după caz, în condiţiile legii; 

c) atribuie, în condiţiile legii, denumiri de obiective de interes judeţean.

 (5) În exercitarea atribuţiilor privind gestionarea serviciilor publice 
din subordine, Consiliul Judeţean Ialomiţa:

a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind:

1. educaţia; 2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu 
handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în 
nevoie socială; 3. sănătatea; 4. cultura; 5. ordinea publică; 6. situaţiile de urgenţă; 7. 
protecţia şi refacerea mediului; 8. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a 
monumentelor istorice şi de arhitectură, a rezervaţiilor naturale; 9. evidenţa 
persoanelor; 10. podurile şi drumurile publice; 11. serviciile comunitare de utilitate 
publică de interes judeţean; 12. alte servicii publice stabilite prin lege;

b) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
c) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege;
d) acordă consultanţă în domenii specifice, în condiţiile legii, unităţilor 

administrativ-teritoriale din judeţ, la cererea acestora.
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PĂCUREANU VIOREL

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 2016-2020

MORARU VICTORGRIGORE EMIL-CĂTĂLIN

- preºedinte -- vicepreºedinte -
GAE IONEL

CRUNÞEANU DANIEL

- consilier -
BĂNESCU VIOREL

- consilier -

NEDU MARIN

- consilier -
CHIDU TUDORIÞA

- consilier -

NICA VIOREL

- consilier -

HEREA GHEORGHE

- consilier -
MAFTEI GICĂ

- consilier -

MATACHE ANTON
- consilier -

IANC ION OCTAVIAN
- consilier -

MITRAN ELENA

- consilier -

OANCEA STELA

- consilier -
RĂDULESCU CIPRIAN

- consilier -

PREPELIÞĂ CONSTANTIN

- consilier -

TRIFAN LUMINIÞA

- consilier -

CONDRUÞ ILEANA

- consilier -

FUEREA SORIN

- consilier -

VASILESCU CONSTANTINA

- consilier - - consilier -

STOIAN DORIN

- consilier -

MANEA GIGI

- consilier -

CRISTEA VALENTIN

RĂCEANU GABRIEL

- consilier -

CONSTANTIN GHEORGHE

- consilier - - consilier -

SOARE DRAGOŞ

- consilier -

NUNU ION

- consilier -

STOICA SOFIEA

- consilier -

TĂNASĂ GHEORGHE

POPA MARIN

- consilier -

Comisia juridică, de disciplină, 

drepturi, obligaţii şi incompatibilităţi

1.  GAE IONEL 
2.  IANC ION - OCTAVIAN
3.  PREPELIŢĂ CONSTANTIN
4.  RĂDULESCU VIOREL - CIPRIAN
5.  RĂCEANU GABRIEL

Comisia de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, 

protecţia mediului şi turism

1.  GRIGORE EMIL - CĂTĂLIN
2.  POPA MARIN G- 
3.  HEREA GHEORGHE
4.  NICĂ VIOREL
5.  TANASĂ GHEORGHE 
6.  FUEREA SORIN
7.  STOIAN DORIN - CĂTĂLIN

Comisia economico-financiară 

şi agricultură 

1.  MORARU VICTOR
2.  CONDRUŢ ILEANA 
3.  NEDU MARIN 
4.  MATACHE ANTON
5.  CRISTEA VALENTIN - MARIUS
6.  MANEA GIGI
7.  SOARE DRAGOŞ 

Comisia pentru muncă, sănătate, 

asistenţă socială şi familie

1.  NUNU ION
2.  MAFTEI GICĂ
3.  BĂNESCU VIOREL - VIVARI
4.  OANCEA STELA
5.  MITRAN ELENA 
6.  VASILESCU CONSTANTINA
7.  STOICA SOFIEA

Comisia pentru învăţământ, cultură, 

culte, tineret, colaborarea cu 

societatea  civilă şi relaţii externe

1. CRUNŢEANU DANIEL - EUGENIU
2. TRIFAN LUMINIŢA�
3. CHIDU TUDORIŢA
4. CONSTANTIN GHEORGHE
5. PĂCUREANU VIOREL

Şedinţa a fost deschisă de prefectul Judeţului Ialomiţa, domnul Gigi PETRE, apoi 
domnul Ciprian Viorel Rădulescu, decanul de vârstă al consilierilor judeţeni aleşi şi doi 
dintre cei mai tineri consilieri judeţeni, Ion-Octavian Ianc şi Luminiţa Trifan, au condus 
lucrările şedinţei.

Componenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa pentru mandatul 2016-2020 a fost validată 
prin Hotărârea nr. 2/24.06.2016, iar prin Hotărârea nr. 3/24.06.2016 Consiliul Judeţean 
Ialomiţa a fost declarat legal constituit. A urmat votul pentru alegerea preşedintelui 
Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Hotărârea nr. 4/24.06.2016 a consfinţit alegerea domnului Victor MORARU ca 
preşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Pentru funcţiile de vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Ialomiţa au fost aleşi domnii 
Emil Cătălin Grigore (PSD) şi Ionel Gae (ALDE). 

Preşedintele ales, în alocuţiunea rostită, şi-a exprimat voinţa de a uni toate eforturile 
pentru un singur proiect: „Ialomiţa noastră! Cu o calitate mai bună a vieţii, pentru că, 
indiferent de problemele pe care le are judeţul, cetăţenii din Ialomiţa speră să trăiască 
mai bine, cu ajutorul nostru!”

Şedinţa de constituire a fost convocată, prin Ordinul nr. 
322/21.06.2016, emis de Prefectul Judeţului Ialomiţa, în ziua 
de 24 iunie 2016, începând cu ora 12.00, în Sala de spectacole 
a Consiliului Județean Ialomița.

Componenţa 

comisiilor de specialitate
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Odată cu finalizarea lucrărilor, mare parte a 
locuitorilor județului Ialomiţa va beneficia de condiții 
mai bune de educație și de viață cotidiană,  urmare a 
faptului că banii alocați vizează cu prioritate rezolvarea 
nevoi lor  comuni tă ț i lor  pr iv ind  cons t ruc ț ia -
modernizarea de creșe și școli, alimentarea cu apă, 
rețeaua de canalizare, construcția, amenajarea ori 
modernizarea drumurilor.

În județul nostru, suma disponibilă pentru 
construirea ori modernizarea creșelor și școlilor este de 
35.553.605 lei.

În judeţul Ialomiţa, suma totală a finanţării 

obiectivelor şi proiectelor aprobate prin 

Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2   

se ridică la 813.751.086,75 milioane de lei

- Au fost aprobate 129 de proiecte -

Suma totală a finanțării obiectivelor și proiectelor aprobate prin Programul Național 
de Dezvoltare Locală 2 – PNDL 2, în județul Ialomița se ridică la valoarea de 
813.751.086,75 milioane de lei.

Pentru extinderea rețelelor de canalizare s-au alocat 
248.827.083 de lei, iar pentru introducerea apei curente 
49.178.158 lei.

În ceea ce privește reabilitarea sau amenajarea 
drumurilor, resursa financiară pentru următorii trei ani 
(până în 2020) este de 185.438.926 lei, sumă repartizată 
pentru localități și 162.442.290 lei către Consiliul 
Județean Ialomița.

Pentru înființarea sau modernizarea de dispensare 
umane  în  loca l i t ă ț i l e  jude țu lu i  s -au  a loca t 
10.378.094,60. Consiliul Județean Ialomița va primi 

pentru modernizarea Spitalului Județean de Urgență 
Slobozia suma de 112.456.379 lei.

Mare parte din nevoile și așteptările comunităților din 
Ialomiţa își găseşte soluţiile prin PNDL 2:

 Construirea blocului operator din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Slobozia – 53.310.199 lei;

 Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului 
Județean de Urgență Slobozia – 59.146.180 lei;

 Rețele utilități aferente cartierului rezidențial zona 
Gării Noi din Municipiul Slobozia, în vederea realizării 
obiectivului – sistematizare pe verticală/drumuri – 
6.796.491,00 lei;

 Modernizare DJ 201 Buești-Ivănești-Ion Ghica-
Ciulnița-Cosâmbești-Mărculești, km 57+000 – km 
84+000 – 31.637.058 lei;

 Modernizare DJ 201: tronson I DN 2 Coșereni-
Axintele-Orezu, km 0+000 – km 35+400 – 83.521.584,2 
lei;

 Modernizare drum județean DJ 203F Grivița-
Smirna-Iazu-Scânteia-Valea Ciorii-DN 21A, km 0+000 
– km 25+350 – 47.283.647 lei; Pod peste râul Prahova la 
Dridu, DJ 101, km 52+759 – 8.445.589,8 lei.

Vor fi modernizați astfel aproximativ 86 km de 
drumuri județene, la care se adaugă și executarea 
obiectivului Pod peste râul Prahova la Dridu.

Primarii fiecărei localități au, de acum, responsabi-
litatea de a întocmi ori completa documentația legală 
necesară fiecărui proiect, pentru ca banii să ajungă acolo 
unde este nevoie de ei.

La nivel național, PNDL 2 înseamnă un efort de 30 de 
miliarde lei, angajat până-n 2020.

Au fost depuse peste 13.000 de proiecte cu o valoare 
totală de peste 67 miliarde lei, mai mult decât dublu 
sumei alocate prin lege pentru perioada 2017-2020. Au 
fost selectate, pe baza unor criterii obiective, peste 6.851 
de proiecte cu valoare totală de 29,9 miliarde lei. 

Pentru prima dată fondurile de dezvoltare sunt 
distribuite pe baza unei formule matematice echilibrate, 
nepartizane politic, care a luat în calcul, în primă etapă, 
alocarea fondurilor pe județe și apoi repartizarea în 
interiorul județelor.

În formula alocării fondurilor pe județe au fost patru 
indicatori luați în calcul: numărul de localități din județ, 
populația județului, suprafața județului și impozitul pe 
venit încasat pe județ. Ca urmare, indiferent de culoarea 
politică a președinților de consilii județene sau de bazinul 
electoral, județele au primit bani după criterii obiective 
raportate la cei patru indicatori privind structura 
demografică și administrativă și capacitatea financiară a 
acestora.

JUDEȚUL IALOMIȚA

Unități de învățământ: 

școli, grădinițe, creșe
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Sisteme de alimentare cu apă 

și stații de tratare

Sisteme canalizare 

și stații de epurare

Infrastructură rutieră

Poduri și Podețe

Infrastructură de sănătate

Iluminat public
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Proiecte nanţate prin fonduri nerambursabile alocate 

din bugetul judeţului Ialomiţa pentru activităţi nonprot 

de interes general pentru anul 2017

Proiecte nanţate prin fonduri nerambursabile alocate 

din bugetul judeţului Ialomiţa pentru activităţi nonprot 

de interes general pentru anul 2017
În conformitate cu priorităţile stabilite în Strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului 

Ialomiţa în perioada 2009-2020, Consiliul Judeţean Ialomiţa a adoptat hotărârea nr. 50/ 23.03.2017 
pentru aprobarea „Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general”, conform Legii nr. 350/2005.

Programul  de  acordare  a  finan țăr i lor 
nerambursabile s-a desfășurat în două sesiuni.

Prima sesiune de depunere s-a desfășurat în 
perioada  07.04 – 22.05.2017. 

Au fost depuse 20 de cereri din care 11 propuneri 
de proiecte au fost declarate eligibile. Suma totală 
alocată pentru proiectele declarate elegibile fiind de 
193.860 lei.

Cea de a doua sesiune de depunere s-a desfășurat 
în perioada  13.07 –  17.08.2017. 

Au fost depuse 9 propuneri de proiecte  și au fost 
declarate eligibile 6. Cele 6 proiecte eligibile au 
obținut finanțare în sumă de 118.458 lei

Domeniul de finanțare: CULTE/RELIGIE

Fonduri alocate 300.000 lei                          Fonduri repartizare 62.600 lei

Alocația financiară directă din fonduri 
publice  a vizat desfășurarea unor activități 
nonprofit de către persoane juridice fără scop 
patrimonial, respectiv asociații sau fundații 
constituite conform legii – sau culte religioase 
recunoscute conform legii, cu sediul social sau 
filială în județul Ialomița, care să contribuie la 
realizarea unor acțiuni sau programe de interes 
public general, cu relevanță și aplicabilitate în 
județul Ialomița.

Bugetul alocat programului a fost stabilit 
prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 

47 din 23.03.2017 privind aprobarea bugetului 
general al județului Ialomița pe anul 2017 și a fost 
de 1.200.000 lei, el fiind repartizat conform 
Programului anual al finanțărilor nerambursabile, 
pe următoarele domenii: 

 Culte/religie:   300.000 lei 
 Recreere/sport:  300.000 lei 
 Educație:   300.000 lei 
 Protecția mediului:  300.000 lei

Domeniul de finanțare: RECREERE/SPORT

Fonduri alocate 300.000 lei                          Fonduri repartizare 80.800 lei

Domeniul de finanțare: EDUCAȚIE

Fonduri alocate 300.000 lei                          Fonduri repartizare 168.918 lei



Şedinţele Consiliului Judeţean IalomiţaŞedinţele Consiliului Judeţean Ialomiţa
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Proiecte depuse 
de Consiliul Judeţean Ialomiţa în cadrul 

programelor cu finanţare europeană
Având în vedere preocuparea permanentă a Consiliului 

Județean Ialomița de accesare a fondurilor europene 
pentru dezvoltarea județului Ialomița a fost depus, prin 
Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de 
importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1: 
Stimularea mobilității regionale prin conectarea 
nodurilor secundare și terțiare la infrastructura   
TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Apel de 
proiecte nr. POR 2016/6.1/2, proiectul 

,,Modernizarea drumurilor judeţene DJ 
302(km 13+865-km 37+545) local i tăţ i le 
Drăgoeşti-Roşiori-Moviliţa-Dridu, DJ 101(km 
52 +100-km 37+600) localităţi le Dridu-
Fierbinţi-Târg –limita judeţ Ilfov, DJ 101(km 
52+100- km59+700) Dridu-Jilavele şi DJ 402(km 
53+700-km 61+740) limita Judeţ-Călăraşi 
Sineşti (DN2)”.

Obiectivul general vizează modernizarea a 49,517 km 
de drum județean pe DJ 101, DJ302 și DJ402 prin care se 
îmbunătățeste accesul populației din localitațile adiacente 
drumurilor reabilitate către județele Ilfov, Prahova și 
Călărași și prin DN1 către București și Brașov. 

Contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Ialomiţa la 
finanţarea proiectului:  

• 2.096.937,20 lei inclusiv TVA, reprezentând 2% din 
valoarea eligibilă a proiectului;

• 10.280.991,91 lei inclusiv TVA, reprezentând valoarea 
cheltuielilor neeligibile ale proiectului.

Asistență financiară nerambursabilă solicitată: 
102.749.806,90 lei.

Proiectul a fost depus la Agenția de Dezvoltare Sud-
Muntenia și se află în faza de verificare tehnică şi 
financiară a cererii de finanțare.

Un alt obiectiv important pentru Consiliul Județean 
Ialomița este protejarea și valorificarea corespunzătoare a 
patrimoniului cultural aflat în proprietatea publică a 
județului Ialomița. În acest sens, prin Programul 
Operaţional Regional 2014-2020,  Axa prioritară 5 – 
Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia 
şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, 
Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, 
promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi 
cultural,  Apel de proiecte- POR/2017/5/5.1/SUERD/1- 
dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii 

Europene pentru Regiunea Dunării în ce privește Aria 
prioritară 3 a SUERD “Promovarea culturii și a 
turismului, a contactelor directe între oameni”, au fost 
depuse 3 proiecte, respectiv:

1. Reabilitarea monumentului istoric şi de 
arhitectură Conacul Bolomey.

Obiectivul general al proiectului urmărește impulsionarea 
dezvoltării locale prin reabilitarea Ansamblului Conacul 
Bolomey și valorificarea patrimoniului cultural și a identității 
culturale prin introducerea acestuia în circuitul turistic . 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 
21.640.644,91 lei cu TVA. 

Contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Ialomiţa la 
finanţarea proiectului:  593.289,16 lei, compusă din:

• 432.812,90 lei, reprezentând 2% din valoarea totală 
eligibilă a proiectului și 

• 160.476,26 lei cheltuieli neeligibile. 
Asistență financiară nerambursabilă solicitată: 

102.749.806,90 lei.
Proiectul a fost depus la Agenția de Dezvoltare Sud 

Muntenia și a fost admis, după verificarea administrativă și 
de eligibilitate. 

2. Reabilitarea şi punerea în valoare a 
Monumentului Istoric Oraşul de Floci.

Obiectivul general vizează nu numai realizarea de 
acțiuni specifice de restaurare și conservare a obiectivului 
de patrimoniu clasa A situl arheologic Orasul de Floci ci și 
introducerea acestuia în circuitul turistic al Județului 
Ialomița și implicit al României prin creșterea notorietății  
prin acțiuni specifice de promovare și publicitate. 

• Valoarea totală eligibilă a proiectului este de  
12.193.054,97 lei cu TVA. 

• Contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Ialomiţa la 
finanţarea proiectului : 243.861,10 lei, reprezentând 2% din 
valoarea totală eligibilă a proiectului.

Asistența financiară nerambursabilă solicitată este de 
11.949.193,87 lei.

Proiectul a fost depus la Agenția de Dezvoltare Sud 
Muntenia și se află în etapa de evaluare a conformității 
administrative și eligibilității cererii de finanțare.

3. Restaurare şi conservare Biserica de Lemn 
"Sf. Nicolae“.

Proiectul are ca obiectiv general conservarea, 
protejarea, promovarea și valorificarea patrimoniului 

cultural a Județului Ialomița prin realizarea de investiții 
specifice pentru restaurarea și conservarea Bisericii de 
Lemn „Sf. Nicolae” din Municipiul Slobozia în vederea 
creșterii notorietății acestuia prin acțiuni specifice de 
promovare, publicitate și digitizare. 

• Valoarea totală eligibilă a proiectului:
   2.403.607,64 lei cu TVA. 
• Contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Ialomiţa la 

finanţarea proiectului : 165.191,15 lei compusă din:
- 48.072,15 lei, reprezentând 2% din valoarea totală 

eligibilă a proiectului; 
- 117.119,00 lei cheltuieli neeligibile.
Asistență financiară nerambursabilă solicitată este de  

2.355.535,49 lei
Proiectul a intrat în evaluarea conformității 

administrative și eligibilității cererii de finanțare.
Până la această dată, valoarea asistenței financiare 

nerambursabile, solicitate de Consiliul Județean 
Ialomița pentru cele 4 proiecte depuse în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020, este de  
138.262.369,27 lei,  aproximativ  30 milioane de euro.

Un alt proiect depus de Consiliului Județean Ialomița 
în cadrul  Programului Operaţional Capacitate 
Administrativă 2014-2020 este:

Implementarea cadrului comun de evaluare - 
garanția unei administrații eficiente în slujba 
cetățeanului

Obiectivul general îl reprezintă optimizarea proceselor 
desfășurate de instituție, orientate către beneficiari şi 
instruirea personalului la nivelul Consiliului Judeţean 
I a l o m i ţ a  î n  s c o p u l  i m p l e m e n t ă r i i  u n i t a r e  a 
managementului calităţii şi performanţei în administraţia 
publică locală. 

• Valoarea totală a proiectului este de 609.930 lei, 
inclusiv TVA aferent

• Contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Ialomiţa la 
finanţarea proiectului:  

• 12.198  lei inclusiv TVA, reprezentând 2% din 
valoarea eligibilă a proiectului.

Proiectul a trecut atât de etapa de verificare a 
eligibilităţi, cât şi de etapa de verificare tehnică şi 
financiară, obţinând 72 de puncte şi se află în etapa de 
selecţie şi precontractare. 

• aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului 
Județean de Urgență Slobozia;

• aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, 
pe anul 2017;

• aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al 
Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2017;

• aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul Ialomița și 
Ministerul Turismului;

• aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de  
Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-
economici la obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței 
energetice a Clădirii Centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea”;

• aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței 
energetice a Clădirii Centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea”  
și a cheltuielilor legate de proiect;

• aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de  
Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-
economici la obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței 
energetice a Căminului Școală CP5 – Clădire școală și clădire Sală 

de Sport (Liceul Tehnologic Special Ion Teodorescu) Slobozia”;
• aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței 

energetice a Căminului Școală CP5 – Clădire școală și clădire Sală 
de Sport (Liceul Tehnologic Special Ion Teodorescu) Slobozia”  și 
a cheltuielilor legate de proiect;

• aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de  
Intervenţie (D.A.L.I.) - revizuită şi a principalilor indicatori 
tehnico-economici la obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței 
energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A 
(Centrul Militar Județean Ialomița)”;

• aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței 
energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A 
(Centrul Militar Județean Ialomița)”  și a cheltuielilor legate de 
proiect;

• completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 
122/31.07.2017 privind aprobarea documentației tehnico-
economice, faza D.A.L.I. (revizuit) şi a principalilor indicatori 
tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței 

energetice a clădirii Centrului de Plasament nr. 3 Slobozia,  județul 
Ialomița și cantina aferentă”; 

• completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 
123/31.07.2017 privind aprobarea documentației tehnico-
economice, faza D.A.L.I. (revizuit) şi a principalilor indicatori 
tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței 
energetice a Clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia, 
județul Ialomița”;

• aprobarea participării la cursuri de pregătire, formare şi 
perfecţionare profesională a consilierilor județeni în decursul 
mandatului 2016-2020;

• modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului 
Județean Ialomița nr. 47 din  30.09.1999 privind însușirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului 
Ialomița în vederea actualizării acestuia;

• reorganizarea Comisiei Judeţene pentru Protecţia Copilului 
Ialomiţa;

• desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în 
Consiliul de administraţie al Liceului Tehnologic Special ”Ion 
Teodorescu” Slobozia pentru anul școlar 2017 – 2018;

• desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa 
în Consiliul de administraţie al Centrului Județean de Resurse și 
Asistență Educațională Ialomița pentru anul școlar 2017 – 2018;

• desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean 
Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Palatului Copiilor 
Slobozia, județul Ialomița, pentru anul școlar 2017 – 2018.

• aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de  
Intervenţie (D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-
economici la obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței 
energetice a Sediului Muzeului Județean Ialomița ;

• aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței 
energetice a Sediului Muzeului Județean Ialomița”  și a 
cheltuielilor legate de proiect;

• aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de  
Intervenţie (D.A.L.I.) - revizuită şi a principalilor indicatori 
tehnico-economici la obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței 
energetice a clădirii administrative din strada Răzoare nr.3”;

• aprobarea realizării proiectului „Creșterea eficienței 
energetice a Clădirii administrative din strada Răzoare nr.3”  și a 
cheltuielilor legate de proiect

În luna septembrie, Consiliul Judetean 
Ialomița s-a întrunit în ședință ordinară în 

care au fost dezbătute și adoptate 22 
proiecte de hotărâre privind:
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Programul de valorificare a  patrimoniului  
Muzeului  Naţional al Agriculturii - septembrie 2017

1. Floră şi faună din Câmpia Română, în colaborare 
cu Muzeul Brăilei “Carol I” şi Institutul de Cercetări 
Eco–Muzeale “Gavrilă Simion” Tulcea;

2. Festivalul – concursul de tradiţie culinară 
ialomiţeană La casa Tudorii, ediţia a VII-a, Giurgeni;

3. Ziua Recoltei, Slobozia; în cadrul sărbătorii, M.N.A. 
va participa cu expoziţia pavilionară “Povestea ţestului”, 
însoţită de demonstaţii de copt pâinea, degustări;

4. Participarea la filmările filmului Moromeţii 2, o 
continuare a adaptării romanului “Moromeţii” scris de 
Marin Preda, unul dintre cei mai mari romancieri 
români ai secolului XX, film produs de Libra Film 
Productions Bucureşti, cu obiecte din patrimoniul 
M.N.A., care vor fi utilizate ca recuzită.

5. Ateliere permanente;
6. „Moş Andrei, Cap de Iarnă” – atelier de 

practicare şi învăţare a unor obiceiuri tradiţionale 
specifice acestei zile; vizionare filme documentare;  (30 
noiembrie 2017);

7. Târg de Crăciun, manifestare complexă, ce va 
cuprinde standuri cu vânzare produse tradiţionale, 
program artistic specific Sărbătorilor de iarnă, atelier 
de lucru.

Activităţi programate în luna octombrie - decembrie 2017

Dialog internaţional

Museum Meet Museums 

- seminar muzeal 

de talie internaţională 

la Bucureşti

Expoziţie de pictură şi design vestimentar, 
organizată în colaborare cu Uniunea Artiştilor 
Plastici, filiala Slobozia, Ialomiţa, Galeriile Arcadia, 
Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea (5 -27 sept. 
2017 )

“Emoţii” 
- Simona Pascale

 Zilele Europene ale Patrimoniului au fost marcate, 
la Muzeul Național al Agriculturii, prin activități în 
cadrul atelierelor de creație deschise permanent și 
vizitarea expoziției LA PAS PRIN LUMEA 
SATULUI. Elevi de la Liceul Tehnologic “Înălțarea 
Domnului” au participat la atelierul de personalizat 
căni, iar copii de la Centrul de Îngrijire Preșcolari 
“Micul Prinț”, clasa pregătitoare de la Școala 
Gimnazială nr.3 și de la Centrul de plasament din 
Slobozia au învățat să picteze pe linguri de lemn.          
(15 - 16 sept. 2017)

Zilele Europene ale PatrimoniuluiZilele Europene ale Patrimoniului
ediţia a XXV-a

Agricultură veche românească,   
ce cuprinde obiecte muzeale folosite în lucrările agricole 
din acest sezon, dar şi în mustăriile de odinioară; 
Restaurantul “Privighetoarea”, Slobozia. (24 sept. – 24 oct. 
2017);

Târg de produse tradiţionale româneşti cu participarea 
unor comercianți locali şi din țară, demonstraţii de copt 
pâinea la ţest şi la cuptor tradiţional, ateliere de modelat 
pâini și de împletit spice de grâu, spectacol folcloric 
susţinut de formația de mandoline “Nuferii Dunării” din 
Giurgeni şi de Ansamblul “Colinda” din Jilavele. (22 – 24 
sept. 2017);

Târgul “Pâinea şi vinul”

Vizita Excelenţei Sale 

Ambasadorul Marii Britanii la 

Bucureşti, domnul Paul Brummell
 (28 sept. 2017)

În perioada 15-16 septembrie 2017, Muzeul 

Național al Agriculturii din Slobozia, a participat 

la seminarul muzeal internațional Museums Meet 

Museums, organizat de Rețeaua Națională a 

Muzeelor din România la  Muzeul Țăranului Român 

din București. 
Tema primei ediții a seminarului a fost Opening 

up the exhibition, la care au participat peste 150 de 

specialiști din domeniu, din 8 ţări. Experți muzeali și 

profesioniști de talie internațională au dezbătut în 

jurul modalităților inovative de proiectare a unei 

expoziții, a dezvoltării conținutului acesteia, despre 

modul de interpretare a colecțiilor, dar și despre cum 

pot fi utilizate noile tehnologii pentru a pune în 

valoare colecțiile muzeale. Toate acestea reprezintă 

subiecte de mare interes în ceea ce privește 

dezvoltarea instituțiilor muzeale din țara noastră.
Printre cei care au susținut prezentări s-au 

numărat: Nina Simon, Mikael Mohamad, Lia 

Perjovschi ,  Michele Lanzinger ,  adevărate 

personalităti în domeniul cercetării și dezvoltării 

muzeale.
Rețeaua Națională a Muzeelor din România, 

organizatorul acestei conferințe, este cea mai mare 

organizație profesională dedicată muzeelor din țara 

noastră, având peste 65 de membri instituționați și 

membri individuali. Unul dintre cele mai cunoscute 

proiecte dezvoltate de RMNR este Noaptea 

Muzeelor, eveniment de mare impact la scară 

națională, care a atras în ultimii ani sute de mii de 

vizitatori, fiind unul dintre cele mai de succes 

programe culturale din România.
La sfârşitul zilei de 15 septembrie a avut loc  

şedinţa Adunării Generale RNMR, un preambul al 

Adunării Generale care se va desfăşura în luna 

noiembrie a acestui an. S-a supus discuţiei viitoarea 

agendă a Adunării Generale şi s-a venit cu 

completările necesare. Unul din punctele importante 

a fost abordarea subiectului: CENTENAR 2018.
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Festivalul Naţional de Folclor 
„Doina Bărăganului”

Ediţia a III-a

Prima seară de festival a inclus concursul tinerilor 
interpreţi, aceştia fiind acompaniaţi de orchestra „Doina 
Bărăganului“ (dirijor dr. Cristian Obrejan). Partea a doua a 
serii a revenit recitalurilor susţinute de  Ansamblul folcloric 
național „Transilvania“ cu soliștii Florentina și Petre Giurgi, 
Dumitru Dobrican (solist instrumentist – taragot), Cecilia 
Bozga și Bianca Botișan (coregrafia Emil Mihuț; conducerea 
muzicală Eduard Albina; director Iuliana Dăncuș). 

A doua seară de festival a fost cea a Galei laureaţilor. 
După festivitatea de premiere a câştigătorilor au urmat 
recitalurile susţinute de Simona Alexandru (câştigătoarea 
ediţiei 2016 a Festivalului naţional de folclor „Ion 
Albeşteanu“),   solista Nicoleta Rădinciuc Vlad și 
Ansamblul folcloric „Doina Bărăganului“. Invitați speciali 
au fost Doinița și Ionuț Dolănescu, Maria Ciobanu și 
Margareta Clipa, acompaniaţi de orchestra „Doina 
Bărăganului“ (dirijor dr. Cristian Obrejan).

Un juriu de prestigiu, format din personalităţi de marcă 
ale vieţii muzicale românești, a girat valoarea acestui 
eveniment artistic de importanţă naţională:

- prof. univ. dr. Petre Neamțu – șeful catedrei Folclor a 
Universității de Muzică din Chișinău; dirijorul Orchestrei 

Scopul principal al acestui eveniment cultural-
artistic este descoperirea şi promovarea celor mai 
valoroşi interpreţi amatori de muzică populară din 
România, stimularea interesului publicului pentru 
receptarea creaţiilor folclorice autentice, valorificarea 
comorilor cântecului popular românesc. 

Numele festivalului este legat de Ansamblul 
folcloric „Doina Bărăganului“ al Centrului Judeţean 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Ialomiţa care, în peste cei 35 de ani de 
activitate, prin realizările sale, a devenit un simbol al 
tinereţii, entuziasmului, optimismului, perseverenţei, 
calităţii şi muncii, un colectiv artistic şlefuitor al unor 
nestemate ale tezaurului folcloric şi mesager al 
tradiţiilor populare româneşti.

În urma preselecţiei organizate au evoluat în 
festival 11 concurenţi, reprezentanţi ai tuturor zonelor 
folclorice ale ţării.

Premiu I

Andrada Betej

Gorj

Premiu II

Nicolae Ciobănică

Cahul, Republica Moldova

Premiu III

Ionela Cristina Bugnar Lacatiş

Bistriţa Năsăud

Trofeul „Doina Bărăganului“ 2017 

Cătălina Anton -  Argeş

„Folclor“ a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici“ 
Chișinău – preşedintele juriului;

- prof. univ. dr. Eugen Sandu – Universitatea din 
Craiova,  membru al  Uniunii  Compozitorilor  şi 
Muzicologilor din România, dirijor şi etnomuzicolog;

- dr. Maria Tănase Marin – producător TV – TVR 2;
- Prof. Doina Voivozeanu – manager director general al 

Centrului Cultural Județean „Teodor Burada“ - Constanța;
- Adriana Mihai – realizator emisiuni Radio – 

Societatea Română de Radiodifuziune;
- Margareta Clipa – solist muzică populară
- dr. Virgil Iaru – profesor muzică – Liceul de Arte 

„Ionel Perlea“ – Slobozia;
- dr. Cristian Obrejan – dirijor Centrul Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa;
- Pr. Prof. Cătălin Stanciu - manager Centrul Judeţean 

pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Ialomiţa.

Prezentatorul festivalului a fost actrița Miruna Ionescu.
Partenerul media al acestui eveniment artistic a fost 

postul naţional TVR care va transmite ulterior înregistrarea 
integrală a festivalului.

Menţiune

Florin Ştefan

Dâmboviţa

Menţiune

Ştefan Dănuţ Şerban

Prahova

Festivalul Naţional de Folclor 
„Doina Bărăganului”

În perioada 10-11 august 2017 s-a desfăşurat la Grădina de Vară din Amara cea de-a III-a 
ediţie a Festivalului naţional de folclor „Doina Bărăganului“. Organizatorii acestui eveniment 
artistic de anvergură naţională au fost Consiliul Judeţean Ialomiţa, Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, Consiliul Local Amara și Direcția 
Municipală pentru Cultură, Învățămînt, Sport și Tineret Slobozia.

Recital MARGARETA CLIPARecital MARGARETA CLIPA

Recital 

MARIA CIOBANU

IONUŢ şi DOINIŢA DOLĂNESCU

Recital 

MARIA CIOBANU
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Pe parcursul vacanţei de vară, Centrul Cultural 
UNESCO Ionel Perlea a organizat spectacole  de 
muzică simfonică pentru publicul larg, astfel încât 
spectatorii să prindă gustul artei lirice şi să participe în 
număr cât mai mare la festivalul închinat dirijorului şi 
compozitorului Ionel Perlea, emblema artistică a 
judeţului Ialomiţa.

Seria mini concertelor a început în luna iulie cu o 
adaptare a Simfoniei a 6-a de Beethoven la 10 
instrumente, şi a inclus, pe lângă interpretare, o 
poveste a Pastoralei, spusă de un narator între părţile 
compoziţiei. Conceptul de muzică-poveste se practică 
în ţările vestice de foarte multă vreme şi a fost adus în 
România de Vincent Grueger, dirijor al Cameratei 
Elite din Bucureşti. Special pentru copii, înaintea 
spectacolului s-a făcut o prezentare a instrumentelor.

Programul de formare a unui public meloman a 
continuat în luna august cu o seară de vals în 
interpretarea Bucharest Ladies Cvintet şi cu solista 
Arlinda Morava, ataşat cultural al Albaniei la 
Bucureşti, care a cucerit publicul cu arii celebre de 
operă şi operetă. 

A treia reprezentaţie artistică, intitulată „Serenadă 
de toamnă”, a fost aşteptată cu mare interes de 
publicul spectator şi a fost susţinută de 15 
instrumentişti ai Filarmonicii „Paul Constantinescu” 
din Ploieşti care au interpretat muzică din filme 
celebre. Reprezentaţia de o oră şi jumătate a încântat 
peste măsură publicul spectator: „Este ceva de vis! Nu 
credeam că vom avea aşa ceva la Slobozia. Pentru o 
clipă am crezut că sunt într-un mare oraş din ţară sau 
din străinătate. Mie chiar îmi place muzica simfonică 
şi am venit întâmplător, cu nepoţica la plimbare. Mă 
mir cât de cuminte a stat, dovadă că i-a plăcut şi ei.” 
La spectacole au asistat sute de spectatori, unii dintre 
ei participând chiar la fiecare reprezentaţie şi cerând 
insistent anunţarea următorului eveniment artistic în 
aer liber, astfel încât să nu-l rateze. 

Mini concerte în aer liber, 

pe esplanada Centrului Cultural, 

la Slobozia

Consiliul Judeţean Ialomiţa va participa la
Târgul de Turism al României 

din 16-19 noiembrie 2017 

În perioada 16-19 noiembrie 2017 va avea loc 
Târgul de Turism al României, organizat la Centrul 
Expozițional Romexpo. Consiliul Județean 
Ialomița va avea un stand de prezentare pe durata 
celor 4 zile cât se va desfășura târgul și va promova 
județul Ialomița cu obiectivele turistice și culturale.

În acest sens, în 13.09.2017, a avut loc o întâlnire 
de lucru pentru organizarea prezentării și 
organizării standului Consiliului Județean Ialomița 
la acest eveniment național. Au fost invitați să 

participe reprezentanții autorităților publice, ai 
instituțiilor culturale și agenții economici activi în 
promovarea tuturor formelor de turism. 

Propunerea de a avea un stand comun, pus gratuit 
la dipoziția celor care vor să se prezinte la târg de 
către Consiliul Județean Ialomița, a fost apreciată de 
toți cei prezenți, urmând ca în perioada următoare să 
se pregătească materialele de promovare a 
turismului ialomițean și alte detalii ce țin de 
prezentarea județului la acest eveniment. 
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 Dacă este toamnă şi octombrie, avem Salonul Anual de 
Carte, eveniment complex, ajuns deja la a XXVI-a ediţie. 
În cadrul acestei manifestări culturale prestigioase de 
interes naţional  sunt organizate, pe întreg parcursul lunii 
octombrie, expoziţii de carte cu noile achiziţii ale 
bibliotecii, întâlniri cu scriitori, editori, lansări, prezentări 
de carte, dezbateri, etc.

În data de 2 octombrie 2017 a avut loc deschiderea 
oficială a ediţiei a XXVI-a a salonului. Managerul 
Bibliotecii Judeţene „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa, doamna 
Elena Balog, a avut alături pe preşedintele Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, domnul Victor Moraru, pe domnul 
Gabriel Muşat - viceprimarul municipiului Slobozia și pe 
doamna Elena Pacală – director executiv al Direcţiei 
Judeţene pentru Cultură Ialomiţa. 

În intervenția sa, domnul Victor Moraru a felicitat 
organizatorii pentru tematica aleasă anul acesta,  
adresându-se ialomițenilor cu îndemnul de a participa la 
toate activitățile cuprinse în programul  Salonului  Anual 
de Carte.

Potrivit tradiţiei, prima zi, cea de deschidere, este 
dedicată scriitorilor ialomiţeni şi editurilor ialomiţene. Şi în 
acest an, 2017, „recolta” de cărţi a scriitorilor ialomiţeni 
este bogată şi valoroasă. Și-au prezentat cărțile autorii: 
George Stoian, cu almanahul comunei Bucu; Ilie Comăniţa, 
cu volumele de sonete „Binecuvântări” şi „Stare de vis”; 
Alexandru Bulandra, ce ne-a expus informaţii din fondul 
documentar al Bibliotecii Municipale „Constantin Ţoiu”; 
Lili Balcan, cu „Alte momente din viaţa oamenilor simpli, 
de provincie, de ieri şi de azi”; preot Dorinel Necşulescu, el 
prezentându-ne monografia „O lacrimă în Bărăgan – 
Schitul Malu”; Florentina Loredana Dalian ne-a făcut 
cunoştinţă cu „Domnişoara Nimeni” şi „Miss Univers”; 
Titi Damian – „Sens giratoriu: pamflete cu ticăloşi”; preot 
Adrian Scărlătescu - „Amintiri ialomiţene”; Costel 
Bunoaica şi-a prezentat un „Autoportret în oglinda 
concavă”; Florin Ciocea ne-a introdus într-un „Mic tratat de 
filozofie despre îngeri, tractorişti şi femei nebune” şi 
„Dincolo” şi poetul Ion Văduva, cel care a şi încheiat 
expunerea noutăţilor editoriale cu volumul „Călăuză şi 
cântec”.

Ziua de 6 octombrie a adus în cadrul Salonului Anual 
de Carte lansarea volumului de poeme „Jocul umbrelor” – 
autor Serea Tănase, de această dată în comuna Făcăeni. 
„Jocul umbrelor” este ultimul volum de poeme al autorului 
născut la Făcăeni, Tănase Serea, ce cuprinde două părţi: 
„Acrobatul sentimentului” şi „Iluziile tăcerii”.

În 9 octombrie am descoperit „Povestea unui jurnalist – 
Ion Marin”, apărută la Editura UZP, o carte impresionantă, 
având ca autoare pe Eveline Păuna, care încearcă şi reuşeşte 
să ne prezinte în toată complexitatea lui pe jurnalistul, 
publicistul şi profesorul care a fost regretatul Ion Marin.

Alături de autoare ne-au onorat cu prezenţa doamna 
Teodora Marin, soţia autorului,  Firiţă Carp, director al 
editurii Detectiv Literar, Doru Dinu Glăvan, preşedinte 
Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, Dorel 
Vidraşcu, consilier editorial.

Printre invitaţii prezenţi s-au numărat: Mihai Vişoiu 
(membru USR), Şerban Codrin (membru USR, Costel 
Bunoaica (membru USR), George Stoian, Ilie Cioacă, dar 
şi elevi ai liceelor slobozene.


