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Preocuparea constantă a Consiliului Judeţean Ialomiţa 
pentru accesarea fondurilor europene necesare dezvoltării 
judeţului Ialomiţa s-a materializat în depunerea altor cinci 
proiecte în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-
2020 Axa prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1 
„Sprijinirea eficienţei energetice a gestionării inteligente 
a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructuri publice, inclusiv în clădirile publice și în 
sectorul locuințelor, Operaţiunea 3.1b”. Sunt vizate 
clădiri aparţinând instituţiilor subordonate Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, investiţiile preconizate a se realiza 
demonstrându-se că sunt necesare şi oportune, conform 
cererilor de finanţare depuse.

A MAI DEPUS ÎNCĂ CINCI PROIECTE ÎN CADRUL 
PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020

Consiliul Judeţean Ialomiţa 

este pregătit să intervină  

în sezonul rece 

2017-2018
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Premii de excelenţă pentru 

olimpicii ialomiţeni din 

învăţământul preuniversitar 

de stat, pentru anul şcolar 

2016-2017
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1. Creşterea eficienţei energetice a 
clădirii Centrului Cultural UNESCO 
”Ionel Perlea“

• Obiectivul principal al acestei 
investi ţ i i  este creşterea eficienţei 
energetice pentru clădirea Centrului 
Cultural UNESCO „Ionel Perlea”. 
Implementarea măsurilor de eficienţă 
energetică la acest corp de clădire va duce 
la îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare 
a activităţilor specifice. Se vor reduce 
semnificativ pierderile de căldură şi 
consumurile energetice. Se vor reduce 
costurile de întreţinere pentru încălzire şi 
apă caldă. Lucrările de intervenţie asupra 
imobilului  au scopul  de a  creşte 
performanţa energetică şi, respectiv, 
optimizarea consumurilor energetice 
pentru încălzire, menţinându-se climatul 
termic interior. Vor fi reparate şi aduse la 
standardele actuale atât instalaţiile cât şi 
interioarele clădirii, contribuind astfel la 
ameliorarea aspectului urbanistic al 
municipiului Slobozia.

• Valoarea totală  el igibi lă  a 
proiectului: 7.492.879 lei cu TVA. 

• Contribuţia proprie a Consiliului 
Judeţean Ialomiţa la finanţarea proiectului: 
4.537.673,53 lei, compusă din: 

• 149.857,58 lei, reprezentând 2% din 
valoarea totală eligibilă a proiectului și 

• 4.387.816 lei cheltuieli neeligibile.
• Asistența financiară nerambursabilă 

solicitată este de: 7.343.021,42 lei
 
2. Creşterea eficienţei energetice a 

Sediului Muzeului Judeţean Ialomiţa
• Prin realizarea acestei investiții se 

urmărește creșterea eficienţei energetice a 
obiectivului  de investi ț ie "Sediul 
Muzeului Judeţean Ialomiţa" prin 
reducerea consumurilor energetice pentru 
încălzire, reducerea pierderilor de căldură, 
reducerea emisiilor poluante generate de 
producerea, transportul şi consumul de 
energie şi utilizarea surselor regenerabile 
pentru obținerea energiei. Toate acestea 
vor conduce la utilizarea mult mai 
eficientă a resurselor de energie. Este 
necesară şi oportună realizarea lucrărilor 
de intervenție asupra imobilului, cu scopul 
de a creşte performanţa energetică şi de a 
reduce consumurile energetice pentru 
încălzire, în condiţiile asigurării şi 
menţinerii climatului termic interior, 
repararea şi aducerea la standardele 
actuale a instalațiilor cât și a finisajelor 

interioare şi exterioare ale clădirii, 
contribuind totodată la ameliorarea 
aspectului urbanistic al Municipiului 
Slobozia.

• Valoarea totală  e l igibi lă  a 
proiectului : 5.225.733 lei cu TVA. 

• Contribuţia proprie a Consiliului 
J u d e ţ e a n  I a l o m i ţ a  l a  fi n a n ţ a r e a 
proiectului:  104.514,66 lei, compusă din 

• 104.514,66 lei, reprezentând 2% din 
valoarea totală eligibilă a proiectului și 0 
lei cheltuieli neeligibile. 

• Asistența financiară nerambursabilă 
solicitată este de: 5.121.218,34 lei

CONSTRUIREA 

BLOCULUI OPERATOR DIN 

CADRUL SPITALULUI JUDEŢEAN 

DE URGENŢĂ SLOBOZIA
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26.10.2017
În luna octombrie, Consiliul Judetean Ialomiţa s-a întrunit în şedinţă ordinară 

în care au fost dezbătute şi adoptate 19 proiecte de hotărâre privind:

26.10.2017

1. aprobarea execuţiei bugetului general al 
judeţului Ialomiţa, la trimestrul III, anul 2017;

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

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

4. aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al SC Drumuri şi Poduri SA Ialomiţa, pe 
anul 2017;

5. modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 
Județean Ialomița  nr. 36 din 21.04.2016 privind 
aprobarea organigramei şi statul de funcţii ale 
Centrului Judeţean pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiţionale Ialomiţa, instituţie publică de 
cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare ;

6. aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 
publice, pe anul 2018, pentru aparatul de specialitate 
al Consiliului Judeţean Ialomiţa și Direcţia Judeţeană 
de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa;

7. completarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Județean Ialomița nr. 13/15.07.2016 privind 
aprobarea structurii organizatorice a Spitalului 
Județean de Urgență  Slobozia;

8. aprobarea acordării burselor de ajutor social 
elevilor care frecventează cursurile Liceului 
Tehnologic Special ” Ion Teodorescu” Slobozia, 
pentru semestrul I al anului școlar 2017 – 2018;

9. desemnarea reprezentantului Consiliului 
Județean Ialomița în Comisia pentru evaluarea și 
asigurarea calității (CEAC) constituită la nivelul  
Liceului Tehnologic Special „Ion Teodorescu” 
Slobozia ;

10. desființarea Complexului de Servicii Sociale 
pentru Copilul cu Handicap Neuropsihic Slobozia și 
înființarea Centrului de Integrare prin Terapie 
Ocupațională ”Kalina și Maria” Slobozia, județul 
Ialomița ;

11. revocarea dreptului de folosință gratuită 
transmis Asociației Comunelor din România – Filiala 
Ialomița asupra unui spațiu situat în imobilul din 
Slobozia, str. Răzoare, nr.3, proprietatea publică a 
județului Ialomița;

 12. reglementarea situației juridice  a imobilului 
situat în Municipiul Fetești, str. Ceahlăului, nr.1-3 și a 
terenului aferent, proprietatea publică a județului 
Ialomița;

13. asocierea Judeţului Ialomiţa cu Municipiul 
Slobozia în vederea înfiinţării societăţii comerciale „S.C. 
INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A.”;

14. aprobarea documentației tehnico – economice, 
faza D.A.L.I. și a principalilor indicatori tehnico – 
economici pentru obiectivul de investiţii „Creșterea 
eficienței energetice în clădirile Centrului de Asistență 
Medico –Socială Fierbinți Târg”;

15. aprobarea realizării proiectului „Creșterea 
eficienței energetice în clădirile Centrului de Asistență 

Medico-Socială Fierbinți Târg” și a cheltuielilor 
legate de proiect;

16. modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Ialomiţa nr.35/22.09.2016 privind aprobarea 
Studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
„Modernizare DJ 201 : tronson I DN2 Coșereni-
Axintele-Orezu Km 0+000 – Km 35+400”, cu 
modificările ulterioare;

17. modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Ialomiţa nr. 53/20.10.2016 privind aprobarea 
Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 
(D.A.L.I.) şi a principalilor indicatori tehnico-
economici la obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 
201 Buești-Ivănești-Ion Ghica-Ciulnița-Cosâmbești-
Mărculești Km 57+000 – Km 84+000”, cu 
modificările ulterioare;

18. modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Ialomiţa nr. 125/31.07.2017 privind aprobarea 
cofinanțării pentru obiectul de investiții finanțat prin 
Programul Naț ional  de Dezvoltare  Locală 
„Modernizare DJ 201 : tronson I DN2 Coșereni-
Axintele-Orezu Km 0+000 – Km 35+400”;

19. modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Ialomiţa nr. 124/31.07.2017 privind aprobarea 
cofinanțării pentru obiectul de investiții finanțat prin 
Programul Naț ional  de Dezvoltare  Locală 
„Modernizare DJ 201 Buești-Ivănești-Ion Ghica-
Ciulnița-Cosâmbești-Mărculești Km 57+000 – Km 
84+000”;

Având în vedere apropierea sezonului rece și 
previziunile meteorologice pentru iarna 2017-2018, în 
ședința ordinară a Consiliului Județean Ialomița din 
26 octombrie 2017 s-a adresat întrebarea, de către  
domnul Nunu Ion - consilier județean: „Vrem să știm 
dacă suntem pregătiți pentru sezonul rece“.

Domnul președinte Victor Moraru a răspuns: 
După cum știți, Consiliul județean are încheiat un 

Acord cadru pentru trei ani de zile, anul acesta este al 
treilea an, trebuie să încheiem Contractul subsecvent nr.3, 
suntem pregătiți, am informat prestatorul de servicii 
pentru a-și pregăti utilajele pentru a interveni, ne 
pregătim pentru un alt Acord cadru pentru următorii 
patru ani, sperăm să găsim cea mai bună soluție și cred că 
ne-am comportat bine iarna trecută, cu toate că a fost o 
iarnă foarte grea. Vă spuneam că înainte de a ajunge la 
ședința Consiliului județean am participat la o întâlnire 
cu domnii prefecți din județele Ialomița, Tulcea, Călărași 
și Constanța, unde a participat și conducerea ENEL 
Dobrogea și conducerea ENEL România. Încercăm să 
rezolvăm micile disfuncționalități care au loc în astfel de 
momente. Noi avem o problemă cu privire la finanțarea 
intervențiilor atunci când condițiile meteo depășesc cu 
mult condițiile obișnuite, vorbim aici de cod roșu, atunci 

Consiliul Judeţean Ialomiţa este pregătit 

să intervină  în sezonul rece 2017-2018
când, în situații extreme, trebuie să iei decizii adecvate și 
asta înseamnă că este posibil să nu putem face cheltuieli, 
pentru că nu ne permite cadrul legal.  Am făcut, în acest 
sens, o intervenție la Ministrul de Interne și o să fac și la 
Autoritatea Națională de Achiziții Publice pentru a ne da 
posibilitatea ca atunci când este cod roșu să putem 
interveni cu orice societate comercială și cu utilajele care 
se găsesc în zona afectată, chiar dacă la momentul 
respectiv nu există un contract încheiat cu societatea 
respectivă, tocmai pentru a elimina aceste rețineri în 
intervenții, pentru că, indiferent cât de puternică ar fi o 
societate comercială nu va putea să intervină în condiții 
extreme. Ați văzut ce s-a întâmplat la Timișoara, ce se 
întâmplă în lume, schimbările climatice afectează foarte 
multe zone și trebuie să fim pregătiți pentru asta. Ştiți că noi 
am achiziționat o autoșenilată care să intervină în perioada 
de iarnă și în situații de urgență. Ne pregătim din toate 
punctele de vedere și trebuie să existe o sincronizare între 
Consiliul județean și celelalte autorități publice din județ. 
Împreună cu domnul prefect, ca și președinte al Comitetului 
pentru Situații de Urgență, am analizat planul de măsuri 
pentru următoarea perioadă și vom evita cât de mult posibil 
să avem situații neplăcute. Important este să înțeleagă și 
populația că atunci când este cod roșu nu pleci să-ți iei 

țigări, nu pleci în vizite, pentru că riști să rămâi în zăpadă 
și să nu poată interveni nimeni.  Ne-am propus ca acel 
sistem de SMS să fie activat și în condițiile de cod roșu, 
viscol, pentru zonele afectate și fiecare cetățean care 
deține un telefon mobil să primească prin SMS 
avertizarea respectivă și măsurile care trebuie luate. Este 
cunoscut că avertizarea populației se face prin mijloace  
clasice, însă mai este cunoscut că și foarte mulți dintre 
cetățeni nu respectă aceste avertizări. Urmează ca 
legislația să se modifice și să fie și sancționați cetățenii 
care primesc astfel de avertizări și nu respectă 
prevederile legii, eventual să suporte și costurile cu 
intervențiile atunci când nu respectă legislația.

Consiliul Judeţean Ialomiţa este pregătit 

să intervină  în sezonul rece 2017-2018

Administrație
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3. Creşterea eficienţei energetice a Căminului Şcoală Slobozia CP5 - clădire 
şcoală şi clădire sală de sport (Liceul Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” 
Slobozia)

• Obiectivul principal al investiţiei este creşterea eficienţei energetice pentru 
clădirea Căminului Şcoală Slobozia CP5 – Clădire Şcoală şi clădirea sală de sport 
Liceul Tehnologic Special “Ion Teodorescu”.

Valoarea totală eligibilă a proiectului : 3.339.573 lei cu TVA. 
o Contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Ialomiţa la finanţarea proiectului:  

844.076,46 lei, compusă din:
 66.791,46 lei, reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului și 
 777.285 lei cheltuieli neeligibile.
 Asistența financiară nerambursabilă solicitată este de: 3.272.781,54 lei

4. Creşterea eficienţei energetice pentru Clădirea Comandamentului-Pavilion 
A (Centrul Militar Judeţean Ialomiţa)

o Obiectivul general: creşterea eficienţei energetice şi reducerea consumului  
anual specific de căldură pentru Clădirea Comandamentului - Pavilion A (Centrul 
Militar Judeţean Ialomiţa). Lucrări: îmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei 
clădirii, inclusiv măsuri de consolidare a acesteia; introducerea, reabilitarea şi 
modernizarea, după caz, a instalaţiilor pentru prepararea, distribuţia şi utilizarea 
agentului termic pentru încălzire şi a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare şi 
climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv 
sisteme de răcire pasivă, precum şi achiziţionarea şi instalarea echipamentelor 
aferente;  utilizarea surselor de energie regenerabilă, pentru asigurarea de agent 
termic şi apă caldă menajeră; înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent şi 
incandescent cu corpuri de iluminat de tip LED cu eficienţă energetică ridicată şi 

durată mare de viaţă.  Pentru creşterea calităţii aerului din clădire se propune o 
instalaţie de ventilare şi un echipament de ventilare mecanică cu recuperare de căldură 
şi baterii de încălzire şi răcire. Finalizarea proiectului va conduce la realizarea 
indicatorilor prestabiliţi aferenţi clădirii Pavilion A prin reducerea nivelului anual 
specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) de la 70,42 la 30,8 (cu 
56,26%) .

o Valoarea totală eligibilă a proiectului : 4.107.064 lei cu TVA. 
o Contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Ialomiţa la finanţarea proiectului:  

1.226.059,28 lei, compusă din: 
 82.141,28 lei, reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului și 
 1.183.918 lei cheltuieli neeligibile.
 Asistența financiară nerambursabilă solicitată este de: 4.024.922,72 lei

5. Creşterea eficienţei energetice a Clădirii Administrative din strada 
Răzoare nr. 3

o Investiția urmărește atingerea obiectivului principal de creștere a eficienţei 
energetice a obiectivului de investiție "Clădire Administrativă din Strada Răzoare nr. 
3" prin reducerea consumurilor energetice pentru încălzire, reducerea pierderilor de 
căldură, reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul 
de energie şi utilizarea surselor regenerabile pentru obținerea energiei. 

o Valoarea totală eligibilă a proiectului : 4.092.248 lei cu TVA. 
o Contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Ialomiţa la finanţarea proiectului:  

81.844,96 lei, compusă din: 
 81.844,96 lei, reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului și 
 0 lei cheltuieli neeligibile.
 Asistența financiară nerambursabilă solicitată este de: 4.010.403,04 lei

Urmare din pag. 1

Consiliul Județean Ialomița are printre 
obiectivele strategice prioritare și exercitarea 
atribuțiilor stabilite de lege pentru susținerea 
educației, prin promovarea învățământului de înaltă 
calitate și valoare, creativ și competitiv, înțeles ca un 
serviciu de interes public major pentru societatea 
actuală și viitoare.

În acest sens, în luna mai a acestui an a fost 
adoptată  Hotărârea nr. 82/18.05.2017 privind 
acordarea de granturi unităților de învățământ 
preuniversitar de stat cu personalitate juridică din 
județul Ialomița (școli gimnaziale sau licee), 
indiferent de tipul de învățământ (teoretic, 
vocațional sau tehnologic), care fac dovada unor 
rezultate deosebite în domeniul performanțelor 
școlare. 

Joi, 23.11.2017, ora 10.00, la Centrul Cultural 
UNESCO „Ionel Perlea“ din Slobozia a avut loc 
ceremonia de înmânare a contractelor de finanțare 
cu privire la granturile acordate unităților de 
învățământ pentru olimpicii ialomițeni și cadrelor 
didactice îndrumătoare ale acestora  (anul școlar 
2016-2017).

La ceremonie au participat reprezentanți ai celor 
23 de uni tǎț i  de ȋnvǎțǎmȃnt  beneficiare , 
reprezentanți ai presei și ai Consiliului Județean 
Ialomița. 

Pentru buna desfǎșurare a ceremoniilor de 
acordare oficialǎ a certificatelor și diplomelor de 

excelențǎ s-a luat hotǎrȃrea ca acestea să se desfǎșoare 
ȋn patru etape, dupǎ urmǎtorul calendar:

- 05.12.2017, ora 15:00, la Colegiul Național 
”Grigore Moisil” Urziceni. Participǎ unitǎțile de 
ȋnvǎțǎmȃnt din zona Urziceni (Şcoala Gimnazială 
Bǎrbulești, Şcoala Gimnazială Dridu, Şcoala 
Gimnazială „Alexandru Odobescu”, Colegiul 
Naţional „Grigore Moisil”, Liceul Tehnologic 
Urziceni, Liceul Tehnologic „Sfânta Ecaterina” ). 

- 06.12.2017, ora 15:00, la Liceul Teoretic “Carol 
I” Fetești. Participǎ  unitǎțile de ȋnvǎțǎmȃnt din zona 

Fetești (Şcoala Gimnazială Platonești, Şcoala 
Profesională Mihail Kogălniceanu, Şcoala 
Gimnazială “Aurel Vlaicu”, Liceul Teoretic „Carol 
I”, Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, Liceul 
Tehnologic de Industrie Alimentarǎ Fetești, Liceul 
Teoretic „Paul Georgescu” Ţăndărei, Liceul 
Tehnologic Ţăndărei).

- 07.12.2017, ora 10:00, la Sala de spectacole a 
Consiliului Județean Ialomița.  Participă școlile 
generale din zona Slobozia (Școala Gimnazială 
„George Vâlsan” Amara, Școala Gimnazială 
„Sf.Andrei”  , Școala Gimnazială Nr.3).

- 07.12.2017, ora 14:00, la Sala de spectacole a 
Consiliului Județean Ialomița. Participă  liceele din 
zona Slobozia (Colegiul Naţional “Mihai Viteazul”, 
Liceul Pedagogic „Matei Basarab”, Liceul „Ionel 
Perlea”, Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu”, 
Seminarul Teologic „Sf. Ioan Gurǎ de Aur”, Liceul 
Tehnologic „Al.I.Cuza”).

Premii de excelenţă pentru olimpicii 

ialomiţeni din învăţământul 

preuniversitar de stat, 

pentru anul şcolar 2016-2017

Premii de excelenţă pentru olimpicii 

ialomiţeni din învăţământul 

preuniversitar de stat, 

pentru anul şcolar 2016-2017

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA A MAI DEPUS ÎNCĂ CINCI PROIECTE
ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020

Investiții
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La Colegiul Național „Mihai Viteazul” se învață smart! 
Primele „clase inteligente” duc educația la un alt nivel! 
Internetul, calculatorul, televizorul și tablele smart au luat 
locul manualelor și permit profesorilor să țină cursuri 
interactive, care să răspundă cerințelor actuale în materie de 
tehnologie multimedia ca suport educativ. Sălile de studiu 
au fost modernizate cu aparatură digitală de înaltă 
performanță, ceea ce ușurează atât munca profesorului la 
catedră, cât și asimilarea informațiilor de către elevi.

Când pășești în sălile de clasă ale colegiului, pășești în 
viitor. Televizorul smart, cu o diagonală de 125 cm, a 
devenit un instrument la fel de util ca și manualul la predare, 
iar praful de cretă a dispărut o dată cu tablele magnetice, pe 
care elevii scriu cu carioca. Tablele smart au înlocuit 

Dotări „smart” 

la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”

caietele la lecțiile de informatică. O simplă atingere a 
display-ului interactiv te ajută să scrii or să deschizi 
programe noi de lucru.

După 65 de ani de la înființare, în care rezultatele 
obținute la consursurile și olimpiadele școlare, naționale și 
internaționale, au plasat Colegiul Național „Mihai 
Viteazul“ în fruntea învățământului ialomițean, dotarea cu 
aparatură digitală a venit ca o necesitate, la care autoritățile 
locale au răspuns în anul școlar 2017-2018 cu alocarea de 
sume importante în acest sens. Numai în sălile de 
informatică au fost cumpărate 30 de noi calculatoare.

Finanțarea de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” 
reprezintă un prim pas pentru municipalitate în dotarea cu 
aparatură digitală a tuturor școlilor din reședința de județ. 

Au început săpăturile la fundația viitorului bloc cu 
locuințe de serviciu pentru medici!

Ordinul de construcție a fost dat de conducerea Agenției 
Naționale de Locuințe, care a analizat amplasamentul și a 
decis construirea a 12 unități locative ( 8 garsoniere şi 4 
apartamente cu două camere) pe str. Viilor, în completarea 
blocurilor ANL existente.

Termenul de finalizare a construcției este luna 
octombrie a anului viitor. Municipiul Slobozia a primit 
recomandarea urgentării întocmirii documentației pentru 
cuprinderea în lista de investiții a anului 2018 a încă cel 
puțin 24 de unități locative , destinate închirierii către tineri. 
Comisia a apreciat că există toate condițiile favorabile: 
amplasament, utilități și plan urbanistic. 

De asemenea, Municipiul Slobozia întrunește toate 
condițiile accesării unui program de construire a încă 24 de 
unități locative, ca locuințe de serviciu, în special, pentru 
cadre didactice, personal al Primăriei sau al Direcțiilor 
descentralizate ale acesteia. Amplasamentul identificat 
pentru construirea acestora se află în apropierea Liceului 
Tehnologic ,,Al.I.Cuza“. Planul urbanistic pentru această 
zonă cuprinde 124 de unități locative, care vor fi construite 
etapizat în anii următori prin ANL.

Se lucrează la fundaţia blocului 

cu locuinţe pentru medici

Locuri de joacă noi, sigure și colorate! După o 
procedură de achiziție anevoioasă, care trebuia încheiată în 
vară, au sosit primele locuri de joacă, iar echipele DADP au 
început deja înlocuirea celor vechi. Primele obiecte de 
joacă, viu colorate, au fost deja testate de copii. Au fost 
înlocuite cu prioritate șapte locuri de joacă vechi, ce puneau 
în pericol siguranța copiilor. Sunt în curs de amenajare alte 
trei spații de joacă, în Orășelul Copiilor și în cartierele Bora 
și Slobozia Nouă.

Locuri noi de joacă pentru copiii din Slobozia
În primăvară vor fi realizate alte două locuri noi: în 

Cartierul Pepinieră și în Parcul Ialomița. Acolo unde 
spațiile de joacă din oraș sunt generoase, vor fi completate 
cu echipamente noi. Nisipul va fi și el înlocuit cu pavaje 
cauciucate. 

Pentru siguranța copiilor, urmează ca locurile de joacă 
aflate în vecinătatea părții carosabile să fie împrejmuite cu 
garduri metalice. 

Studiul de trafic, document strategic în obținerea 
fondurilor europene nerambursabile, a fost încheiat. După 3 
luni de măsurători și analize comparative ale indicatorilor, 
precum și optimizarea scenariilor propuse, au fost prezentate 
primele rezultate de către specialiști în fața reprezentanților 
Primăriei și ai Serviciului Rutier.

Căile de circulație, zonele de parcare și principalele 
intersecții au fost monitorizate atât în zile lucrătoare, cât și în 
cele de weekend, iar valorile de trafic stau la baza 
fundamentării proiectelor propuse în Planul de Mobilitate 
Urbană, prin care pot fi accesate cele 20 de milioane de euro 
pentru reabilitarea căilor rutiere, modernizarea transportului 
public și crearea unui sistem inteligent de trafic management 
și monitorizare bazat pe soluții inovative.

Studiul cuprinde contorizări de trafic, măsurători ale 
debitelor și o evaluare a rețelei de circulație, calculul 
emisiilor de noxe și disfuncționalitățile desfășurării 
circulației rutiere în municipiu. Astfel că, pe lângă situația 
actuală, documentul vine și cu scenarii comparative pentru 
punctele nevralgice, atât cu proiect, cât și fără, dar și soluții de 
fluidizare a traficului în punctele de congestie prin 
semaforizare sau sensuri giratorii fezabile.

Din estimarea efectelor generate de implementarea 
proiectele de mobilitate urbană propuse pentru Municipiul 
Slobozia, este confirmată participarea lor la îmbunătățirea 
condițiilor de trafic și reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră (GES). Studiul reprezintă al treilea document strategic, 
fără de care proiectele nu pot fi depuse pentru finanțare.

Municipiul Slobozia a intrat în prima etapă a procesului 
de accesare a fondurilor nerambursabile din cadrul 
Programului Operațional Regional 2014 – 2020, pentru 
dezvoltarea urbană durabilă. La sediul ADR Sud Muntenia, 
au fost depuse Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană și 
Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă, documente care au 
intrat în procesul de evaluare a conformității administrative și 
a eligibilității. Cele mai importante idei de proiecte vor fi 
selectate pentru finanțare.

Prin Axa prioritară 4 „Sprijinirea Dezvoltării Urbane 
Durabile” din cadrul Programului Operațional Regional 2014 
– 2020, regiunea noastră dispune de fonduri nerambursabile 
de 201,09 milioane de lei, din care pentru mobilitatea urbană 
(P. I. 4.1) – 163,33 milioane de euro și  pentru revitalizarea 
urbană (P.I. 4.2) – 18,15 milioane de euro. Municipiul 
Slobozia și-a stabilit obiectivele de investiții, pe care le va 
derula cu ajutorul fondurilor nerambursabile alocate prin Axa 
prioritară 4 ( peste 21 milioane euro).

Studiul de trafic 
de la nivelul 

Municipiului Slobozia 
a fost încheiat

S-a făcut lumină în cartierul de tineri!
În Cartierul Gării Noi, luminile s-au aprins pe străzile 

Panait Istrati, Walter Mărăcineanu, 24 ianuarie,                    
1 Decembrie şi pe Radu Mihnea spre str. Dropiei.
Rețeaua de iluminat public va fi funcțională în tot cartierul 
până la finele lunii noiembrie, când toate străzile vor fi 
luminate cu lămpi ecologice pe leduri, de ultimă generație. 
Acestea sunt automatizate și funcționează în intervalul 
presetat 17.00- 7.00.

Iluminatul bazat pe conceptul de eficiență energetică 
face din acest cartier al orașului unul de tip “smart city”.

Tot până la 30 noiembrie, sistemul de canalizare va fi și 
el funcțional în tot cartierul. Finalizarea lucrărilor a permis 
pietruirea tuturor străzilor, pentru a fi aduse la stadiul inițial.

O dată încheiată introducerea utilităților în această zonă, 
a fost realizat studiul de fezabilitate și depusă întreaga 
documentație în vederea asfaltării străzilor, investiție care 
va fi demarată în primăvara anului viitor.

Cartierul Gării Noi 
are toate utilităţile! 

Reţelele de iluminat public 
și canalizare sunt finalizate

MUNICIPIUL SLOBOZIA
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Aderarea României la Uniunea Europeană a făcut ca 
starea de sănătate şi serviciile sanitare oferite la nivelul 
ţărilor membre ale UE să devină cadru de referinţă şi pentru 
cetăţenii din România. Modernizarea şi eficientizarea 
sectorului sanitar din ţara noastră, începute odată cu 
adoptarea Legii nr. 95/2006 cu modificări si completări 
ulterioare privind reforma în domeniul sănătăţii, au avut ca 
obiectiv alinierea sistemul sanitar la nivelul performanţelor 
înregistrate în alte ţări. Reformarea conceptuală, financiară 
şi managerială a sistemului sanitar s-a dovedit a avea un 
traseu lung şi anevoios. În ciuda strategiilor elaborate la 
nivel naţional şi regional, sistemul sanitar continuă să se 
confrunte cu probleme grave a căror rezolvare depinde într-o 
mare măsură de alocarea unor importante resurse financiare. 

Spitalul Județean de Urgență Slobozia este o unitate 
sanitară publică cu personalitate juridică care asigură 
permanent asistență medicală preventivă, curativă și 
recuperatorie pentru o populație de 274.148 locuitori ai 
județului Ialomița, în mod direct pentru pacienții arondați 
municipiului Slobozia (48.241 locuitori populație stabilă) și 
preia cazurile ce depășesc competența spitalelor teritoriale 
din restul județului: Țăndărei, Urziceni, Fetești (orașe care 
cumulează o populație de 71.642 locuitori). 

În unele situații pacienții sunt transferați către clinici de 
specialitate din București, situații în care colaborează cu 
Serviciul de Ambulanță Județean Ialomița pentru 
transportul asistat medical de mare necesitate cu SMURD. 

Spitalul asigură, de asemenea, sprijin pentru acțiunile de 
prevenție și promovare a sănătății. 

Spitalul Județean de Urgență Slobozia organizează, 
coordonează, îndrumă activitățile pentru asigurarea 
sănătății populației și acționează pentru prevenirea și 
combaterea practicilor care dăunează sănătății. 

În acest sens, Consiliul Județean Ialomița și  Spitalul 
Județean de Urgență Slobozia, ca beneficiari direcți, au 
propus spre finanțare europeană construirea unui bloc 
operator care își va putea desfăşura activitatea într-o clădire 
construită conform actualelor norme de siguranţă în 
exploatare şi care va permite respectarea principalelor 
reguli de igienă şi confort specifice actului medical.

Obiectivul general al proiectului vizează extinderea 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia cu o clădire Bloc 
operator. Aceasta este cea mai mare şi mai importantă unitate 
medicală din judeţul Ialomiţa, care asigură asistenţa 
medicală de urgenţă şi de specialitate atât pentru locuitorii 

din municipiul Slobozia, cât şi pentru populaţia din celelalte 
localităţi ale judeţului Ialomiţa pentru unele specialităţi 
medicale, îndeplinind totodată şi funcţia de spital de urgenţă.

Beneficiari indirecţi ai acestui proiect vor fi: pacienţii din 
judeţ şi judeţele limitrofe, personalul angajat al spitalului 
(cadre medicale, medici practicanţi şi absolvenţi, personalul 
de întreţinere şi reparaţii curente), familiile aparţinătoare 
(vizitatori) și nu în ultimul rând medicii de familie.

Realizarea noului bloc operator va contribui la 
îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale oferite, creşterea 
gradului de confort al pacienţilor, mărirea gradului de 
igienă şi a controlului microbian, creşterea gradului de 
protecţie la incendii, asigurarea accesibilităţii persoanelor 
cu handicap, optimizarea cheltuielilor cu utilităţile precum 
și respectarea normativelor în vigoare privind siguranţa în 
exploatare, conservarea energiei.

DATE TEHNICE:
Suprafețe 
Suprafaţa construită = 1601 mp
Suprafaţa desfăşurată = 6224,67 mp
Suprafaţa utilă = 5491,08 mp
Dimensiuni maxime: (lxL) 41,70 x 54,30
Regimul de înălţime al corpului de clădire va fi 

P+2E+3E parţial.
Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, 

exprimată în luni: 
• Etapa de implementare a proiectului - cu durata de 

4 ani (48 de luni).
• Durata de execuţie efectivă a lucrărilor de 

construcţii este de 24 luni.

Spitalul Judeţean de Urgență Slobozia are ca scop 
îmbunătățirea stării de sănătate a populaţiei judeţului 
Ialomiţa prin realizarea unui sistem de sănătate modern și 
eficient, pus permanent în slujba pacientului pentru 
desfășurarea în bune condiţii a actului medical din punct de 
vedere al diagnosticării și tratării, compatibil cu sistemele 
de sănătate din Uniunea Europeană.

Spitalul Judeţean de Urgență Slobozia își propune să 
devină cel mai important spital din regiune prin creşterea 
permanentă a calității actului medical, bazat pe tehnologii 
moderne și dotări de ultima generaţie, asimilarea și 
asigurarea cu specialişti de valoare şi resurse materiale, cu 
scopul îmbunătățirii vieţii pacienţilor.

Proiectul de modernizare și dotare a incintei se 
adresează corpurilor C, D și E ce reprezintă clădirea 
principală a Spitalului.

Obiectivul general al proiectului este de a realiza și dota 
Spitalul, în conformitate cu normele legale în vigoare. 
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv s-a avut în vedere 
dotarea Spitalului, în termen de 48 de luni de la aprobarea 
proiectului, cu echipamentele medicale necesare 
activităților care se desfășoară în clădire.

Propunerea arhitectural - funcţională a obiectivului 
de investiţii este structurată după cum urmează:

 - se propune înlocuirea tâmplăriei existente pentru 
îndeplinirea normelor din ordinul Nr.1096/2016 din 30 

MODERNIZAREA şI DOTAREA INCINTEI 

CLĂDIRII SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ 

SLOBOZIA 

MODERNIZAREA şI DOTAREA INCINTEI 

CLĂDIRII SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ 
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septembrie 2016 emis de MINISTERUL SĂNĂTĂȚII ce 
modifică “normele privind condiţiile pe care trebuie sa le 
îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei 
sanitare de funcţionare”, cu referire la asigurarea condiţiilor 
pentru ventilaţia prin aerisire, articolul 7, punctul 2 “Pentru 
aerisirea permanentă pe timpul verii, ferestrele vor fi astfel 
construite încât să permită deschiderea parţială a treimii sau 
jumătății superioare a acestora”;

- desfacerea finisajelor existente și înlocuirea cu finisaje 
noi corespunzătoare normelor actuale (covor PVC);

- refacerea finisajelor la pereţi, cu materiale noi care să 
corespundă funcţiunii de spital;

- se doreşte înlocuirea mobilierului medical existent cu 
componente funcţionale moderne;

- înlocuirea tâmplăriei interioare;
- refacerea integrală a tuturor grupurilor sanitare și 

propunerea de noi grupuri sanitare, astfel încât majoritatea 
saloanelor să fie dotate cu grup sanitar propriu;

 - refacerea sistemului informatic;
 - reabilitarea instalaţiilor electrice și sanitare.
Instalaţiile clădirii sunt învechite, perimate moral, defecte, 

uzate, necorespunzătoare desfășurării activității medicale. Ca 
urmare, se propune înlocuirea acestora în totalitate.

Situaţia actuală face ca funcţionarea sistemului 
informatic per ansamblu să nu fie în parametri normali, 
activitatea medicală fiind îngreunată, lucru care se 
răsfrânge asupra pacientului prin apariţia unor probleme de 
transmitere a datelor între server și staţiile de lucru.

Toate sistemele de instalaţii vor fi concepute pentru 
fiecare încăpere în concordanță cu funcțiunea acesteia, 

respectând prevederile legale aferente mediului spitalicesc.
Datorită necesitaţilor descrise anterior, se propune 

reorganizarea secţiilor spitalului în clădirea principală, prin 
refacerea circuitelor funcţionale și operaţionale impuse de 
relocarea funcţiunilor cuprinse în clădirea noului bloc operator.

Blocul operator va fi mutat prin construirea unei aripi 
noi P+3 în partea de nord a clădirii principale, ce va fi 
conectată prin pasarele de legătură între etajele 3, 2, 1 și 
parter, în zona holului central.

Împreună cu implementarea acestui proiect se doreşte și 
rezolvarea funcţională, prin intervenţii minimale și 
eficiente, a separării circulaţiilor murdare pe secţii privind 
transportul deşeurilor rezultate din activitățile medicale și a 
circuitului către morga spitalului. În acest sens se va 
reabilita liftul dezafectat din corpul E și se propune 
realizarea unui lift nou în corpul C.

În zona parterului, datorită intersecţiei funcţionale a 
celor patru compartimente (UPU, ambulator, bloc operator 
și clădire principală), se doreşte o reorganizare cât mai 
eficientă a circulaţiilor care să permită transportul facil cu 
targa între cele patru compartimente.

În parter se vor implementa zone de internări și 
externări cu spațiile conexe, cabinete medicale adulţi și 
ginecologie, cât și zona de primire pediatrie.

Se vor lua în considerare și următoarele propuneri:
- păstrarea spațiilor tehnice (TEG, distribuitoare, 

oxigen, etc.) în parter
- relocarea departamentului salvare și  zona 

administrativa în altă clădire din incinta spitalului 
împreună cu spațiile aferente din parter.

CONSTRUIREA BLOCULUI OPERATOR DIN CADRUL 

SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLOBOZIA
Proiect propus spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală

Investiții

Proiect propus spre finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală
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Pe lângă piesa de teatru, spectatorii au aflat de la 
organizatori cine a fost Ionel Perlea şi care este semnificaţia 
UNESCO, abreviere pe care Centrul Cultural Judeţean o 
are din 2000, fiind singura instituţie din Ialomiţa afiliată 
Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi 
Cultură. „Aceasta este misiunea noastră: să îl prezentăm şi 
să îl facem cunoscut pe Ionel Perlea, cea mai mare 
personalitate artistică pe care a dat-o judeţul Ialomiţa 
până la acest moment, şi să îi ajutăm pe dascălii şi părinţii 
din mediul rural cu repere valorice corecte din punct de 
vedere educaţional. Este foarte uşor să ceri, dar trebuie 
mai întâi să oferi. Copiii nu au vreo vină că noi, adulţii, 
suntem prea ocupaţi sau insuficient motivaţi pentru a ne 
gândi la viitorul lor. Ori, o instituţie de cultură are misiunea 
binelui public, social” a mai adăugat Clementina Tudor.

Spectacolul după fabula „Greirele şi furnica” este un 
concept artistic al Teatrului Ancuţa din Ploieşti, reprezentat 
de Adrian Ancuţa, în distribuţie cu tinerii Cristina Văduva, 
Costin Pană şi David Năstase. Fără excepţie, reprezentaţiile 
au fost foarte bine primite, captivând atât copiii, preşcolarii, 
şcolarii, elevii şi chiar liceenii, dar şi cadrele didactice. „În 
urmă cu două-trei săptămâni, a mai venit o trupă de teatru, 
unde copiii au plătit bilet, dar cei mai mulţi au plâns. 
Vorbim de copii capabili de performanţă, cărora nu le-a 
plăcut, adică pragul de inteligenţă era mult prea coborât. 
Făcând o comparaţie, am observat mimica şi pot spune că 
le-a plăcut. Eu, ca adult, pot să apreciez că au fost câteva 
puncte tari: scenografia, costumaţia, replicile şi felul cum 

„Greierele şi furnica”„Greierele şi furnica”

 în turneu prin Ialomiţa!    în turneu prin Ialomiţa!   

„Greierele şi furnica”

 în turneu prin Ialomiţa!   

Mii de copii au participat la spectacolele de teatru organizate de Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea în cadrul 
proiectului „Teatru la sate”. Turneul s-a desfăşurat în perioada 16-27 octombrie şi a cuprins treisprezece comunităţi din 
Ialomiţa: Alexeni, Ciulniţa, Căzăneşti, Colelia, Coşereni, Drăgoeşti, Grindu, Griviţa, Gura Ialomiţei, Ograda, Sărăţeni, 
Săveni şi Sudiţi. „Am mers cu teatrul pentru copii în aceste localităţi pentru că autorităţile locale de aici au răspuns 
adresei prin care am solicitat să ni se comunice dacă au cămin cultural funcţional şi cu câte locuri, numărul de copii 
înscrişi la şcoală şi la grădiniţă, astfel încât să putem programa una, două sau chiar trei reprezentaţii în comunele 
respective. Aşa se face că la Căzăneşti au fost trei spectacole, iar la Drăgoeşti şi Grindu câte un spectacol. În total au 
fost 25 de reprezentaţii, ceea ce a reprezentat un tur de forţă pentru organizatori şi artişti” a precizat Clementina 
Tudor, managerul Centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea.

şi-au jucat rolul, au dovedit profesionalism. Chiar dacă vii 
într-o şcoală din mediul rural, dacă îţi respecţi profesia 
trebuie să te prezinţi la un anumit nivel. Este de apreciat, 
acest gest frumos pe care l-a făcut Consiliul Judeţean 
Ialomiţa prin intermediul Centrului Cultural UNESCO 
Ionel Perlea, pentru că, în mediul rural, mulţi dintre copii 
provin din familii defavorizate, cu părinţi care lucrează în 
afara ţării, care se află în grija bunicilor, copii cu CES, cu 
deficienţe, cu ritm lent, adică o mare diversitate, dar toţi au 
participat şi tuturor le-a plăcut. Au fost momente când li s-a 
cerut participarea directă, iar asta i-a câştigat, aşa cum şi 
noi dascălii ar trebuie în timpul unei lecţii să strecurăm o 
mică glumă, să mai îndulcim conţinuturile ştiinţifice destul 
de bogate, iar actorii au făcut acest lucru. Eu m-am bucurat 
de când am aflat şi mulţumim din suflet organizatorilor” a 
declarat doamna Maura Aron, cadru didactic al Şcolii 
„Areta Teodorescu” din Griviţa. Turneul a început la 
Săveni, într-un cămin cultural foarte frumos, modern şi 
curat, iar fiecare popas a fost cumva altfel, marcat de câte o 
situaţie inedită. La Luciu, actorii şi organizatorii au primit 
în dar semne de carte cusute în atelierul coordonat de 
doamna Ana Banu, la Colelia copiii au fost extrem de 
interesaţi de copilăria lui Ionel Perlea, la Ograda 
spectacolele s-au ţinut în grădina Casei memoriale a 
marelui dirijor, iar la Căzăneşti au venit la teatru chiar şi 
elevii de liceu. Toţi spectatorii au avut acces gratuit, iar 
proiectul va continua şi cu alte reprezentaţii. 

Ialomiţa, cu sprijinul  Consiliului Judeţean Ialomiţa, a 
organizat, în perioada 02-31 octombrie 2017, la Galeriile 
“Arcadia” din incinta Centrului Cultural UNESCO “Ionel 
Perlea” Slobozia şi în alte patru locaţii din Ialomiţa, ediţia cu 
numărul XXVI a Salonului Anual de Carte. Este cea mai 
reprezentativă manifestare culturală anuală a Bibliotecii 
Judeţene, de referinţă pentru comunitatea culturală ialomiţeană, 
cu ecouri naţionale remarcabile.

Organizatorii au pus la dispoziţia iubitorilor de lectură o 
lună întreagă dedicată cărţilor şi scriitorilor, aducând în faţa 
publicului, pentru dialog, în cadrul numeroaselor activităţi, 
personalităţi din diverse domenii ale culturii române.

În cadrul Salonului au fost expuse peste 600 de titluri de 
cărţi achiziţionate de către Biblioteca Judeţeană în 2017, de la 
20 de edituri prestigioase din ţară.

Compus din douăsprezece evenimente distincte, 
programate pe tot parcursul lunii octombrie, la Slobozia, 
Făcăeni, Amara, Munteni Buzău şi Parcul arheologic de la 
Giurgeni, Salonul Anual de Carte s-a bucurat de prezența a 
peste 2800 de vizitatori și participanți, dovedindu-se mereu  
interesant, atractiv, un loc unde iubitorii paginilor tipărite s-au 
întâlnit şi au dezbătut teme importante din numeroase domenii. 

De-a lungul celor 26 de ediţii ne-au onorat cu prezența 
numeroși oameni de cultură, dintre care amintim: acad. Nicolae 
Breban, acad. Eugen Simion, Mircea Cărtărescu, Gabriel 
Liiceanu, Mircea Dinescu, Iacob Altman, Nicolae Grosu, acad. 
Răzvan Teodorescu, George Pruteanu, Alexandru Mironov, 
Fănuș Neagu,  Aura Christi, ș.a.

Continuăm prezentarea făcută Salonului, începută în 
numărul din octombrie al publicaţiei “Ialomiţa ta”.�

- 12 octombrie a fost  ziua în care experții contabili și 
contabilii autorizați s-au adunat laolaltă, dezbătând ”Progresul 
și educația financiară”. Editura C.E.C.C.A.R a prezentat 
publicului  ultimele noutăţi în materie de educaţie financiară, 
reprezentanții editurii informând pe cei prezenţi în sală despre 
importanța cărţii de specialitate pentru toţi cei care au de-a face 
cu lumea cifrelor.

- Următoarea manifestare culturală înscrisă în programul 
Salonului pe data de 15 octombrie  s-a petrecut  ”La Casa 
Tudorii” - festivalul concurs de tradiţie culinară ialomiţeană ”, 
la Situl arheologic ”Orasul de floci” Giurgeni, judeţul Ialomiţa, 
unde Biblioteca Judeţeană ”Ştefan Bănulescu” a  participat cu 
expoziţia de carte din colecţia de ”Gastronomie” a bibliotecii.  

- ”Preocupări istoriografice în întâmpinarea Centenarului 
Marii Uniri ” s-a numit conferinţa susținută de conf. univ. dr. Ion 
Constantin în cadrul evenimentului programat pe data de 17 
octombrie. În cadrul întâlnirii  s-au purtat discuţii interesante, 
dezbătându-se teme istorice importante legate de Marea Unire.

- Biblioteca Orăşenească Amara a găzduit manifestarea 
culturală  intitulată ” Galeria scriitorilor ialomiţeni”, 
programată în data de 19 octombrie.S-au lansat cărţi si 
publicaţii. Invitaţi la eveniment  au fost părintele Rusu Manuel – 
coordonatorul lucrării ”Schitul Sf.M.Mc. Gheorghe, Paraclis 
Episcopal, Amara Slobozia”, editura Episcopiei Sloboziei şi 
Călăraşilor, 2017 şi Agripina Tomescu,  autor al cărţii 
”Învăţătorii Toma din Amara-Băi şi vremurile lor”.

- ”O cobză, o doină, o poveste” s-a numit recitalul muzical 
excepţional susţinut în ziua de 20 octombrie  de Doina Lavric-
Parghel, interpret de muzică tradiţională românească.

- Evenimentul următor a fost dedicat Editurii Ecou 
Transilvan, în ziua de 25 octombrie, zi în care a avut loc lansarea 
cărţilor: ''Sfâşiatele-mi visări'', autor Sandu Cătinean, 
''Regionalizarea'', autor prof. univ. dr. Iacob Altman şi 
Blestemele naţiei române'', autor prof. univ. dr. Nicolae Grosu. 
Profesorul universitar dr. Iacob Altman propune în cartea 
prezentată cel de-al șaselea model de regionalizare din istoria 
omenirii. ''Blestemele nației române'' s-a numit volumul de mare 
succes prezentat de profesorul universitar dr. Nicolae Grosu, 
''unul dintre cei mai mari sociologi români''. 

- Pe 26 octombrie, Salonul Anual de Carte l-a avut ca invitat 
pe poetul Mircea Dinescu. El a revenit la Salon după  o absenţă 
de şase ani. L-a însoţit scriitorul Mihai Vișoiu. Lansări de carte: 
”Colierul din bomboane de colivă” , autor Mircea Dinescu și 
”Era Iudelor”, autor Mihai Vișoiu. 

- 27 octombrie a fost ziua în care scriitori, oficialități, cadre 
didactice, elevi și locuitori ai comunei s-au întâlnit la Biblioteca 
din Munteni Buzău pentru a participa la lansarea volumului 
”Almanahul comunei Munteni Buzău”, al cărui autor este 
scriitorul ialomițean George Stoian.

- Închiderea oficială a Salonului Anual de Carte  a avut loc 
pe 31 octombrie.  Această zi a fost dedicată scriitorilor ialomițeni  
Aura Văceanu (originară din comuna Bucu), Serea Tănase, Elena 
Bolânu, Silvia Ioana Sofinetti, Flora Stănescu, Viorica 
Gheorghe, Florin Maftei, Șerban Codrin. Invitaţi de la Râmnicu 
Sărat, scriitorii Valeria Manta Tăicuțu şi Nicolai Tăicuțu.

Au participat la evenimente desfășurate în cadrul Salonului 
Anual de Carte, ediția XXVI, 2017, domnul Victor Moraru, 
preşedintele Consiliului Județean Ialomița, domnul Adrian 
Mocioniu, primarul municipiului Slobozia,� domnul Gabriel 
Mușat, viceprimarul municipiului Slobozia, doamna Elena 
Pacală, director executiv al Direcției Județene pentru Cultură 
Ialomița.

Biblioteca Judeţeană “Ştefan Bănulescu” Ialomiţa vă 
aşteaptă la ediţia cu numărul XXVII, din octombrie 2018!

Biblioteca Judeţeană “Ştefan Bănulescu”  

Activități culturale
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ACTIVITĂŢI DE VALORIFICARE 

A PATRIMONIULUI CULTURAL IALOMIŢEAN 

DIN CADRUL PROGRAMELOR 

MUZEULUI JUDEŢEAN IALOMIŢA

Imediat după încheierea celei de-a șaptea ediții a festivalului-concurs de tradiție culinară ialomițeană  LA CASA TUDORII, 
eveniment ce a avut loc la Baza de Cercetare și Expunere Muzeală Orașul de Floci în data de 15 octombrie 2017, Muzeul Județean 
Ialomița a readus atenția publicului ialomițean în cadrul expozitional. 

În luna decembrie, Muzeul Naţional al Agriculturii 
rămâne un loc de păstrare şi transmitere a unui 
patrimoniu spiritual, exprimat în datini şi obiceiuri 
tradiţionale româneşti.

Pe lângă atelierele de confecţionat recuzită pentru 
sărbătorile de iarnă: sorcove, stea, felicitări, decoraţiuni 
pentru brad, în perioada 15 -17 decembrie 2017, 
Muzeul Naţional al Agriculturii organizează TÂRGUL 
DE CRĂCIUN. Fiecare zi a târgului va aduce 
evenimente şi activităţi, care, cu siguranţă, vor suscita 
interesul publicului faţă de valorile culturale tradiţionale. 
În cadrul târgului se vor organiza standuri cu vânzare de 
produse tradiţionale din carne, dulciuri (turtă dulce, 
prăjituri de casă), decoraţiuni handmade pentru Crăciun, 
cadouri pentru cei dragi. Vor avea loc concerte de colinde 
susţinute de Ansamblul „Colinda” din Jilavele, formația 
de mandoline “Nuferii Dunării” din Giurgeni şi de 
grupuri de copii din Valea Ciorii şi Căzăneşti şi, 
bineînţeles, vinul fiert cu scorţişoară şi ţuica fiartă vor fi 
nelipsite. Programul va fi completat de un spectacol de 
colinde, organizat în colaborare cu Centrul Judeţean 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Ialomiţa.

 Deschiderea oficială a târgului va avea loc pe          
15 decembrie, la ora 12.00. Sâmbătă, 16 decembrie, la 
ora 10.00, vizitatorii vor putea asista la reconstituirea 
unor părţi din ritualul de sacrificare a porcului (pârlirea, 
tranşarea şi pomana porcului). Pe lângă latura 
spectaculară şi gastronomică, ziua pregătirii porcului 
constituie încă o dovadă a rezistenţei tradiţiilor şi 
obiceiurilor în zona noastră.

Pe parcursul celor trei zile ale târgului, se vor vizita 
expoziţiile de bază „La pas prin lumea satului” şi Casa 
de gospodar.

TÂRG DE CRĂCIUN

la Muzeul Naţional

al Agriculturii

Tot în cadrul Programului Valorificarea Patrimoniului 
Cultural, trecând însă din sfera expozițională în cea a sesiunilor 
științifice, în perioada 9-11 noiembrie, Muzeul Județean 
Ialomița, în colaborare cu Muzeul Dunării de Jos Călărași, cu 
sprijinul Consiliului Judeţean Ialomița și al Consiliului Județean 
Călărași a organizat Sesiunea Ştiinţifică Internaţională 
,,Arheologia românească după 1990. Ediția din acest an a fost 
dedicată domnului prof.  dr. Dragomir Nicolae Popovici, 
arheolog renumit pentru metodele moderne de cercetare 
arheologică aplicate în țara noastră și pentru strădaniile sale de a 
forma, după 1990, generații de tineri arheologi români. 

Domnul dr. D.N. Popovici își desfășoară activitatea pe 
șantierul arheologic de la Popina Bordușani începând din anul 
1987, iar din anul 2000 este coordonatorul cercetărilor 
arheologice pluridisciplinare de aici. 

Reunind pe parcursul a celor trei zile de desfășurare cele mai 
importante nume ale arheologiei românești, în cadrul lucrărilor 
sesiunii au avut loc, pe lângă susținerea propriu-zisă a 
comunicărilor, vernisaje de expoziții, lansări de carte, vizite la 
Muzeul Județean Ialomița și Muzeul Dunării de Jos din Călărași.                              

Organizată pe trei secțiuni – 1. Preistorie, 2. Protoistorie și 
Istorie Antică și 3. Epoca Medievală și Modernă – sesiunea de 
comunicări științifice a avut ca temă centrală procesul de definire 
și redefinire a conceptelor și metodelor de cercetare prin care 
arheologia românească a trecut în ultimii 25 de ani.

Din programul Sesiunii Ştiinţifice Internaţionale 
,,Arheologia românească după 1990. Evoluţii şi rezultate. In 
Honorem Dragomir Nicolae Popovici”, menționăm:

- În data de 9 noiembrie vernisarea expoziției de arheologie 
,,Cultura Cucuteni. Apogeul artei preistorice europene”, în 
parteneriat cu Complexul Muzeal Județean Neamț, cu sprijinul 
Consiliului Județean Ialomița și al Consiliului Județean Neamț;

- Lansarea volumului Cercetările arheologice de salvare de la 
Ciulnița, județul Ialomița (1994-1997), autor: dr. arhg. Elena Rența;

- 10 noiembrie- vernisarea expoziției de desene ,,Popina 
Copiilor”, expoziție deschisă la Centrul Cultural UNESCO ,,Ionel 
Perlea” cu sprijinul Școlii Italiene ,,Aldo Moro” din București;

- Lansarea volumului Tezaure monetare din epoca geto-
dacică descoperite în județul Călărași, autor: dr. arhg Done 
Șerbănescu.

ACTIVITĂŢI DE VALORIFICARE 

A PATRIMONIULUI CULTURAL IALOMIŢEAN 

DIN CADRUL PROGRAMELOR 

MUZEULUI JUDEŢEAN IALOMIŢA

Astfel, în data de 31 octombrie, la sediul muzeului,  a fost 
deschisă expoziția RĂZBOIUL NOSTRU. EROI, 
FOTOGRAFI, CINEAȘTI. 

Expoziția se înscrie în ciclul evenimentelor dedicate 
sărbătoririi a 100 de ani de la înfăptuirea Unirii de la 1918 și face 
parte dintr-un proiect mai amplu, cofinanțat de Administrația 
Fondului Cultural Național, inițiat de Aurora Independent Film, 
în parteneriat cu Muzeul Județean Ialomița și Liceul ,,Carol I” 
Fetești. 

Scopul proiectului constă în cunoașterea, înțelegerea și 
prețuirea patrimoniului memorial, prin punerea în valoare a 
fondului fotografic Costică Acsinte și a imaginilor realizate de 
Serviciul fotocinematografic al armatei în urmă cu 100 de ani, 
dar și prin inventarierea tuturor monumentelor memoriale din 
județul Ialomița dedicate celor ce au luptat în cadrul Primului 
Război Mondial. Toate informațiile cu privire la acest proiect,

precum și o parte dintre rezultatele acestuia – expoziții, fișe de 
monument, harta repartiției monumentelor pe teritoriul 
județeului, fotografii și filme documentare – pot fi oricând 
vizionate, accesând site-ul  www.razboiul-nostru.ro.

În data de 31 octombrie 2017, în cadrul vernisajului acestei 
expoziții, Muzeul Județean Ialomița s-a bucurat de prezența 
instituțiilor administrative și de cultură județene: Consiliul 
Județean Ialomița, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Ialomiţa, 
Centrul Cultural UNESCO ,,Ionel Perlea” și Primăria comunei 
Giurgeni, dar și a grupurilor de elevi și profesori de la Colegiul 
Național ,,Mihai Viteazul” Slobozia. Cei prezenți au avut parte 
nu doar de vizionarea expoziției în sine, ci și de discuții și date 
inedite legate de monumentele ialomițene dedicate eroilor din 
Primul Război Mondial, precum și o deosebită proiecție de film 
cu imagini documentare de acum 100 de ani.       

În desfășurarea acestui eveniment de seamă, Muzeul 
Județean Ialomița și Muzeul Dunării de Jos din Călărași s-au 
bucurat de sprijinul Consiliului Județean Ialomița, al Consiliului 
Județean Călărași, al Centrului Cultural UNESCO ,,Ionel 
Perlea” și de participarea unui număr impresinoant de specialiști 
din cadrul unor instituții de prestigiu europene și naționale, 
precum Universitatea ,,Valahia” din Târgoviște, Institutul de 
Arheologie ,,Vasile Pârvan” București, Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Muzeul Național de Istorie a 
României, University of Edinburgh, CNRS, UMR 5602 - 
Géographie de l'Environnement, Maison de la Recherche de 
l'Université du Mirail Toulouse, Complexul Național Muzeal 
Curtea Domnească Târgoviște, Muzeul Evoluției Omului și 
Tehnologiei în paleolitic-Târgoviște, Vanderlay Arheo Srl, 
Quattro Design – Arhitecţi şi urbanişti asociaţi Bucureşti, 
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi-Facultatea de 
Biologie, Muzeul Băncii Naţionale a României, Muzeul 
Civilizației Gumelnița-Oltenița, Muzeul Național al Banatului, 
Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, Cité de la 
Préhistoire Aven d'Orgnac et chercheur associé à l'UMR, 
Ramboll South East Europe Srl, Muzeul Municipiului București, 
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simionˮ Tulcea, 
School of History, Archeology and Religion, Cardiff University, 
Muzeul Județean Teleorman, „Friedrich Alexander” University 
of Erlangen-Nurnberg, Institute of Pre- and Protohistory, Muzeul 
Brăilei “Carol I”, Complexul Muzeal Județean Neamț, 
Ministerul Culturii și Identității Naționale, ,,Olga Necrasov" 
Centre for Anthropological Research of the Romanian Academy - 
Iasi branch, Institutul de Arheologie Iași. 

Muzeograf Cătălina Cernea
Muzeul Județean Ialomița

TÂRG DE CRĂCIUN

la Muzeul Naţional

al Agriculturii

Activități culturale
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FESTIVALUL-CONCURS DE TRADIŢIE CULINARĂ IALOMIŢEANĂ

un succes remarcabil

„LA CASA TUDORII”

PREMIILE FESTIVALULUI

1. Secţiunea „Mâncăruri calde”:

Locul I - ANTON CONSTANTIN (Munteni Buzău)  
cu Tochitură ciobănească, la categoria adulți și LICEUL 
TEHNOLOGIC FETEȘTI, cu Mâncare de prune la categoria 
elevi;

Locul II - BOBOC  CONSTANTIN (Sălcioara)  cu  
Bata l  la  proțap ,  l a  ca tegor ia  adu l ț i  ș i  L I C E U L 
TEHNOLOGIC FIERBINȚI TÂRG, cu Fasole cu ciolan la 
categoria elevi;

Locul III - PRIMĂRIA GIURGENI  cu  Borș de 
pește, la categoria adulți și ȘCOALA PROFESIONALĂ 
TRAIAN – Echipajul ȘATRA, cu Sah hai mas-ul, mâncare 
tradițională țigănească la categoria elevi;

2. Secţiunea Preparate culinare reci 

–Antreuri:

Locul I – VETERANELE  (Luciu)  cu  Mâncare de 
gogonele, la categoria adulți și OGREZENI - ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ OGRADA, cu Dovleac copt cu miere și 
scorțișoară la categoria elevi;

Locul II - GOSPODINELE VESELE (Ciochina)  cu  
Cârnați și produse din porc, la categoria adulți și ȘCOALA 
PROFESIONALĂ ARETA TEODORESCU Grivița, cu 
Plăcintă cu vinete la categoria elevi;

Locul III – STOLNICII TUDORII - PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI SLOBOZIA  cu  Chiroiști cu brânză, la 
categoria adulți și ȘCOALA GIMNAZIALĂ CIULNIȚA, cu 
Piftie usturoiată și cutremurată la categoria elevi;

3.  Secţ iunea de Preparate de 

patiserie şi cofetărie:

Locul I – MUNTENCUȚELE (Munteni Buzău)  cu  
Turtoi, la categoria adulți și LICEUL TEHNOLOGIC 
ÎNĂLȚAREA DOMNULUI SLOBOZIA, cu Prăjitură cu 
mălai la categoria elevi;

Locul II – ȘERBAN IONELIA  (Stelnica)  cu  
Plăcintă creață cu brânză de oaie și urdă, la categoria adulți și 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GIURGENI, cu Răioasă la 
categoria elevi;

Locul III – ȘTEFĂNESCU CĂTĂLIN – Asociația 
Rușilor Lipoveni Bordușani  cu  Colivă rusească, la categoria 
adulți și ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂLCIOARA, cu Turtă 
tradițională la categoria elevi;

4. Sectiunea de Preparate conservate 

si semiconservate

Locul I – PRIMĂRIA AMARA  cu  Tocană de 
legume, la categoria adulți și ȘCOALA PROFESIONLĂ 
BORDUȘANI, cu Compot de coarne la categoria elevi;

Locul II – FLORILE CÂMPIEI (Gura Ialomiței)  cu  
Dulceață de pere și pepen galben, la categoria adulți și 
NAPARIS – LICEUL TEORETIC  GEORGESCU” 
ȚĂNDĂREI, cu Dulceață de prunișoare la categoria elevi;

Locul III – MURE DE BĂRĂGAN (Slobozia) cu  
Dulceață de mure și dulceață de nuci, la categoria adulți și 
B O B O C I I  –  L I C E U L T E H N O L O G I C  ” M I H A I 
EMINESCU” SLOBOZIA, cu Gem de dovlecel cu prune la 
categoria elevi.

ediția a VII-a

Baza de Cerecetare şi Expunere Muzeală Oraşul de Floci – 
Giurgeni a găzduit, în ziua de 15 octombrie 2017, cea de-a VII-a 
ediţie a Festivalului-concurs de tradiţie culinară ialomiţeană „LA 
CASA TUDORII”, organizat de Consiliul Judeţean Ialomiţa şi 
Muzeul Judeţean Ialomiţa, în parteneriat cu celelalte instituţii 
judeţene de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, autorităţi ale administraţiei publice locale şi alte entităţi 
publice și private din judeţul Ialomiţa.

Parte integrantă a programului multianual  „IALOMIŢA 
- DINTOTDEAUNA, PENTRU TOTDEAUNA” și marcă 
înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, atât ca 
denumire, cât şi ca siglă, Festivalul-concurs de tradiţie culinară 
ialomiţeană „LA CASA TUDORII” a urmărit și în acest an 
redescoperirea personalității specifice a judeţului Ialomiţa în 
domeniul valorificării şi promovării tradiţiei culinare locale, 
precum și revigorarea interesului public pentru tradiţia culinară 
ialomiţeană, care să genereze impact şi vizibilitate sporite 
manifestării propuse. 

În același timp, evenimentul este un prilej semnificativ pentru 
consolidarea recunoaşterii Oraşului de Floci ca loc al naşterii lui 
Mihai Viteazul și redefinirea locului şi rolului Tudorei (Teodorei), 
mama lui Mihai Viteazul, în istoria României, pentru promovarea 
sitului arheologic Oraşul de Floci ca sit arheologic de interes 
național prioritar, de importanță deosebită în istoria Ialomiţei şi a 
României, dar și cu caracter de unicitate în istoria Europei 
medievale.

Succesul remarcabil al ediției a VII-a a Festivalului concurs de 
tradiţie culinară ialomiţeană „LA CASA TUDORII” este 
susținut de următoarele argumente statistice:

- desfășurarea concursului culinar - pentru prima dată- pe 
două categorii de participanți: adulți și elevi, măsură dispusă de 
organizatori pentru a susține și recompensa  participarea 
entuziastă și numeroasă a elevilor la acest festival;

- înregistrarea în concurs a 421 de reţete culinare, propuse 
de 50 de echipaje, cu 301 membri, din 22 de localităţi;

- din cele 50 de echipaje înscrise, 22 au fost din mediul urban  
(cu 133 de membri și 162 de rețete propuse) și 28 din localitățile 
rurale (cu 168 de membri și 259 de rețete propuse), iar după vârstă, 

31 au fost adulți (cu 117 de membri și 193 de rețete propuse) și 19 
echipaje ale elevilor (cu 184 de membri și 228 de rețete propuse);

- pe secțiunile concursului, din cele 421 de rețete prezentate, 
91 au fost la secțiunea „Mâncăruri calde” (din care 36 din urban 
și 55 din rural, 48 propuse de adulți și 43 de elevi),  44 la secțiunea 
”Preparate culinare reci - antreuri” (din care 18 din urban și 26 
din rural, 21 propuse de adulți și 23 de elevi),  173 la secțiunea de 
”Preparate de patiserie și cofetărie” ( din care  66 din urban și 
107 din rural, 62 propuse de adulți și 111 de elevi),  113 la 
secțiunea ”Preparate conservate și semiconservate” ( din care 
42 din urban și 71 din rural, 62 propuse de adulți și 51 de elevi);

- acordarea a 24 de premii în concurs, 24 de trofee și 24 de 
diplome, din care 12 fiind pentru adulți și 12 pentru elevi;

- Grupul de Acțiune Locală Danubius, prin domnișoara 
Raluca Dumitrescu a acordat 2 premii speciale (căte 500 de lei și 
trofeu), iar SC  ZENA IMPEX SRL Slobozia, prin managerul 
Zenica Urloiu 5 premii speciale, a căte 100 de lei și conserve;

- înregistrarea a peste 4000 de vizitatori, cel mai mare număr 
de vizitatori din toate edițiile desfășurate, afluența deosebită de 
public demonstrând că evenimentul și-a creat deja tradiție  și a 
intrat în inimile localnicilor.

Originalitatea şi ingeniozitatea concurenţilor au propus 
publicului o extraordinară diversitate de produse, pentru toate 
gusturile, măiestrie în etalarea şi prezentarea preparatelor şi în 
organizarea standurilor, o atitudine tonifiantă, pornită din suflet şi 
dăruită cu sufletul!

Deschiderea Festivalului s-a făcut în prezenţa reprezentanţilor 
autorităţi publice judeţene şi locale, de către domnul Victor 
MORARU, președintele Consiliului Județean Ialomița, Gigi 
PETRE, prefectul județului Ialomița, Florin VLAD, directorul 
Muzeului Județean Ialomița și Valere DINU, primarul comunei 
Giurgeni.  

După o misiune deloc uşoară, cei şapte membri ai juriului 
(Cătălin Stănciulescu, Amariei Octavian, Anghel Coco, Stroe 
Steluța, Zenica Urloiu, Elena Pacală și Daniela Mihai) au 
desemnat următorii câştigători:

Coordonarea spectacolelor folclorice a fost realizată de domna 
Elena Gârbacia, care a avut o contribuție deosebită și la 
promovarea festivalului în localitățile județului.

Trebuie să menţionăm că participarea în concurs şi la acţiunile 
conexe a grupurilor etnice – aromâni, romi, lipoveni, precum şi a 
Asociaţiei Naţionale a Surzilor din România, filiala Ialomiţa, 
înscrie evenimentul pe coordonatele principiului european al 
egalităţii de şanse.   

Le mulţumim tuturor celor care au trudit cu dragoste, 
implicare şi suflet – concurenţi şi organizatori- pentru succesul 
ediţiei a VII-a a Festivalului concurs de tradiţie culinară 
ialomiţeană  „LA CASA TUDORII”, precum şi numeroşilor 
vizitatori prezenţi la eveniment!

„LA CASA TUDORII”

Tradiție


