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Lungime totală drumuri propuse a fi modernizate: 133,62 km

Valoarea totală a contractelor:  65 milioane de euro
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Tomograf nou 

la Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Slobozia

Miercuri, 20 decembrie 2017, s-au 
semnat contractele de finanţare cu fonduri 
nerambursabile pentru patru proiecte de 
mare importanţă pentru infrastructura rutieră 
a judeţului Ialomiţa. 

Cel mai important dintre ele, ca valoare şi 
anvergură, vizează reabilitarea drumurilor 
județene din partea de vest a județului, fiind 
depus în cadrul Programului Operațional 
Regional, Axa 6, cu o valoare de 25 de 
milioane de euro. Celelalte trei proiecte au ca 
obiect reabilitarea altor trei drumuri județene 
prin Programul Național de Dezvoltare 
Locală, având o valoare totală de 40 de 
milioane de euro. 

Contractul de finanțare ce se va derula 
prin POR 2014-2020 a fost semnat de către 
domnul Victor Moraru, preşedintele 
Consiliului Judeţean Ialomiţa şi de către 
Marius Nica, ministrul delegat pentru 
Fonduri Europene, respectiv Liviu Muşat, 
director A.D.R. Sud-Muntenia.

Celelalte contracte au fost semnate cu 
domnul Adrian Gâdea, secretar de stat în 
cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor 
Europene.

Ceremonia semnării s-a desfăşurat într-un 
cadru solemn, în prezența reprezentanților 

unităților administrativ teritoriale din județ, a 
foștilor președinți, vicepreședinți şi secretari 
ai Consiliului Judeţean Ialomița din ultimii 
25 de ani, actuali şi foști consilieri județeni, 
directori ai instituţiilor subordonate, 
reprezentanţi ai presei locale. 

În total, vor fi reabilitaţi 133,62 de 
kilometri de drumuri judeţene, fiind cea mai 
semnificat ivă atragere de fonduri  
nerambursabile din istoria judeţului 
Ialomiţa. Şi lucrurile nu se vor opri aici, 
Consiliul Judeţean Ialomiţa având depuse 
spre aprobare multe alte proiecte importante.

(continuare în pag. 3)

65 milioane de euro

Consiliul Judeţean Ialomiţa a obţinut finanţare

65 milioane de euro

Consiliul Judeţean Ialomiţa a obţinut finanţare
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Administrație

Hotărâri adoptate 

de CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA 

în luna decembrie 2017

În luna decembrie 2017, Consiliul Județean Ialomiţa s-a 

întrunit în două ședințe în care au fost dezbătute și adoptate 

24 de proiecte de hotărâre privind:

Ședință extraordinară

11 decembrie 2017 

aprobarea Acordului de parteneriat privind 
colaborarea dintre Agenţia Națională pentru Pescuit și 
Acvacultură și Județul Ialomița  prin Consiliul Județean 
Ialomița,  în vederea promovării și implementării 
proiectului  „Modernizarea drumurilor județene DJ 302 
(km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoești – 
Roșiori – Movilița – Dridu, DJ 101 ( km 52+100 – km 
37+600) localitățile Dridu – Fierbinți Târg – limita județ 
Ilfov, DJ 101 ( km 52+100 – km 59+700) Dridu – Jilavele 
și DJ 402 (km  53+700 – Km 61+740) limita Județ -  
Călărași – Sinești (DN2)”  în cadrul Programului 
Operațional Regional (POR) 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;

aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului 
Ialomiţa, la trimestrul IV  ( preliminar), anul 2017;

aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume  defalcate 
din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2017;

validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa nr. 246/04.12.2017 de majorare a 
bugetului propriu al judeţului Ialomiţa cu sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale, subvenții pentru finanțarea drepturilor 
acordate persoanelor cu handicap și subvenții pentru 
finanțarea unităților de asistență medico-socială, pe anul 
2017 şi 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;

stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii 
publici și personalul contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Ialomița și din 
serviciile publice din subordine, începând de la data de 
01.01.2018;

stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2018;

stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în 
vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din 
cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2018;

stabilirea preţului mediu/tonă de iarbă (masă verde) 
obţinută de pe pajişte,  pentru anul 2018;

aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului 
contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice 

îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice                  
„Ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru 
persoane vârstnice  Fierbinţi Târg,  judeţul Ialomiţa,  
pentru anul 2018;

aprobarea Regulamentelor de organizare şi 
funcţionare a unor servicii sociale aflate în subordinea 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Ialomița;

aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Colegiul 
Național ”Mihai Viteazul” Slobozia în vederea realizării 
în comun a proiectului Concurs Național de Creație 
Literară/Eseuri ”Mihai Eminescu”,  ediția a IX-a;

aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Colegiul 
Național ”Grigore Moisil” Urziceni în vederea realizării 
în comun a proiectului  Concurs Național de Matematică 
și Informatică ”Grigore Moisil”,  ediția a XI-a;

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Județean Ialomița nr. 77 din 17.11.2016 privind 
aprobarea documentului strategic „Master Plan pentru 
Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu 
apă şi de canalizare în regiunea Constanţa-Ialomiţa” – 
forma revizuită;

transmiterea în folosință gratuită către S.C. RAJA 
S.A. Constanța, pe termen limitat, a unor sectoare din 
drumurile județene DJ 101, DJ 101U, DJ 203E și DJ 302, 
proprietate publică a județului Ialomița;

aprobarea achiziţionării de servicii juridice de 
consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare a Județului 
Ialomița, Consiliului Județean Ialomița sau a 
Președintelui Consiliului Județean Ialomița;

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Ialomiţa nr. 78/27.04.2017 privind cumpărarea 
unui imobil cu destinația de ”Sediu administrativ al 
Consiliului Județean Ialomița” și a terenului aferent 
acestuia;

asocierea Judeţului Ialomiţa cu Municipiul Slobozia 
și Comuna Cosâmbești  în vederea participării la 
capitalul social al societăţii comerciale S.C. Pază și 
Servicii Comunitare S.R.L. Slobozia;

aprobarea documentației de avizare pentru lucrări de 
intervenție (D.A.L.I). și a principalilor indicatori tehnico 
– economici pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare 
DJ 306 limită județul Călărași-Albești-Andrășești-
Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H 
intersecție cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 
203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H-Cocora-limită 
județ Buzău”;

aprobarea realizării proiectului ”Modernizare DJ 306 
limită județ Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe 

Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție 
cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 
203E intersecție cu DJ 102H-Cocora-limită județ 
Buzău”  și a cheltuielilor legate de proiect;

aprobarea Acordului de parteneriat privind 
colaborarea dintre Agenția Națională de Îmbunătățiri 
Funciare - Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare 
Ialomița Călmățui și Județul Ialomița  prin Consiliul 
Județean Ialomița, în vederea promovării și 
implementării proiectului ”Modernizare DJ 306 limită 
județ Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-
Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 
306-Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E 
intersecție cu DJ 102H-Cocora-limită județ Buzău”  în 
cadrul Programului Operațional 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 dedicat sprijinirii 
obiectivelor prevăzute în Aria Prioritară 1-
Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii 
Europene privind regiunea Dunării AP 1b-Legături 
rutiere, feroviare și aeriene;

aprobarea Acordului de parteneriat privind 
colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă Buzău 
– Ialomița și Județul Ialomița  prin Consiliul Județean 
Ialomița,  în vederea promovării și implementării 
proiectului  ” Modernizare DJ 306 limită județ Călărași-
Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu 
DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306-Reviga-
Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu 
DJ 102H-Cocora-limită județ Buzău”  în cadrul 
Programului Operațional 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 dedicat sprijinirii 
obiectivelor prevăzute în Aria Prioritară 1-
Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii 
Europene privind regiunea Dunării AP 1b-Legături 
rutiere, feroviare și aeriene;

aprobarea documentației tehnico-economice, faza 
D.A.L.I., precum și a principalilor indicatori tehnico-
economici la obiectivul de investiţii „Compartimentări 
interioare și lift la Căminul pentru Vârstnici Fierbinți-
Târg, Etapa a II-a- Compartimentări interioare”;

aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de 
consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Spitalului 
Județean de Urgență Slobozia în dosarul  nr. 
1676/98/2017.

Ședință ordinară

19 decembrie 2017 

În luna decembrie 2017, Consiliul Județean Ialomiţa s-a 

întrunit în două ședințe în care au fost dezbătute și adoptate 

24 de proiecte de hotărâre privind:
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Tronson de drum județean: 
“MODERNIZARE DJ 201, BUEŞTI 

– IVĂNEŞTI – ION GHICA – 

CIULNIŢA – COSÂMBEŞTI – 

MĂRCULEŞTI, 

KM 57+000 – 84+000“

Prin modernizarea a 27,00 km de drum județean se va 
îmbunătăți accesul populației din localitățile adiacente 
drumului reabilitat către drumul național DN 2A la 
Țăndărei și DN 21 la Slobozia, va crește gradul de 
siguranță rutieră și de asemenea, timpul de călătorie către 
centrele urbane din regiune va fi considerabil redus.

Valoarea totală a proiectului: 
32.821.644,70 lei inclusiv T.V.A.
Contribuția Consiliului județean Ialomița:
1.184.586,30 lei inclusiv T.V.A.
Durata de execuție estimată: 12 luni
Proiect finanțat prin Programul Național de 

Dezvoltare Locală.

Tronson de drum județean: 
“MODERNIZARE DRUM 

JUDEŢEAN DJ 201: TRONSON I, 

DN2 COŞERENI - AXINTELE - 

OREZU, KM 0+000 - 35+400“

Se vor moderniza 35,40 km de drum județean care va 
facilita accesul populației din localitățile adiacente 
drumului reabilitat către drumul național DN 2 la 
Movilița și DN 2A la Ciochina prin DJ 201B. Siguranța 
rutieră și reducerea timpului de călătorie către centrele 
urbane din zonă sunt principalii factori care vor influența 
pozitiv comunitățile locale din Coșereni, Axintele, 
Orezu.

Valoarea totală a proiectului: 
83.912.508,93 lei inclusiv T.V.A.
Contribuția Consiliului județean Ialomița:
2.715.679,89 lei inclusiv T.V.A.
Durata de execuție estimată: 18 luni.
Proiect finanțat prin Programul Național de 

Dezvoltare Locală.

Tronson de drum județean: 

“MODERNIZARE DRUM 

JUDEŢEAN DJ 203F – DN 2C 

(GRIVIŢA) – SMIRNA – IAZU – 

SCÂNTEIA – VALEA CIORII – 

DN21A, KM 0+000 

– KM 25+350“

Acest proiect vizează modernizarea a 25,35 km 
de drum județean și îmbunătățirea mobilității 
populatiei, bunurilor si serviciilor și asigurarea 
conexiunii localităților adiacente la rețeaua de 
drumuri naționale DN 2C la Grivița, DN 21 - la Iazu 
și DN 21A - la Murgeanca.

Valoarea totală a proiectului: 
48.028.042,44 lei inclusiv T.V.A.
Contribuția Consiliului Județean Ialomița:
1.450.114,39 lei inclusiv T.V.A.
Durata de execuție estimată: 24 luni
Proiect finanțat prin Programul Național de 

Dezvoltare Locală.

Prin investiția în infrastructura rutieră județeană se 
promovează coeziunea teritorială, prin îmbunătățirea 
conectivității și accesibilității comunităților locale din 
localitățile adiacente la drumurile naționale sau drumurile 
județene modernizate deja. Vor rezulta avantaje economice 
cum ar fi: schimburile comerciale, investiții productive, 
creșterea competitivității agenților economici și a 
mobilității forței de muncă. În plan social, se va facilitata 
accesul populației  rurale  la educație, la serviciile de 
sănătate, etc. Avantajele economice și sociale care vor 
rezulta în urma modernizării acestor drumuri vor determina 
o creștere a atractivității zonelor traversate stimulând 
dezvoltarea durabilă la nivel regional.

,,Modernizarea drumurilor 

judeţene DJ 302, localităţile 

Drăgoeşti-Roşiori-Moviliţa-

Dridu, DJ 101, localităţile 

Dridu-Fierbinţi-Târg –limita 

judeţ Ilfov, DJ Dridu-Jilavele 

şi DJ 402, limita Judeţ-

Călăraşi-Sineşti (DN2)”

Drumul vizează modernizarea a 49,517 km de drum 
județean pe DJ 101, DJ302 și DJ402 și facilitează accesul 
populației din localitațile adiacente drumurilor reabilitate 
către județele Ilfov, Prahova și Călărași și prin DN1 către 
București și Brașov. Îmbunătățirea stării tehnice a 
infrastructurii rutiere de pe DJ 101, DJ302 și DJ 402 în 
zonele de intervenție a proiectului crește gradul de siguranță 
rutieră și reducerea timpului de călătorie către centre urbane 
din regiune. De asemenea, se va îmbunătăți legătura către 
DN 1D și E85 (DN2) prin: DJ 101 a locuitorilor din 
Movilița, Dridu, Jilavele, Moldoveni, Adâncata către 
județele Ilfov, Prahova și Călărași și prin DN1, prin DJ 302, a 
locuitorilor din Drăgoești, Roșiori și Movilița către E85. 
Prin DJ 402 se va îmbunătăți accesul  locuitorilor din 
Sinești, Lilieci, Cătrunești, și Hagiești către rețeaua TEN-T 
și către centre urbane importante.

Valoarea totală a proiectului:
115.127.736,01 lei, 
inclusiv TVA aferent – 25 mil euro. 

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.

Durata de execuție a proiectului este de 36 de luni.
Proiect finanțat în cadrul Programul Operațional 

Regional 2014 - 2020.

(urmare din pag. 1)

         pentru patru proiecte de infrastructură         pentru patru proiecte de infrastructură

rutieră în valoare totală de rutieră în valoare totală de 

         pentru patru proiecte de infrastructură

rutieră în valoare totală de 65 milioane de euro65 milioane de euro65 milioane de euro

Consiliul Judeţean Ialomiţa a obţinut finanţareConsiliul Judeţean Ialomiţa a obţinut finanţareConsiliul Judeţean Ialomiţa a obţinut finanţare

65 milioane de euro

Consiliul Judeţean Ialomiţa a obţinut finanţare
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Administrație

niversarea a 25 DE ANI DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ JUDEŢEANĂ reprezintă o bornă Atemporală semnificativă pentru retrospectiva, bilanţul şi perspectiva celei mai importante 
autorităţi a administraţiei publice locale: CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA.

La scara istoriei, 25 de ani sunt o fărâmă de timp, dar pentru administraţia publică judeţeană 
înseamnă un proces evolutiv evident şi constant, care a asigurat trecerea de la sistemul totalitar de 
administraţie la un sistem democratic.

Perioada de tranziţie administrativă a cunoscut procese reformatoare multidimensionale şi nu de 
puţine ori contradictorii, cu dileme şi controverse în edificarea statului de drept, democratizarea societăţii 
şi crearea condiţiilor favorabile de modernizare a administraţiei publice. S-au produs schimbări 
semnificative în reţeaua autorităţilor administraţiei publice și atribuţiile acestora, precum și în raporturile 
dintre autorităţile administraţiei publice situate pe diferite niveluri ierarhice. S-a realizat optimizarea 
structurii şi funcţiilor administraţiei publice centrale şi locale, consolidarea şi perfecţionarea procesului 
de europenizare a administraţiei publice. 

DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

JUDEŢEANĂ

Dorinţa de reformare a administraţiei 
publice a fost prezentă în fiecare etapă istorică de 
evoluţie a acesteia, dar trebuie să spunem că 
succesul nu poate veni decât dacă ea are coerenţă 
pe termen lung, trasează clar parcursul de urmat, 
structurile, mecanismele şi procedurile specifice, 
asigură coordonarea tuturor nivelurilor de decizie 
administrativă, pentru a armoniza şi sincroniza 
acţiunile desfăşurate în mod ritmic, proporţional 
şi eficient.

În acelaşi timp, cei 25 de ani de administraţie 
publică judeţeană au adus şi un fenomen de 
expansiune a activităţii acesteia, prin creșterea 
numărului, volumului şi complexităţii serviciilor 
publice oferite, crearea unor condiţii favorabile de 
gestionare a tuturor colectivităţilor locale, a 
serviciilor social-culturale şi economice, potrivit 
intereselor şi nevoilor celor administraţi, cu  
consecinte majore în asigurarea resurselor 
materiale, umane şi financiare necesare.  

Activitatea şi acţiunile Consiliului Judeţean 
Ialomiţa din această perioadă s-au circumscris 
legilor şi principiilor de drept care i-au 
reglementat funcţiile, atribuţiile şi responsa-
bilităţile precum și realizării valorilor şi deciziilor 
politice aferente fiecărei etape de evoluţie. 
Aplicarea regulilor continuităţii a însemnat 
păstrarea priorităţilor strategice pe termen lung şi 
alocarea fundamentată a mijloacelor material-
tehnice, umane şi financiare de care a dispus. De 
asemenea, interesele generale și specifice ale 
judeţului, ale comunităţilor locale şi ale 
cetăţenilor au fost analizate periodic pentru a 
selecta nevoile sociale relevante, cărora li s-a 
conferit dimensiunea interesului public.

Consiliul Judeţean Ialomiţa, în calitate de 
autoritate  deliberativă şi conducerile sale 
operative și executive au aplicat consecvent, în cei 
25 de ani de activitate, principiile de organizare şi 
funcţionare a adminstraţiei publice locale,  au 
asigurat continuitatea şi coerenţa demersului 
strategic, fundamentat pe nevoia reală, obiectivă 
şi responsabilă de cooperare şi coordonare la nivel 
judeţean şi local pentru utilizarea cu eficienţă și 
eficacitate a fondurilor bugetare, în condiţii de 
transparenţă administrativă. 

Sunt evidente eforturile din fiecare mandat 
de a perfecţiona managementul public, de a aduce 
performanţă socio-economică şi schimbări 
s t ruc tura le  în  buna  guvernare  loca lă , 
îmbunătăţirea procesului decizional, calitate şi 
eficienţă în furnizarea serviciilor publice aşteptate 
de cetăţean, care să aducă sporirea încrederii 
acestuia în autoritatea administraţiei publice care 
îi reprezintă interesele. 

VICTOR MORARU

preşedintele 

Consiliului Judeţean Ialomiţa

IULIAN ZAHARIA
președinte - 1992-1996

GHEORGHE SAVU
președinte -2000-2004

VASILE SILVIAN CIUPERCĂ
președinte - 2004-2015

VICTOR MORARU
președinte - 2016-2020
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Consiliul Judeţean Ialomiţa

la ceas aniversar

DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

JUDEŢEANĂ

Administrație

Manifestarea a debutat cu Imnul 
Naţional al României, intonat de Corala 
„Sfântul Mina“, care a fost urmat de 
alocuţiunea domnului Victor Moraru, 
preşedintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa. În cuvântul său, domnul 
preşedinte Victor Moraru a insistat asupra 
rolului esenţial al instituţiei în dezvoltarea 
judeţului şi a afirmat preocuparea 
permanentă pentru obţinerea de investiţii 
în beneficiul cetăţenilor judeţului Ialomiţa.

Ceremonia de sărbătorire a 25 de ani de 
administraţie publică judeţeană a 
continuat cu alocuţiunea domnului Gigi 
Petre, prefect al judeţului Ialomiţa şi 
discursurile personalităţilor prezente, care 
au punctat evoluţia instituţiei, au 
rememorat evenimente cheie din existenţa 
acesteia şi au făcut proiecții pentru viitor.

În cadrul evenimentului au fost 
acordate distincții de merit, în semn de 
preţuire pentru activitatea în slujba 
comunităţii şi contribuţia adusă la 
dezvoltarea judeţului: domnului Ion Iulian 
Zaharia (preşedinte în primul mandat, 
1992-1996), domnului Gheorghe Savu 
(preşedinte în mandatul 2000-2004), şi 
domnului Vasile Silvian Ciupercă 
(preşedinte în mandatele 2004-2008; 
2008-2012; 2012-2015).

 Au fost prezenţi şi au primit plachete 
aniversare vicepreşedinţii: Maria Petre (1992 
-1996; 1996-2000), Dimciu Caraiola (1992-
1996), Constantin Negoiţă (1996-2000), 
Marian Bălan (2000-2001), Gheorghe Cană 
(2001-2004), Olga Petcu (2004-2008),    

Ioan Martin (2008-2012; 2012-2016), Emil 
Cătălin Grigore (2016-2020) şi Ionel Gae 
(2016-2020).

Consilierii cei mai longevivi prezenți, 
cu cinci mandate, au fost: domnul Marian 
Neacşu şi domnul Viorel Nică. În cuvântul 
său, domnul Marian Neacşu a vorbit cu 
vădită emoţie despre experienţa de 
consilier judeţean ca punct de plecare al 
carierei sale şi despre importanţa pe care o 
acordă şi în prezent, în activitatea sa, 
instituţiei Consiliului Judeţean Ialomița.

Plachete aniversare au primit şi secretarii 
judeţului Ialomiţa care au activat sau 
activează din 1992 până în prezent, respectiv 
domnul Valere Burlacu, domnul Nicolae 
Chiriță şi domnul Adrian Robert Ionescu.

Distincţii au fost acordate consilierilor 
cu patru, trei, două sau un mandat, 
directorilor unor instituţii subordonate, dar 
şi foştilor directori din cadrul Consiliului 
Judeţean cu o activitate îndelungată şi 
performantă în cadrul instituţiei.

Ceremonia înmânării plachetelor a fost 
completată de recitalurile extraordinare 
susţinute de tenorul Vlad Miriţă şi baritonul 
Iordache Basalic, adăugând evenimentului 
o notă de bucurie şi optimism.

Evenimentul s-a încheiat cu discuții de 
aduceri aminte, fotografii și speranța că 
vor fi prezenți și la aniversarea a 30 de ani 
de administrație publică județeană.

Administraţia publică a judeţului Ialomiţa a împlinit 
douăzeci şi cinci de ani de existenţă! În această 
perioadă, instituţia Consiliului Judeţean Ialomiţa a 
făcut paşi uriaşi, de la lipsa experienţei de la început, 
până la instituţia profesionistă din prezent. 

Miercuri, 20 decembrie 2017, începând cu ora 
15.00, Sala EUROPA a Consiliului Judeţean Ialomiţa a 
fost gazda unui eveniment complex de înaltă ţinută prin 
care s-au sărbătorit cei 25 de ani de administraţie publică 
judeţeană, prezentator fiind domnul Cristian Brancu.

La eveniment au participat foştii preşedinţi, 
vicepreşedinţi, consilieri judeţeni, reprezentanţi ai 
instituţiilor din judeţ.

Invitaţi de onoare într-un eveniment conex 
sărbătoririi administraţiei judeţene au fost domnul 
ministru delegat al Fondurilor Europene, domnul 
Marius Nica, domnul Adrian Gâdea, secretar de stat în 
M.D.R.A.P.F.E. şi domnul Liviu Muşat, director al 
A.D.R. Sud-Muntenia.

În cadrul manifestării, celor prezenţi li s-a oferit câte 
un exemplar al volumului retrospectiv „25 de ani de 
administraţie publică judeţeană”.  Volumul 
concentrează în cuprinsul său istoria acestei perioade, 
prezintă oameni şi faptele lor aşa cum s-au desfăşurat 
de-a lungul timpului şi care au avut o semnificaţie în 
dezvoltarea judeţului nostru.
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15 ianuarie 2018 Ziua Culturii NaţionaleZiua Culturii NaţionaleZiua Culturii Naţionale
a fost marcată în județul Ialomița prin evenimente, organizate de instituțiile de cultură subordonate 
Consiliului Județean Ialomița, care au celebrat nașterea marelui nostru poet Mihai Eminescu, dar 
și  reflecția asupra culturii române, a esenței românismului din sufletul oricăruia dintre noi. 

Dor de Eminescu!

Seria manifestărilor culturale din acest an, care dau 
startul evenimentelor dedicate Centenarului, a fost 
deschisă la Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu“ 
Ialomița, cu ziua „Luceafărului“ poeziei românești, 
Mihai Eminescu, data de naștere a acestuia, 15 ianuarie, 
fiind  și Ziua Culturii Naționale, zi de reflecție asupra 
culturii și a proiectelor culturale de interes național. 
„Poetul nepereche a cărei operă învinge timpul“(George 
Călinescu) a împlinit 168 de ani de la naștere, fiind 
omagiat la Sala de Festivități a Centrului Cultural 
UNESCO ”Ionel Perlea” prin  acțiunea  cultural-
artistică, intitulată ”Dor de Eminescu”, ajunsă la ediția 
cu numărul XII.

Organizată de Biblioteca Județeana „Ștefan 
Bănulescu” Slobozia, cu sprijinul Consiliul Județean 
Ialomița, manifestarea a expus publicului prezent 

Dor de Eminescu operele literare ale autorului, deținute de bibliotecă în 
colecțiile sale.

Corala Seminarului Teologic „Sf.Ioan Gură de Aur“ 
și elevele Liceului Pedagogic ”Matei Basarab” Slobozia, 
sub îndrumarea pr. Cătălin Stanciu, au oferit un minunat 
recital de poezie și muzică, plăsmuind lumea 
eminesciană „la steaua care a răsărit”, ”pe lângă plopii 
fără soț”, acolo unde ”buciumul sună cu jale”...

Programul acțiunii a continuat cu acordarea  
premiilor  Concursului  Național de Creație Literară 
„Mihai Eminescu”, eveniment ajuns anul acesta la cea 
de-a noua ediție. Pentru acest concurs s-au înscris 144 de 
candidați din 27 de județe. Elevilor Colegiului Național 
”Mihai Viteazul” dar și tuturor câstigătorilor (atât din 
țară cât și din cadrul liceului) le-au fost oferite alături de 
diplome, volume semnate de clasici ai literaturii române.

Cu vădită emoție, distinsa doamnă prof.univ.dr. 
Otilia Sîrbu a punctat câteva momente din tragicul și 
dramaticul sfârsit al poetului, realități ce vor rămâne cu 
multe semne de întrebare pentru noi, românii. Domnia Sa 
a creionat în câteva fraze acea frumusețe veșnic prezentă 
din opera eminesciană, creație ce dăinuie prin adâncimea 
ideilor și sentimentelor, prin expresivitatea limbii,  
printr-o viziune originală asupra omului, prin stilul 
limpede și armonios, dar mai ales prin capacitatea de a fi 
simțită de orice autor.

Actrița Doina Ghițescu a pregătit, la finalul 
evenimentului, un mixaj de poezie într-o recitare 
remarcabilă, moment ce a încântat sufletele publicului 
prezent. 

La inițiativa Ministerului Culturii și Identității 
Naționale, pentru a sărbători împlinirea a 100 de ani de la 
Marea Unire din 1918, instituțiile de cultură din țară și-au 
alcătuit programele de activități pentru anul 2018 sub sigla 
ANULUI CENTENAR.

În acest context, Muzeul Județean Ialomița propune 
publicului ialomițean proiectul cultural CULTURA ȘI 
DIPLOMAȚIA. ELEMENTELE DE FORȚĂ ALE UNEI 
ȚĂRI MICI, care a fost deschis cu ocazia „Zilei Culturii 
Naționale“ din 15 ianuarie 2018. 

Au participat istoricul Georgeta Filitti, care a vorbit 
despre primul gest de independență diplomatică din istoria 
țării noastre, Unirea Principatelor Române  de la 1859, 
despre politica faptului împlinit, subliniind că elementele 
principale de supraviețuire ale unei țări mici într-un context 
politic internațional instabil, au fost și vor rămâne cultura și 
diplomația. Invitatul special a fost antropologul Irina 
Rișcuția.

Cei prezenți la manifestare au descoperit câteva dintre 
aspectele fascinante ale operațiunilor de reconstituire 
antropologică desfășurate de către cei doi antropologi de 
renume mondial.

De asemenea, doamna antopolog Irina Rișcuția a 
prezentat filmul documentar ,,Copilul din Modjokerto”, în 
care soții Rișcuția au reconstituit chipul unui copil de Homo 
Erectus, pornind de la calota descoperită de prof. 
Koeningswald în anul 1928, la Modjokerto în Java.

Peste 90 de portrete realizate de artişti ilustratori din 
toată lumea au fost prezentate publicului de Centrul 
Cultural UNESCO Ionel Perlea – Ialomiţa, cu ocazia Zilei 
Culturii Naţionale.

Expoziţia a fost realizată după proiectul cultural 
„Eminescu, ziaristul” de Nicolae Ioniţă şi reuneşte lucrările a 
nouăzeci şi patru de artişti din ţări precum: Africa de Sud,  
Brazilia, Cuba, Republica Dominicană, Elveţia, Franţa, 
Grecia, Hong Kong, Irak, Japonia, Kazahstan, Lituania, 
Mexic, Nigeria, Olanda, Portugalia, Qatar, Rusia, Spania, 
Turcia, Uruguay sau Vietnam. Din România, la proiect a 
participat Năstase Leonte, grafician caricaturist din Constanţa.

Albumul care stă la baza expoziţiei a fost editat sub 
egida Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România şi este 
închinat Marii Uniri de la Alba Iulia. Conform autorului,  la 
24 ianuarie 1882, poetul naţional participa la fondarea 
societăţii secrete „Carpaţii“ care milita pentru unirea 
tuturor românilor în hotarele Daciei Mari: „Mihai 
Eminescu a fost dintre primii oameni de cultură români 
care au înţeles importanţa covârşitoare a ideii de Unire în 
politica poporului nostru pentru Unitate Naţională şi 
pentru Independenţă. Poetul nostru naţional nu s-a 
implicat doar cultural, ci şi politic în această luptă, el fiind 
membru activ al unor organizaţii care militau pentru 
înfăptuirea idealurilor noastre naţionale. (…) Ca urmare, 
Eminescu a rămas unul dintre cele mai importante repere 
ale românismului, devenind unul dintre simbolurile 
culturale majore, preţuite fără nicio excepţie, în tot spaţiul 
românesc. A sărbători Marea Unire fără a recunoaşte rolul 
lui Eminescu în naşterea conştiinţei naţionale „De la Nistru 
pân la Tisa” ar fi mai mult decât o greşeală, ar fi o 
ingratitudine” a subliniat Nicolae Ioniţă în prefaţa 
catalogului cu portretele lui Eminescu.

Proiectul a fost intermediat de George Stoian, care a 
venit cu ideea acestei expoziții către managerul Centrului 
Cultural UNESCO „Ionel Perlea“. „Deşi am avut rezerve 
că se pot reproduce lucrările pentru a realiza o expoziţie, 
am avut marea surpriză ca acestea să arate foarte bine şi să 
capteze interesul vizitatorilor de toate vârstele. Este 
interesant cum artistul din Mexic l-a personalizat pe 
Eminescu al nostru în tuşele specifice culturii mexicane. De 
altfel, la fiecare portret, se remarcă specificul cultural al 
ilustratorilor, în funcţie de originea acestora. Oricum, 
Mihai Eminescu are o dimensiune internaţională, iar o 
parte din aceasta poate fi studiată în cele 94 de portrete 
expuse ,” a precizat Clementina Tudor.  

Lucrările realizate îl înfăţişează pe Mihai Eminescu la 
toate vârstele creaţiei sale. Printre simbolurile predilecte 
sunt steaua şi zburătorul, iar în câteva dintre portrete, alături 
de poetul naţional, apare şi Viorica Micle.

Portret Eminescu

Cultura și diplomaţia. 
Elementele de forţă ale unei ţări mici

Numele antropologilor Cantemir și Irina Rișcuția sunt 
legate de istoria județului Ialomița prin analizele 
antropologice ale osemintelor umane provenind din 
șantierul arheologic de la Dridu. Ca mărturie a acestei 
colaborări, în expoziția permanentă a muzeului, pot fi 
admirate și astăzi reconstituirile realizate de cei doi 
antropologi, reprezentând două chipuri umane – bărbat și 
femeie – din secolele XI-XIII, dar și trei portrete în ulei pe 
carton reprezentând doi bărbați și o femeie din perioada 
neolitică, cultura Boian.

Prima conferință din ciclul  CULTURA ȘI 
DIPLOMAȚIA. ELEMENTELE DE FORȚĂ ALE UNEI 
ȚĂRI MICI, a reunit, sub sigla Muzeului Județean Ialomița, 
de Ziua Culturii Naționale, personalități ale mediului 
cultural  ialomițean, reprezentanți ai mass-mediei locale, 
dar și iubitori de cultură slobozeni, cărora li se adresează 
toate activitățile înscrise în programele muzeului.

Portret EminescuDor de Eminescu

Activități culturale
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Marți, 9 ianuarie 2018, la Palatul Victoria a avut loc 
întâlnirea Primului Ministru Mihai Tudose cu 
președinții de consilii județene pentru semnarea 
contractelor privind dotarea spitalelor cu echipamente 
de imagistică, echipamente care vor asigura servicii 
medicale de calitate oricărui român atunci când se 
confruntă cu o problemă de sănătate.

Programul face parte din  acordul de împrumut 
încheiat cu Banca Mondială în anul 2014, cu o valoare 
totală de 250 de milioane de euro și vizează achiziția 
de echipamente, construcția de noi secții ATI, UPU, 
centre de mari arși, blocuri operatorii, reabilitarea 
centrelor existente pentru diferite specialități și 
achiziții de echipamente necesare în secțiile de ATI, 
UPU, blocuri operatorii, paleaţie, radioterapie și 
screening de afecțiuni oncologice.

 Unul dintre cele 14 computere tomograf va ajunge 
în Ialomița, la Spitalul Județean de Urgență Slobozia. 
Unitatea medicală avea un computer tomograf care  
și-a amortizat investiția și care urmează să fie scos din 
uz, acest lucru a impus solicitarea unui alt aparat, nou. 
Trebuie menționat faptul că o condiție expresă, 

impusă de Guvern, a fost ca fiecare unitate medicală  
beneficiară să dețină un spațiu amenajat și personal 
calificat de folosire a acestor aparate, altfel ele vor fi 
redirecționate către  alte unități din țară. Spitalul 
Județean de Urgență Slobozia deține atât spațiul cât 
și medici care au competență în imagistică.

La întâlnirea de la Palatul Victoria, Consiliul 
Județean Ialomița a fost reprezentat de domnul 
președinte Victor Moraru, care și-a exprimat 
preocuparea permanentă de a asigura, prin Spitalul 
Județean de Urgență Slobozia, calitatea serviciilor 
medicale atât prin achiziționarea de aparatură 
medicală performantă, cât și prin angajarea de resursă 
umană calificată cu un grad profesional ridicat.

Au participat: dl. Victor Moraru, preşedintele 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, domnul Cătălin Grigore, 
vicepreşedinte, dra Larisa Mihai, administrator public al 
județului, Adrian Ionescu, secretarul general al judeţului, 
d-na Mariana Codleanu - consilier al președintelui, 
directori executivi și funcționari din Consiliul Județean 
Ialomița 

În sală au fost prezenţi peste 150 de participanţi, 
primari, viceprimari și contabili ai unităților teritorial 
administrative din județul Ialomița.

Conform Legii nr.2/2018 a bugetului de stat situația 
repartizarii pe județe arată astfel:

Art. 6,    alin. (1)  În anul 2018, prin derogare de la 
prevederile art. 32 şi 33 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la 
bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-
teritoriale se repartizează o cotă de:

Dezbateri privind repartizarea sumelor alocate prin 

Legea bugetului de stat pe anul 2018
Luni, 15 ianuarie 2018, începând cu ora 11.00, la Sala de spectacole 

„EUROPA“ a Consiliului Județean Ialomița  a  avut loc consultarea primarilor 
privind repartizarea din fondul la dispoziția consiliului județean a sumelor 
prevăzute de Legea bugetului de stat pe anul 2018.

a) 11,25% la bugetul local al judeţului, pentru 
Judeţul Ialomiţa 15.507 mii lei;

b) 43% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi 
municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară 
activitatea plătitorii de impozit pe venit, pentru Ialomiţa 
59.274 mii lei;

c) 17,25% într-un cont distinct, deschis pe seama 
d i rec ţ i e i  gene ra le  r eg iona le  a  f inan ţe lo r  
publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice, la 
trezoreria municipiului reşedinţă de judeţ, pentru 
Ialomiţa  23.775 mii lei. 

După expunerea principalelor prevederi din Legea 
nr. 2/2018 a bugetului de stat,  domnul președinte Victor 
Moraru  a precizat că, față de anii anteriori, bugetul 
Județului Ialomița este mai mic cu aproximativ 350 
miliarde de lei, urmare a diminuării cu 50% din 
excedentul care a fost înregistrat la sfârșitul anului 2016, 
a sumelor ce ar fi trebuit repartizate conform  
prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2018.

În ceea ce privește fondul la dispoziția consiliilor 
județene destinat achitării arieratelor provenite din 
neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în 
ordinea cronologică a vechimii arieratelor, susținerea 
proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare 
locală și echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, 
orașelor, municipiilor, în completarea veniturilor proprii, 
în vederea asigurării unui buget minim de funcționare la 
nivelul sumei de 750 lei/locuitor, dar nu mai putin de 
1.000.000 lei pentru comune, 3.000.000 lei pentru orașe 
și 5.000.000 lei pentru municipii, dacă în anul 2017 
Consiliul Județean Ialomița a repartizat 12.048 mii lei, 
anul acesta suma este de doar 7.297 mii lei. 

Adunând solicitările U.A.T-urilor privind 
echilibrarea bugetelor locale, suma rezultată se ridică la 
156.000 mii lei, iar Consiliul Județean Ialomița poate 
repartiza doar 7.297 mii lei, așa cum rezultă din lege, ceea 
ce creează dificultăți privind distribuirea acestor sume.

Referitor la finanțarea drumurilor județene și 
comunale, conform anexei nr. 6 la Legea 2/20018, 
Județului Ialomița i-au fost alocați 10.226 mii lei, bani 
care vor fi repartizați prin hotărârea Consiliului 
Județean Ialomița în funcție de lungimea și starea 
tehnică a drumurilor, după consultarea primarilor. Prin 
raportare la suma alocată, solicitările UAT-urilor se 
ridică la 15.500 mii lei, doar pentru drumurile comunale.

Tomograf nou 

la Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Slobozia

Administrație
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Prestigiul unei instituţii este dat 
de valoarea oamenilor care lucrează acolo. 
De aceea continuăm prezentarea medicilor 

de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia, 
dar şi a secţiilor unde aceştia îşi desfăşoară 

activitatea, a achiziţiilor tehnice noi şi a 
planurilor lor de viitor. 

DR. BACIU VICTOR
Șef Secție ATI,

medic primar în specialitatea anestezie 
și terapie intensivă (din iunie 2003)

Secția Anestezie şi Terapie Intensivă a Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia este destinată acordării 
ajutorului medical calificat în toate urgențele 
chirurgicale și medicale. Dotarea secției cu aparatură 
medicală modernă ( monitoare funcţii vitale, 
ventilatoare, aparate de anestezie) permite suportul vital 
necesar intervențiilor operatorii planice și urgențe. 
Compartimentul anestezie asigură cinci săli de operație 
cu tot necesarul pentru orice tip de intervenție (ortopedie, 
urologie, ginecologie, etc).

Dispunând de 15 paturi destinate urgențelor majore 
se asigură fluxul de bolnavi cu patologie critică și din 
spitalele ce nu au secție ATI din județ ( Urziceni, Fetești, 
Țăndărei).

Se preconizează implementarea unor noi metode de 
anestezie (blocuri periferice, peridurală), dotarea cu 
aparatură pentru dializă acuţi și bronhoscopie curativă.

Amplasată pe secția de chirurgie (etaj 4), secția ATI 
este prinsă într-un proiect de reabilitare și amplasare 
într-o nouă locație, unde se vor îmbunătăți condițiile de 
îngrijire și dotare cu aparatură performantă.

DR. HORIA MATCAŞ
medic șef -  Laborator Imagistică medicală

Medic rezident la Spitalul Universitar de Urgență 
București în perioada 2005-2010, Medic specialist la 
Spitalul Județean de Urgență Slobozia din 2010 până în 
prezent. Are competențe pe Computer Tomograf, 
Rezonanță Magnetică și Management Sanitar. Doctor în 
medicină din anul 2014.

Pentru viitor, este programată reorganizarea secției de 
Radiologie Imagistică la standarde internaționale, atât 
din punct de vedere tehnic (aparatură imagistică), cât și 
din punctul de vedere al nivelului de pregătire a resursei 
umane.

Secția Chirurgie asigură tratarea urgențelor 
chirurgicale de pe raza județului Ialomița prin activitatea 
de gardă cât și afecțiunile cronice prin cabinetul de 
chirurgie din policlinică.

DR. ISTRATE CATI
Medic primar - Cardiologie

Medic primar cardiologie, având 
competenţă în ecocardiografie 
generală,  doppler  vascular  şi  
management sanitar, formată ca 
rezident în cardiologie în cadrul 
Institutului  de Urgenţă pentru Boli 
Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. 
Iliescu”, unde a avut oportunitatea să 
se formeze şi să înveţe alături de 
medici  recunoscuţi pe plan naţional şi 
internaţional, să participe la conferinţe 
şi congrese naţionale şi internaţionale 
în calitate de coautor, precum şi să scrie 
articole în cărţi şi publicaţii de 
specialitate. Consideră că a evolua, a-ţi 
îmbunătăţi cunoştinţele şi abilităţile 
permanent  constituie un lucru esenţial 
pentru profesia de medic.

Este membru al Societăţii Române 
de Cardiologie, al Societăţii Europene 
de Cardiologie şi Asociaţiei Europene  
de Imagistică Cardiovasculară. A 
participat, reprezentând Judeţul 
Ialomiţa, la Registrul Român de 
Insuficienţă Cardiacă Acută şi la 
Registrul European de Insuficienţă 
Cardiacă.

 Având înclinaţie către cardiologia 
de urgenţă şi fiind formată în acest 
sens, proiectele sale de viitor constau 
în folosirea ecografiei transesofagiene 
şi în Spitalul Judeţean Slobozia, 
precum şi dezvoltarea şi îmbunătăţirea 
serviciilor în cadrul  secţiei de 
cardiologie şi  a Unităţii de Terapie 
Coronariană. 

DR. VÂLCEA PRECUP NINA
Medic specialist pediatrie - coordonator

Din iunie 2005, competenţă în chirurgie laparo-
scopică. Din 2005, competenţă endoscopie digestivă 
diagnostică, competenţă de ultrasonografie generală.

DR. MALICENCO DAN MIHAI
Medic primar - Chirurgie generală

În cadrul secției există un compartiment de chirurgie 
pediatrică și un compartiment de urologie ce se ocupă de 
tratarea afecțiunilor specifice atât cronice cât și acute.

În ultimii 5 ani s-a dezvoltat mult activitatea 
chirurgicală laparoscopică pentru diverse afecțiuni: 
colecistite, apendicite, hernii, cancere de colon, ulcere 
perforate etc.

Doi chirurgi din cadrul secției au și competențe de 
endoscopie digestivă asigurând creșterea acurateții 
diagnosticelor pentru patologia eso-gastrică și a colonului. 

Dr.Vâlcea Precup Nina - competenţe, experiențe: 
după terminarea facultății a susținut examen de 
rezidențiat cu concurs național, pentru specialitatea 
Pediatrie (1981). În perioada rezidențiatului și-a  
desfășurat activitatea în clinicile universitare de la  
Spitalul “Grigore Alexandrescu” și Institutul de Ocrotire 
a Mamei și Copilului. După terminarea rezidențiatului 
şi-a desfășurat activitate în clinica IOMC București apoi 
la Spitalul Județean de Urgenţă Slobozia. 

Este membru al Societății Naționale de Pediatrie, a 
participat cu diferite referate de specialitate la 
simpozioanele de Pediatrie și congresele naționale de 
Pediatrie (colaborator). 

În timpul rezidențiatului a efectuat cursurile de 
homeopatie (tratamente alternative) și a colaborat cu 
acad. prof. dr. Dumitru Dobrescu. La nivelul Spitalului 
Județean de Urgenţă Slobozia  a fost inspector OMCT în 
cadrul D.S.P. IALOMIȚA, şef secție Pediatrie din 1990 
și, pe o perioadă de câțiva ani, director medical. Între 
2011 şi 2017 a fost președinte al comisiei de disciplină al 
Colegiului Medicilor Ialomița. În prezent, este membru 
al acestei comisii de disciplină. Este membru în Comisia 
județeană pentru Protecția Copilului Ialomița.

Colaborează pe specialitatea Pediatrie cu spitalul 
clinic regional Veneția, Italia. 

Sănătate


