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Administrație

Hotărâri adoptate 
de CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA 

în luna februarie 2018

Ședință ordinară - 19 februarie 2018 

În luna februarie 2018, Consiliul Judetean Ialomiţa s-a întrunit 

în şedinţă ordinară în care au fost dezbătute şi adoptate 

12 proiecte de hotărâre privind:

aprobarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, 
pe anul 2018

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al  
Spitalului Judeţean de Urgență Slobozia,  pe anul 
2018

aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
Drumuri şi Poduri S.A. Ialomiţa, pe anul 2018

modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului 
Județean Ialomița nr. 32 din 10.03.2017 privind 
aprobarea  organigramei, statului de funcţii şi 
funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Ialomiţa

modificarea anexelor nr.1 şi 2 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.211 din 19.12.2017 
privind 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

aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul 
finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul 

județului Ialomița pentru activități nonprofit de 
interes general pentru anul 2018

modificarea si completarea Hotărârii Consiliului 
Județean Ialomița nr. 215 din 19.12.2017 privind 
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 realizării proiectului „Creșterea 
eficienței energetice a clădirii Complexului de 
Servicii Sociale Slobozia, județul Ialomița”,  finanțat 
prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, 
Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, 
Operațiunea B – Clădiri Publice

aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor 
de Intervenţie (D.A.L.I.) - actualizată şi a principalilor 
indicatori tehnico-economici, actualizați, ai 
obiectivului de investiţii „Modernizare și reabilitare 
drum județean DJ 102 H, km 66+317 – 78+862”

aprobarea valorificării masei lemnoase pe picior 
din zona de siguranță a drumurilor județene DJ 101, 
DJ 101B, DJ 201A, DJ 201B, DJ 211 și DJ 302

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Județean Ialomița nr. 60 din 27.05.2016 privind 
aprobarea eliberării licenţelor de trasee operatorului 
de transport rutier S.C. MIHADI S.R.L., în vederea 
efectuării serviciului de transport public judeţean de 
persoane, prin curse regulate speciale, pe traseele Ion 
Roată – Urziceni, Coşereni (str. Calea Bucureşti nr. 2 
si nr 120) – Urziceni (Parc Teohari, Catedrală –str. 
Teilor nr. 5) şi Coşereni (str. Unirii nr. 29 şi 80) – 
Urziceni (Parc Teohari, Catedrală –str. Panduri nr. 57)

aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului 
de transport rutier S.C. MIHADI S.R.L.,  în vederea 
efectuării serviciului de  transport public judeţean de 
persoane, prin curse regulate speciale, pe traseul 
Coșereni (str. Unirii nr.80 și Calea București nr. 120) – 
Urziceni (str. Mihai Viteazul nr. 2)

aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor Ialomița

Județul Ialomița, prin Consiliul Județean 
Ialomița, aduce la cunoștință publică intenția de 
atribuire de contracte de finanţare nerambursabilă 
de la bugetul propriu pentru proiecte şi acţiuni în 
conformitate cu programul anual pentru anul 2018, 
potrivit Legii nr. 350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general. 

Pentru a participa la procedura privind 
a t r i b u i r e a  c o n t r a c t u l u i  d e  f i n a n ț a r e  
nerambursabilă, solicitantul trebuie să fie 
persoană juridică fără scop patrimonial, respectiv 
asociație sau fundație constituită conform legii – 
sau culte religioase recunoscute conform legii, cu 
sediul social sau filială în județul Ialomița, care 
depune o propunere de proiect cu relevanţă şi 
aplicabilitate în judeţul Ialomiţa. 

Domeniile de activitate și suma totală alocată 
sunt cele aprobate prin Hotărârea Consiliului 
Județean Ialomița nr. 10 din 19.02.2018 privind 
aprobarea bugetului general al județului Ialomița 
pe anul 2018, după cum urmează: 

Culte/religie:  � � 100 000 lei 
Recreere/sport: �  150 000 lei 
Educație: � �  200 000 lei 
Protecţia mediului:  �    50 000 lei 

Un beneficiar poate contracta doar o finanțare 
nerambursabilă din bugetul Județului Ialomița în 
cursul anului 2018. 

Acţiunile eligibile trebuie să se deruleze conform 
specificaţiilor din Ghidul privind regimul finanţărilor 
nerambursabile alocate din bugetul judeţului Ialomiţa 
pentru activităţi nonprofit de interes general pentru 
anul 2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Ialomița nr. 15 din 19.02.2018 şi din 
Contractul de finanţare nerambursabilă încheiat între 
autoritatea finanţatoare şi beneficiari. 

Termenul limită de depunere a proiectelor pentru 
care se solicită finanțare nerambursabilă de la bugetul 
județului Ialomița este 23 aprilie  2018 ora 16,00, la 
registratura autorității finanțatoare. 

Proiectele depuse vor fi selectate și evaluate în 
perioada 24.04.2018, ora 09.00 – 04.05.2018, ora 
12,00 .    

Documentaţia pentru elaborarea propunerii de 
proiect (ghidul și formularele) precum şi informaţii 
suplimentare se pot obţine de la Direcția Coordonare 
Organizare ,  Compart imentul  Par tener ia te  

instituționale și colaborare cu societatea civilă din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Ialomița, cam. 42, tel. 0243.230.200, int. 
236, site-ul www.cicnet.ro. Persoană de contact : 
Buzu Creola-Daniela - consilier. 

Finanțarea proiectelor depuse se va face în 
ordinea punctajului obţinut de către fiecare 
solicitant, dar nu mai puțin de 60 de puncte, în limita 
bugetului alocat. 

Finanţarea programelor aprobate se va efectua 
conform Ghidului privind regimul finanţărilor 
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes general. 

Anunțul de participare a fost publicat în 
Monitorul Oficial al României, partea a VI-a nr. 48 
din 14.03.2018, conform Legii nr. 350/2005, art. 16.

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE  

Ghidu l  p r iv ind  reg imul  f inan ţă r i lo r  
nerambursabile alocate din bugetul judeţului 
Ialomiţa pentru activităţi nonprofit de interes general 
pentru anul 2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Județean Ialomița nr. 15 din 19.02.2018  a fost 
publicat în Buletinul informativ „Ialomița ta“ nr. 5 
din luna februarie 2018 și pe  (www.ialomita-ta.ro) 
site-ul instituției: www.cicnet.ro/content/ghidul-
solicitantului-privind-regimul-finantarilor-
nerambursabile-alocate-din-bugetul  

finanţare nerambursabilă 
din bugetul județului Ialomița
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Promovarea Județului Ialomița

 TÂRGUL NAŢIONAL DE TURISM AL ROMÂNIEI 

UN SUCCES REMARCABIL DE PROMOVARE - PARTICIPAREA LA

EDIŢIA DE PRIMĂVARĂ 2018

 TÂRGUL NAŢIONAL DE TURISM AL ROMÂNIEI 

Rezultatele celor două participări au fost 
remarcabile, prin tematica, diversitatea și calitatea 
materialelor de promovare expuse și distribuite, 
printr-un aranjament al standurilor modern, 
spectaculos și cu impact vizual direct asupra 
vizitatorilor din domeniul turismului și ocazionali, 
prin implicarea în susținerea unor manifestări 
culturale conexe târgului, dar care au adus 
recunoașterea artei, talentului și măiestriei 
interpretative a artiștilor ialomițeni. 

Ediția a XXXIX-a Târgului Național de Turism 
al României s-a desfășurat  în perioada 22-25 
februarie 2018, în noile pavilioane - B1 și B2 de  la 

Centrul Expozițional Romexpo și a adus în standuri  
aproape 300 de agenţii, tour-operatori și alte 
categorii de expozanți, din 14 ţări.  Pe o suprafaţă de 
expunere de aproximativ 15.000 mp, aceștia au 
prezentat vizitatorilor cele mai interesante oferte și 
atracții turistice, atât din Romania, cât și din 
străinătate. Ofertele au inclus domeniile turismului 
cultural, rural, de business sau de aventură, ale 
turismului de tratament, agrement și recreere, 
croaziere și destinații exotice. De remarcat este și 
faptul că din ofertele companiilor expozante nu au 
lipsit nici accesoriile și serviciile necesare în orice 
activitate turistică.

Standul expozițional al Consiliului Județean Ialomița 
s-a axat în principal pe componentele turismului 
cultural-istoric și ale turismului balnear, urmărind 
promovarea obiectivelor culturale și turistice relevante 
din Ialomița, care dau o imagine semnificativă asupra 
potențialului existent și contribuie la cunoașterea și 
recunoașterea zonelor cu tradiție din județ.

Au fost distribuite vizitatorilor, în cele 4 zile de 
expoziție, materiale promoționale și de promovare 
(broșuri de prezentare a județului Ialomița și a unor 
obiective turistice din județ, pliante, flayere, cărți 
poștale, semne de carte, magneți cu imagini ale celor 
mai semnificative obiective culturale și turistice, 
filme de prezentare etc.), care au creat interes și 
dorință evidentă pentru descoperirea și redescoperirea 
zonei de inedit a zestrei turistice ialomițene.

S-au bucurat de unanime aprecieri evoluțiile artistice 
de excepție ale Ansamblului "Doina Bărăganului" al 
Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Ialomița și ale  Coralei „ Sfântul 
Mare Mucenic Mina" a Protopopiatului Slobozia, care 
au adus în fața unui numeros public dansuri tradiționale, 
cântece din folclorul ialomițean și cântece patriotice, de 
impact deosebit, conectate la spiritul Centenarului 
„Marii Uniri". 

Lăsând cuvintelor deplina liberatate de exprimare, 
trebuie să spunem, fără nicio reținere, că participarea 
Ialomiței la ediția a XXXIX-a Târgului Național de 
Turism al Romaniei a fost un succes și o încântare. Am 
fost parte integrantă și vizibilă a României turistice, o 
lume fascinantă, cu destinații de vis, strânsă într-un 
singur loc, care îsi etala cu mândrie frumusețile 
naturale, portul popular, traditiile… Cărți de vizită 
garantate!
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Punerea în valoare a patrimoniului turistic judeţean  este imperios necesară și ea trebuie să  
asigure trecerea de la atitudinea de contemplare şi eternă evaluare a potenţialului natural, economic 
şi turistic al unor zone din Ialomița, la o acţiune strategică  fermă, reală şi susţinută, pentru a le 
transforma dintr-o resursă insuficient valorificată, într-o resursă de dezvoltare locală.

În vederea creșterii încrederii în potențialul turistic al județului Ialomița, președintele Consiliului 
Județean Ialomița, domnul Victor MORARU a aprobat inițiativa de participare a județului Ialomița 
la Târgurile Naționale de Turism ale României, ediția din toamna anului 2017 și ediția de primăvară 
2018, manifestare expozițională de anvergură și de impact în domeniu, cel mai mare eveniment din 
România dedicat industriei turismului. 
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UN SUCCES REMARCABIL DE PROMOVARE - PARTICIPAREA LA

EDIŢIA DE PRIMĂVARĂ 2018

Si noi, IALOMITA, am fost acolo, pentru că am 
vrut să dovedim că avem istorie, avem tradiție, avem 
generații minunate de tineri și copii, care  poartă cu 
mândrie portul ialomițean, au talent artistic și 
interpretativ, care atinge cele mai sensibile corzi ale 
sufletului! În fiecare zi de târg, județul Ialomița a avut 
spectacole la scenă deschisă.  

Ansamblul „Doina Bărăganului" ,  un ansamblu de 
poveste, a avut o prestație de zile mari care a atras 
numeroși vizitatori ce admirau atât profesionalismul 
dansatorilor,  cât și frumusețea costumelor populare. 

Corala „Sfântul Mare Mucenic Mina", prin 
cântelece patriotice interpretate cu har, a adus în inima 
spectatorilor sentimentul de mândrie că ești român și 
că „avem o țară mândră"! Se auzeau doar întrebări 
șoptite: "Cine sunt?" "De unde sunt?" "Sunt 
fenomenali!" "Nu am mai auzit așa voci până 
acum"!… 

Ansamblul de dansuri populare „Drăgaica“ din 
Căzănești  și Grupul de Dans Modern „Ritmic“ din 
Amara au confirmat, încă odată, că Ialomița există pe 
harta culturală a României.

Ultima zi a târgului s-a încheiat și ea în ropote de 
aplauze pentru ialomițeni. Un grup de copii dansatori 
de la Săveni așteptau pe margine să le vină rândul!… 
Tăcuți, priveau grupul de la Sibiu cu reprezentația 
lor!… A venit rândul Ialomiței!… Prezentatorul 
accentua în microfon numele județului!… Copiii 
dansatori din Săveni au pătruns sfios în locul amenajat 
artiștilor. Oamenii veneau, plecau!…În momentul 
când muzica a început să se audă și ei să danseze s-a 
produs declicul de inefabil și măiestie! Nu le vedeai 
picioarele, era o sincronizare perfectă, o tinerețe 
debordantă, o reprezentație de excepție!Apoi, 
binemeritatele aplauze,  felicitări!... 

Într-un succint bilanț, președintele Consiliului 
Județean Ialomița, domnul Victor Moraru, a apreciat 
că Ialomița a lăsat amprenta participării ei la ediția a 
XXXIX-a a Târgului Național de Turism al României 
prin reprezentații artistice exceptionale și un stand 
care a adus vizibilitate județului, a îmbunătățit 
imaginea despre un ținut cu reale resurse turistice, de 
interes prin componentele de unicitate, specificitate și 
frumusețe, prin poveștile și tradițiile locale. De 
asemenea, a reiterat necesitatea participării județului 
Ialomița la cel puțin o ediție a  Târgului Național de 
Turism al României din fiecare an, regândirea și 
completarea ofertei turistice ialomițene, inițierea de 
acțiuni de integrare a obiectivelor turistice din județ în 
circuite interne și internaționale, pe itinerarii clar 
definite și amenajate în acest scop, care să aducă mai 
mulți turiști în județ și să îi fidelizeze. 

Ca o concluzie a celor două participări se desprinde necesitatea realizării unei strategii care să 
privească spre nişele de turism care pot fi promovate şi pot crește atractivitatea judeţului ca destinaţie 
turistică pe direcţiile cu potenţial maxim de dezvoltare: turism de pescuit şi vânătoare, turism balnear,  
turism de tranzit, turism cultural, turism rural, agroturism, turism sportiv și de recreere, turism 
ecumenic şi altele, cu o miză imediată pe obiectivele naturale şi istorice din judeţ, ușor accesibile. 

Identificarea și valorificarea resurselor cu accentuat specific local, trebuie evidențiate nu prin 
prisma unor afluenţe masive de turişti, ci prin focusarea grupurilor şi a locurilor destinate diferitelor 
tipuri de turism, cu sau fără tradiţie, dar cu resurse reale și cu potenţial de dezvoltare, abordate ca 
elemente din ce în ce mai importante în efortul de a le integra în revigorarea economico-socială a 
comunităţilor locale. C
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Promovarea Județului Ialomița
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Activități culturale

Biblioteca Județeană ”Ștefan Bănulescu” Ialomița 
aniversează, anul acesta, 85 de ani de existență și se 
prezintă ca o instituție de referință a spațiului ialomițean, 
care deține cel mai mare patrimoniu infodocumentar de 
tip enciclopedic din județ. Activitatea sa este orientată 
permanent spre diversificarea și modernizarea serviciilor 
dedicate utilizatorilor.

Prin natura resurselor informaționale, curente și 
retrospective, prin spațiile moderne și generoase de care 
dispune și prin oferta de acțiuni educative formative, 
culturale si de petrecere a timpului liber, biblioteca noastră 
este unică în peisajul instituțiilor culturale ale județului 
Ialomița.

În jurul anului 1920, învățătorii satelor au pornit o 
activitate de înființare a căminelor culturale, insistând pe 
lângă autorități să construiască așezăminte culturale. 
Aceste așezăminte erau menite să ridice gradul de educație 
al populației sătești prin întruniri, șezători, conferințe și 
serbări.

Trecuseră aproape trei decenii din secolul al XX-lea și 
Slobozia nu avea o bibliotecă publică în adevăratul sens al 
cuvântului. Dovada stă în răspunsul pe care Primăria l-a dat 
la o adresă din 21 martie 1929, Prefecturii, prin care se 
solicita ”un tablou cu bibliotecile populare și cercurile 
culturale întreținute de comitetul școlii”. Și la o solicitare, 
din aceeași perioadă, a Bibliotecii Universitare Regele 
Ferdinand din Cluj, care cerea o donație de cărți și reviste 
vechi românești, Primăria Sloboziei, răspundea: „Vă facem 
cunoscut că acest oraș nu dispune de asemenea cărți, gazete, 
etc. pentru a fi donate“.

După demersuri care au durat aproape 4 ani, în anul 
1933 poate fi consemnată  apariția primei biblioteci publice 
din Slobozia.Aceasta avea 1750 de volume, ”majoritatea 
legate”, donație din partea familiei Chiru Constanța și 
maior V. Chiru.

Fondul de carte a fost preluat de administrația locală  
printr-un act de donație întocmit în 4 exemplare, legat la 
librăria și tipografia ”Cultura Poporului” ale lui Ștefan 
Vasilescu. Actul de donație, autentificat la Judecătoria 
Slobozia, prevedea ”Dăruim în deplină proprietate 
primăriei orașului Slobozia, județul Ialomița, o bibliotecă 
cu dulapul respectiv, cu volumele arătate în inventarul 

anexat (...) cu 1.750 de lucrări, majoritatea legate”. 
Donatorii, cerem ca biblioteca să fie numită ”Fundația 
Constanța și Maior V. Chiru, denumire care va fi păstrată pe 
toată durata existenței ei, pentru realizarea scopului în care 
a fost dăruită și anume  îndrumarea poporului spre cultura 
sănătoasă  și de folos lui și patriei noastre”. Spre final, actul 
de donaţie menţionează: „cum în prezent, în comună 
funcţionează o secţiune a Ligei culturale, persoană juridică, 
biblioteca va fi predată şi administrată de această 
instituţiune sub supravegherea primăriei proprietară, pe 
toata durata existenţei acestei secţiuni în comună”.

În prima parte a anului 1973, biblioteca a fost închisă şi 
întregul fond de carte (aproximativ 20000 volume la acea 
dată) a fost supus unor operaţiuni biblioteconomice de 
clasificare pe domenii de activitate, de cotare sistematic-
alfabetică, de organizare a cataloagelor prin întocmirea 
fişelor, cărţile fiind şi ele supuse unui proces de echipare 
specifică. Noul sistem de organizare biblioteconomică a 

activităţii, între care şi schimbarea 
sistemului de împrumut către cititori, era o 
adaptare îmbunătăţită a practicii de la 
Biblioteca Municipală Bucureşti. Întregul 
sistem creat atunci la Slobozia, prin 
strădania bibliotecarelor Alexandrina 
Mihalache, Cecilia Ionescu și Găină 
Alexandrina, era modern şi eficient, foarte 
puţin utilizat în ţară, dar generalizat 
ulterior, cu care se operează şi azi.

La 23 aprilie 1991, Biblioteca 
Judeţeană, care este în acelaşi timp şi 
Bibliotecă Orăşenească, se mută  în 
Centrul Cultural „Ionel Perlea”, unde 
funcționează și astăzi. 

Din anul 1998 poartă numele 
scriitorului Ștefan Bănulescu.

Așa cum o definește Legea 334/2002, 
legea bibliotecilor, biblioteca este o 
structură infodocumentară, cu o ofertă de 
publicații de tip enciclopedic pe suport 
clasic și electronic, de produse și servicii 
de calitate, ce se adresează întregii 
comunități.

Dimensiunea Bibliotecii, de for 
cultural ce inițiază, organizează  și 
găzduiește evenimente culturale, se 
exprimă  prin utilizarea  în mod adecvat a 
spațiilor, altele decât birouri, sala de 
lectură și depozite de publicații. Astfel,  
holul de la etajul I este destinat  
expozițiilor de carte, expoziții lunare 
aniversare si comemorative, expoziții de 
noutăți editoriale, expoziții de desen, 
organizate de Bibliotecă  în parteneriat cu 
alte institutii. Biblioteca Județeană 
”Ștefan Banulescu” Ialomita gazduieste 
frecvent lansări de carte, conferințe, 
dezbateri, întâlniri cu scriitori și 
personalități marcante ale culturii române. 

Cele mai importante fiind: Salonul Anual de Carte, ajuns 
anul acesta la ediția cu numărul XXVII, Biblioteca vine la 
tine, Clubul de vacanță, Atelier de lucru- Mâini Dibace.

Colecțiile Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” 
Ialomița se apropie în prezent de 239.000 documente 
specifice cu profil enciclopedic- reprezentând așadar toate 
domeniile cunoașterii, structurate în colecții de bază 
(destinate informării, documentării și studiului în sala de 
lectură), colecții uzuale (destinate împrumutului la 
domiciliu) și colecții speciale (lucrări de patrimoniu, lucrări 
cu mărci bibliofile, publicații de depozit legal), constituite 
din publicații monografice, periodice și seriale, manuscrise, 
microfilme, documente, audiovizuale , documente grafice, 
iconografice , cartografice si electronice.

Biblioteca Județeană  ”Ștefan Bănulescu” Ialomița este 
implicată  într-un proces de modernizare prin care, alături 
de serviciile tradiționale, dezvoltă servicii noi și utilizează  
tehnologii noi, așa cum fac cele mai multe biblioteci ale 
lumii civilizate.

Păstrând aspirațiile predecesorilor, drumul bibliotecii 
continuă, oferind membrilor comunității ialomițene un fond 
de carte atractiv, dar și o paletă de servicii și facilități 
diversificate, mai moderne, mai atrăgătoare.

Biblioteca nu este doar un depozit la ușa căruia bat cei 
care vor să ajungă la cartea dorită. Biblioteca, prin serviciile 
și facilitățile create, dorește să ofere mult mai mult, fiind în 
același timp un centru de formare a deprinderilor de lectură 
și un centru educativ și creativ.

Nu în ultimul rând trebuie amintit rolul de coordonare 
metodologică  pe care biblioteca îl are pentru bibliotecile 
din județul Ialomița.

Ce ne dorim pentru viitor?
Biblioteca modernă e definită ca spațiu comunitar. E 

singurul spațiu în care intri fără să plătești. Este un spatiu 
care aparține publicului și în care relația public- privat se 
definește cel mai bine. Noi, bibliotecarii din Biblioteca 
Județeană ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, ne dorim spații 
primitoare în toate secțiile și filialele, cât mai mulți cititori și 
cât mai multe documente de bibliotecă, ne dorim 
colaboratori și voluntari cât mai mulți, care să ne ajute în 
atingerea obiectivului major, acela de a fi un serviciu 
comunitar de excelență.

În spatele fiecărui zâmbet sau sentiment de mulțumire al 
unui utilizator, în spatele fiecărei activități, fiecărui proiect, 
fiecărei  descrieri bibliografice dintr-o baza de date sau 
dintr-un catalog,  stă munca bibliotecarului care dă viață 
acestei instituții.

La mulţi ani Bibliotecii Judeţene 
”Ştefan Bănulescu” Ialomiţa 

şi  bibliotecarilor săi! 
Bibliografie:  
1. Stoian, George  Slobozia:contribuții monografice, 

Editura ”Star Tipp”,  2007
2. Vlădăreanu,Alexandru; Ionașcu, Gabi - Slobozia 400: 

studii și comunicări monografice, Slobozia  : [s.n], 2011
Antetitlu: Consiliul Local al Municipiului  Slobozia

la 85 de ani 
de la înfiinţare
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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. Lăzărescu Gheorghe

medic primar oncolog

DR. GEORGIANA HEEMERYCK
medic specialist - ORL

Sănătate

DR. GABRIEL PARASCHIV
Medic șef - Medicină internă

Este absolvent al Facultății de Medicină și 
Farmacie București, promoția 1975. A fost apoi 
rezident (secundariat) la Institutul Oncologic 
Bucureşti, în perioada  1977/1980, lucrând sub 
coordonarea Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu, 
cu care dr. Lăzărescu a continuat colaborarea 
până la sfîrșitul vieții renumitului profesor. 

Între anii 1975/1977 a fost medic de 
dispensar în comuna Sălcioara, unde a corectat 

Doctor Georgiana Heemeryck, medic specialist ORL, si-a început 
activitatea la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia în 2016. Din martie 2017 
a fost numită şef de secţie. Este originară din Buzău şi a urmat cursurile 
Facultăţii de Medicină din cadrul UMF “Carol Davila” Bucureşti. S-a format 
în otorinolaringologie şi chirurgie cervicală în cadrul prestigioasei  clinici 
ORL a Spitalului Clinic Colţea, prima instituţie medicală din Romania, 
apărută  acum mai bine de trei sute de ani.

la cote superioare toți indicatorii impuși (mortalitate 
infantilă, focare TBC și Pediculoză, etc).

A urmat cursuri de perfecționare sub coordonarea 
Acad. Prof. Dr. I. Bîlînescu, privind actualitățile din 
domeniul Oncologic.

Medic Primar Oncolog, membru SNOMR, SRH, 
ESMO și participant la Congresele ASCO. A 
participat la experimentele fundamentale în domeniul 
oncologic (IOB, Institutul Pasteur).

Participant cu lucrări și colaborator la conferințe și 
congrese naționale și internaționale.

Șef Secție Oncologie S.J.U. Slobozia din 1980, 
când au fost puse bazele organizatorice ale Sistemului 
Oncologic din România, perfecționând continuu 
sistemul de funcționare în acest domeniu cu 
implementarea permanentă a noilor protocoale 
terapeutice aplicate pe plan internațional, cu rezultate 
îmbucurătoare.

Cu susţinerea structurii manageriale şi a unei 
echipe proactive, a fost redeschis, dupa multă vreme, 
ambulatoriul de specialitate. În cursul anului 2017 s-
au acordat peste 4600 de consultaţii, principalii 
beneficiari fiind cetăţenii judeţului Ialomiţa.

 Secţia ORL şi-a extins gama de servicii medicale 
de diagnostic şi tratament, atât în regim de urgenţă, 
cât şi a intervenţiilor chirurgicale programate prin 
completarea echipei medicale, dar şi prin 
achiziţionarea de aparatură performantă. În prezent, 
colectivul secţiei ORL de la Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Slobozia este format din trei medici tineri: 
Dr. Georgiana Heemeryck, Dr. Oana Irina Ivănescu şi 
Dr. Emilia Suciu. Proiectele de modernizare nu se 
sfârşesc aici, în anul 2018 secţia ORL aflându-se 
printre principalele beneficiare ale planului de 

investiţii gândit de echipa managerială a Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia, cu spijinul 
indispensabil al Consiliului Judeţean Ialomiţa.

medic primar în specialitatea gastroenterologie, 
medic primar medicină internă. 
Competenţă: endoscopie digestivă diagnostică,  
                       din 2002.

Gastroenterologia este o ramură desprinsă din 
Medicina Internă care permite concetrarea atenției 
către aspecte mai profunde ale patologiei digestive.

În cadrul acestei specialități investigațiile 
paraclinice, ecografia abdominală, endoscopia 
inferioară și superioară, sunt esențiale pentru 
diagnosticare, iar in cazul endoscopiei chiar și pentru 
tratament.

Ca urmare a dotării spitalului cu turn de endoscopie, 
specialiştii de aici pot diagnostica afecțiunile de tub 
digestiv superior, cum ar fi refluxul gastro-esofagian, 
complicat cu esofagită, ulcerul gastric și duodenal, 
hemoragiile digestive superioare, cancerele de tub 

digestiv superior, dar şi afecțiunile de tub digestiv 
inferior, cum ar fi polipii colonici, deverticuloza și 
tumorile recto-colonice. Unitatea electro-chirurgicală 
achiziționată recent permite efectuarea de procedee 
terapeutice cum ar fi rezecțiile de polipi şi hemostaza 
locală, pe lângă extracțiile de corpi străini.

Pentru ca activitatea laboratorului de endoscopie 
să se poată dezvolta în viitor, se va achiziționa un 
aparat de anestezie de performanţă medie în 
colaborare cu medicii din ATI, pentru investigarea 
pacienţilor sub anestezie.
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Compartimentul Hematologie al Spitalului de 
Urgenţă Slobozia funcționează din anul 2007, are un 
număr de nouă paturi, spitalul asigurând și ambulator 
integrat.

Adresabilitatea către această specialitate a crescut 
mult în ultimii ani.

Activitatea  medicală este asigurată de un colectiv 
restrâns ca număr, dar bine instruit și empatic, pacientul 
cu afecțiune hematologică făcând parte dintr-o categorie 
specială.

Sub coordonarea medicului specialist hematolog Dr. 
Sanda Chioveanu, ce își desfășoară activitatea de peste 
20 de ani în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slobozia, în acest compartiment sunt diagnosticați și 
tratați pacienți adulți cu hemopatii maligne (leucemii, 
limfoame, mieloame) cât și pacienți cu afecțiuni benigne 
ale sângelui (anemii, trombocitopenii, etc ).

Diagnosticarea pacienților cu afecțiuni hematologice 
se realizează prin strânsa colaborare cu diferitele 
compartimente investigaționale aparţinând Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia, dar și cu unele externe. 

Posibilitatea de a realiza o abordare diagnostică 
complexă, esențială la ora actuală pentru aplicarea unor 
strategii terapeutice cât mai țintite și eficiente, este 
oferită de colaborarea cu centre universitare și 
laboratoare din București.

Necesitatea acestei colaborări vine din faptul că 
afecțiunea hematologică necesită investigare 
imunofenotipică, citogenetică și biomoleculară, acest 
lucru sporind gradul de complexitate și acuratețe al 
diagnosticului și încadrării prognostice și terapeutice.

Din punct de vedere al terapiei, în compartimentul 
Hematologie se administrează chimioterapia standard 
pentru toate afecțiunile hematologice maligne, inclusiv 
tratamente cu moleculele noi (inhibitori de tirozin-
kinază, anticorpi monoclonali, inhibitori ai 
proteasomului, etc),  devenite standard pe plan 
internațional în ultimii ani. 

Colaborarea cu Centrul de Transfuzii Slobozia, ca și 
accesul la medicamente eficiente antimicrobiene și 
antifungice, ne asigură un bun suport cu produse de 
sânge și antibiotice pentru susținerea acestor terapii.

Pacienții cu afecțiuni hematologice sunt internați în 
regim continuu, dar există și posibilitatea internării cu 
foaie de zi pentru investigarea anemiilor feriprive 
precum și pentru efectuarea controalelor periodice ale 
pacienților aflați în evidență.

La ora actuală, progresele în înțelegerea 
mecanismelor patogenetice, ca și în îmbunătăţirea 
rezultatelor terapiei în hemopatii, implică un proces de 
adaptare continuă la ce se întâmplă pe plan global. De 
aceea suntem deschişi la orice fel de colaborare intra şi 
interdisciplinară cu alte instituții de profil din țară și 
străinătate.

Hematologie 

DR. SANDA VIORICA CHIOVEANU


