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ÎNŢELEGERE  DE COOPERARE
între Judeţul Ialomiţa din România 

şi Raionul Nisporeni  

din Republica Moldova

EVENIMENT 

Printr-o normă expresă cuprinsă 
în art. 15 alin.(5) din Legea nr. 
215/2001 a administrației publice 
locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, autorităţile 
administraţiei publice locale din 
România pot încheia acorduri de 
înfrăţire/cooperare cu autorităţile 
administraţiei publice locale din 
Republica Moldova pentru realizarea 
şi finanţarea unor obiective de 
investiţii ale unităților administrativ-
teritoriale din Republica Moldova, 
programe comune culturale, sportive, 
de tineret şi educaţionale, stagii de 
pregătire profesională şi a altor 
acţiuni care contribuie la dezvoltarea 
relaţiilor de prietenie. 

Concretizarea acestei oportunități 
a însemnat o primă întâlnire oficială 
între reprezentanții Consiliului 
Județean Ialomița - Victor Moraru, 

președinte, Ionel Gae, vicepreședinte, 
Larisa Elena Mihai, administrator 
public al județului Ialomița, Adrian 
Robert Ionescu, secretarul  județului 
Ialomița, Ionica Băicoianu, director 
Direcția Coordonare-Organizare și 
delegația Consiliului Raional 
Nisporeni din Republica Moldova, 
compusă din Ghenadie Verdeș, 
președintele Raionului Nisporeni, 
Nina  S terpu ,  Șe f  D i r ec ț i e  
Învățământ, Tineret și Sport și Oxana 
Mînăscurtă, Șef Secție Economie.

Președinții celor două autorități, 
domnul Victor Moraru și domnul  
Ghenadie Verdeș, au făcut succinte 
p r e z e n t ă r i  a l e  u n i t ă ț i l o r  
administrativ-teritoriale, atribuțiile și 
responsabilitățile specifice pe care le 
îndeplinesc și au abordat principalele 
domenii în care există reale 
posibilități de cooperare. 

Vizita ministrului sănătăţii 

la Spitalul Judeţean de Urgenţă 

Slobozia

Județul Ialomița derulează, începând cu data de 14.02.2018, 
proiectul finanțat din fonduri europene nerambursabile  
„Implementarea Cadrului Comun de Autoevaluare - 
Garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului“ 
prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Cadrul Comun de Autoevaluare este un instrument de 
Management al Calității Totale dezvoltat de sectorul public 
pentru sectorul public, inspirat din Modelul pentru Excelenţă 
al Fundației Europene pentru Managementul Calităţii. Se 
bazează pe premisa că rezultatele excelente referitoare la 
performanța organizațională, cetățeni/clienți, personal și 
societate pot fi atinse prin intermediul leadershipului care 
conduce strategia și planificarea, personalul, parteneriatele, 
resursele și procesele.

A fost elaborat pentru a putea fi folosit în toate zonele din 
sectorul public și este aplicabil instituțiilor publice de la nivel 
european, național, federal, regional și local.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă optimizarea 
proceselor orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP 
prin introducerea sistemului CAF și instruirea personalului la 
nivelul Consiliului Județean Ialomița în scopul implementării 
unitare a managementului calităţii şi performanței în 
administraţia publică locală.

În cadrul proiectului, 15 persoane din Consiliul Județean 
Ialomița vor participa la un schimb de experiență în Austria. 
Locația a fost selectată  în urma unui studiu din care a reeșit 
faptul că acolo au fost înregistrate cele mai bune rezultate în 
urma implementării CAF. 

De asemenea, 20 de persoane selectate vor fi instruite în 
aplicarea CAF la nivelul Consiliului Județean Ialomița iar 30 
de persoane vor participa la cursuri de instruire care vizează 
atât principiile de management al calității, cât și aplicarea 
acestora în cadrul instituției. În același timp, vor acumula 
cunoștințe în ceea ce privește egalitatea de șanse și dezvoltarea 
durabilă. Vor fi organizate 3 sesiuni a câte 2 zile, într-un 
interval de 2 luni, unde vor participa 10 persoane/sesiune într-o 
locație stabilită în urma achiziției publice a serviciului. 

Valoarea totală a proiectului este de 598.050,00 lei, din 
care asistenţa financiară nerambursabilă este de 586.089 lei. 
Contribuția Consiliului Judetean Ialomita reprezintă 2% 
din valoarea proiectului respectiv 11.961 lei.

La finalul implementării proiectului Consiliul Județean 
Ialomița va avea capacitatea de a oferi servicii de calitate care 
să asigure obținerea încrederii cetățenilor, în condiții de 
eficiență și eficacitate maximă ceea ce va conduce la susținerea 
unui management performant la nivelul instituției caracterizat 
prin dinamism, complexitate, interconectat și axat pe 
tehnologia informației. 

„Actualizarea Planului 

de Amenajare a Teritoriului 

Judeţean Ialomiţa“

(continuare în pag. 2)
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Hotărâri adoptate 
de CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA 

în luna martie 2018

Ședință ordinară - 26 martie 2018 

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

în şedinţă ordinară în care au fost dezbătute

15 proiecte de hotărâre privind:

validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa nr. 39/26.02.2018  privind majorarea 
bugetului propriu al judeţului Ialomiţa cu subvenții 
pentru finanţarea unităţilor de asistență medico-socială, 
pe anul 2018 şi aprobarea rectificării bugetului general al 
judeţului Ialomiţa, pe anul 2018

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Ialomiţa nr. 3/19.01.2017 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a 
Consiliului Județean Ialomița, cu modificările ulterioare

aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Ialomița 

stabilirea componenței Colegiului Director al 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Ialomița

completarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Județean Ialomița nr. 13/15.07.2016 privind aprobarea 
structurii organizatorice a Spitalului Județean de 
Urgență  Slobozia, cu completările ulterioare

reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile 
aflate în domeniul public al Județului Ialomița necesare 
desfășurării activităților din domeniul sănătățiiHotărâre 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Ialomița nr. 61/20.10.2016 privind validarea membrilor 
desemnaţi ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 
Ialomiţa, cu modificările ulterioare

transmiterea sectorului din drumul județean DJ 201 
cuprins între Km 71+338 – Km 73+146, aflat în domeniul 
public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului 
Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Slobozia

aprobarea devizului general actualizat şi a 
principalilor indicatori  tehnico-economici  pentru restul 
de executat la obiectivul de investiţii „Pod peste râul 
Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”

aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii 
finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
„Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”

concesionarea unor terenuri cu destinație agricolă, 
categoria de folosință arabil, proprietatea publică a 
judeţului Ialomiţa, situate în extravilanul comunelor 
Vlădeni și Alexeni

concesionarea unor terenuri cu destinație agricolă - 
categoria de folosință neproductiv, proprietatea publică a 
judeţului Ialomiţa, situate în extravilanul comunelor 
Giurgeni și Gura Ialomiței 

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

aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Școala 
Gimnazială ”Aurel Vlaicu” Fetești în vederea realizării 
în comun a Concursului Regional Interdisciplinar (limba 
română și matematică) ”Magia numerelor și a literelor”, 
ediția a X-a.

În urma dezbaterilor, 14 proiecte de hotărâre au fost 
adoptate. Proiectul de hotărâre privind însuşirea 
inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul 
privat al judeţului Ialomiţa nu a întrunit votul necesar ca 
acesta sa fie adoptat.

Având în vedere caracterul special al relaţiilor dintre 
România şi Republica Moldova, conferit de comunitatea 
de limbă, istorie, cultură şi tradiţii, pornind de la dorinţa 
reciprocă de a stabili şi dezvolta legături de cooperare, pe 
multiple planuri de interes comun, la nivelul judeţului 
Ialomița și al raionului Nisporeni și în baza Acordului de 
cooperare dintre Asociaţia Preşedinţilor Consiliilor 
Judeţene din România şi Federaţia Puterilor Raionale şi 
Locale din Republica Moldova, semnat la Ploieşti, la 27 
noiembrie 1997, Judeţul Ialomița și Raionul 
Nisporeni au convenit încheierea unei ÎNŢELEGERI 
DE COOPERARE, care să instituționalizeze relațiile 
dintre cele două părți, după parcurgerea  procedurilor 
legale specifice fiecărei țări.

Înțelegerea de cooperare prevede modalități 

ÎNŢELEGERE  DE COOPERARE

între Judeţul Ialomiţa din România 

şi Raionul Nisporeni  din Republica Moldova
concrete de cooperare în domeniile administrației 
publice locale, economic, învățământ, cultură, tineret, 
turism, sport, sănătate, asistență socială, detaliate prin 
programe de acţiuni, cu precizarea termenelor 
calendaristice, încheiate între instituţiile din domeniile 
de colaborare menţionate. S-a stabilit să fie constituite la 
nivelul celor două autorități grupuri de lucru formate 
din specialişti și să existe câte  un coordonator care să 
urmărească implementarea eficientă a acestei Înțelegeri 
de cooperare. Se va elabora un plan de implementare 
în care pot fi incluse acțiuni suplimentare identificate și 

ÎNŢELEGERE  DE COOPERARE

între Judeţul Ialomiţa din România 

şi Raionul Nisporeni  din Republica Moldova

(urmare din pag. 1)

se pot face analize periodice ale stadiului îndeplinirii 
prevederilor din actul de cooperare.

S-a stabilit ca, după ce sunt îndeplinite formalitățile 
legale, documentele Înțelegerii de cooperare să fie 
semnate într-un cadru festiv, atât la Nisporeni, cât și 
în Ialomița.

La finalul întrevederii, domnul Victor Moraru și 
domnul Ghenadie Verdeș, în numele autorităților 
publice pe care le reprezintă,  au făcut schimb de cadouri 
și de materiale de prezentare promoționale.

Îndeplinind atribuțiile și responsabilitățile cu care 
este investit, Consiliul Judeţean Ialomița a demarat 
procedurile legale de reactualizare a Planului de 
amenajare a teritoriului judeţean, prin care să fie stabilite 
orientările strategice generale, cu caracter director, și 
direcţiile principale de evoluţie a unui teritoriu la diverse 
niveluri de complexitate, din punct de vedere al 
amenajării teritoriului, organizării şi dezvoltării 
urbanistice a localităţilor. 

În urma licitației deschise ce a avut ca obiect ”servicii 
de elaborare a documentației privind Actualizarea 
Planului de Amenajare a Teritoriului Județean” a fost 
declarată câștigătoare asocierea formată din S.C. 
Intergraph Computer  Services S.R.L.București - lider 
de asociere și S.C. Institute for Housing and Urban 
Development Studies Romania S.R.L. București, cu care 
Consiliul Județean Ialomița a încheiat contractul de 
servicii nr. 3623 din 05.03.2018.

Prima acțiune importantă  din derularea contractului 
s-a desfășurat în data de 26 martie 2018, când, la sala de 
spectacole ”Europa” a Consiliului Județean Ialomița, a 
avut loc lansarea elaborării proiectului ”Actualizare 
Plan de Amenajare a Teritoriului Județean 
Ialomița”.

Lansarea proiectului 

privind  ”Actualizarea Planului 

de Amenajare a Teritoriului 

Judeţean Ialomiţa”
Prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul instituie norme 

juridice imperative, prin care fiecare judeţ trebuie să deţină Planul de amenajare a teritoriului 
judeţean şi să îl reactualizeze periodic, la 5-10 ani, în funcţie de politicile şi de programele de 
dezvoltare ale judeţului.

Acțiunea menționată  a avut dublu rol: atât de 
informare și consultare a publicului, cât și cel de a 
informa factorii interesați în vederea participării active la 
definirea obiectivelor importante și specifice pentru 
dezvoltarea economică, culturală și socială a județului. 

Au răspuns invitației de a participa la un eveniment 
important pentru dezvoltarea economico-socială a 
județului Ialomița pe termen mediu și lung: președintele 
și vicepreședinții Consiliului Județean Ialomița, senatori 
și deputați de Ialomița, prefectul Județului Ialomița, 
consilieri județeni, primarii municipiilor, orașelor și 
comunelor din Ialomița, administratorul public al 
județului, secretarul județului, reprezentații unor servicii 
publice deconcentrate în teritoriu cu atribuții în domeniu 
- Agenția pentru Protecția Mediului, Garda Națională de 
Mediu, Direcția Județeană de Statistică Ialomița, 
Inspectoratul de Stat în Construcții, Direcția de Sănătate 
Publică, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, 
Direcția de Agricultură și Dezvoltare Rurală Ialomița, 
Direcția pentru Cultură Ialomița și altele, deținătorii  de 
rețele edilitare și rețele de transport, Grupuri de Acțiune 
Locală din Ialomița, reprezentanți ai mediului local de 
afaceri, instituții subordonate Consiliului Județean 
Ialomița, Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și 

Urbanism de la nivelul Consiliului Județean Ialomița, 
directori și funcționari publici ai Consiliului Județean 
Ialomița și mass media locală.

Cei 168 de participanți au ascultat alocuțiunea 
domnului președinte Victor Moraru, președinte al 
Consiliului Județean Ialomița, care a subliniat: 
„Importanța unui asemenea document strategic derivă 
din necesitatea de a asigura coerenţa viitoarelor politici 
şi acţiuni publice ale autorităţilor judeţene şi locale din 
Ialomiţa, care să genereze  dezvoltare urbană, socială şi 
economică reală și viabilă la nivelul judeţului  nostru și 
în fiecare unitate administrativ-teritorială.

PATJ trebuie să se armonizeze cu documentele 
specifice domeniului de la nivel naţional şi local pentru 
asigurarea echilibrului în dezvoltarea zonelor de 
potențial identificate în județ, respectând specificul 
acestora, utilizând responsabil și rațional resursele 
naturale și teritoriul, astfel încât finalitatea să fie cea 
dorită de noi toți: îmbunătăţirea calităţii vieţii 
oamenilor şi colectivităţilor umane din județ, creşterea 
coeziunii economice şi sociale dintre acestea.

Trebuie să  fim foarte atenți la organizarea și 
desfășurarea consultărilor publice, să nu le tratăm 
superficial, ca pe niște activități dintr-un proiect pe care 
le bifăm! Invit specialiștii care elaborează actualizarea 
PATJ, dar și autoritățile locale să sprijine direct aceste 
activități prin  promovarea unor mecanisme eficiente de 
consultare publică, redescoperirea valenţelor  
participative  deosebite ale acestora, aducerea lor cât 
mai aproape de cetăţeni şi de comunitatea locală și 
axarea pe nevoi şi resurse real identificate, cu propuneri 
pentru priorităţi de intervenţie adecvate potenţialului 
zonei şi aşteptărilor cetăţenilor. 

Avem nevoie de claritate, obiectivitate, realism, 
competenţă şi participare responsabilă la analiza şi 
elaborarea direcţiilor şi acţiunilor prioritare strategice, 
la alegerea variantei care se potriveşte cel mai bine 
condiţiilor economico-sociale şi administrative din 
judeţ, care să aducă, prin competitivitate economică și 
coeziune,  dezvoltarea durabilă sustenabilă a județului 
Ialomița“. 

De asemenea, pe parcursul evenimentului s-au 
derulat prezentările doamnei Maria Vișan și ale 
domnului Niculae Țarălungă, reprezentanții  Asocierii, 
despre importanța și obiectivele proiectului, calendarul 
activităților specifice și termenele de realizare a lor: 
Studiile de fundamentare a PATJ și Baza de date GIS 
aferentă studiilor de fundamentare, Elaborarea PATJ 
Ialomița, Elaborarea documentațiilor pentru obținerea 
avizelor, Baza de date geospațială pentru finalizarea și 
operaționalizarea PATJ Ialomița, Programul de 
Consultare a populației pe perioada de realizarea a 
documentației și a graficului de lucru.

Dezbaterea s-a încheiat cu discuții privind așteptările 
și cerințe din partea autorităților și instituțiilor/ 
organizațiilor publice și private de la documentul 
strategic programatic, Planul de amenajare a 
teritoriului judeţean.

Lansarea proiectului 

privind  ”Actualizarea Planului 

de Amenajare a Teritoriului 

Judeţean Ialomiţa”
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Hotărâri adoptate 
de CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA 

în luna martie 2018

Ședință ordinară - 26 martie 2018 

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

în şedinţă ordinară în care au fost dezbătute

15 proiecte de hotărâre privind:

validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa nr. 39/26.02.2018  privind majorarea 
bugetului propriu al judeţului Ialomiţa cu subvenții 
pentru finanţarea unităţilor de asistență medico-socială, 
pe anul 2018 şi aprobarea rectificării bugetului general al 
judeţului Ialomiţa, pe anul 2018

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Ialomiţa nr. 3/19.01.2017 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a 
Consiliului Județean Ialomița, cu modificările ulterioare

aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Ialomița 

stabilirea componenței Colegiului Director al 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Ialomița

completarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Județean Ialomița nr. 13/15.07.2016 privind aprobarea 
structurii organizatorice a Spitalului Județean de 
Urgență  Slobozia, cu completările ulterioare

reglementarea regimului juridic al bunurilor imobile 
aflate în domeniul public al Județului Ialomița necesare 
desfășurării activităților din domeniul sănătățiiHotărâre 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Ialomița nr. 61/20.10.2016 privind validarea membrilor 
desemnaţi ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 
Ialomiţa, cu modificările ulterioare

transmiterea sectorului din drumul județean DJ 201 
cuprins între Km 71+338 – Km 73+146, aflat în domeniul 
public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului 
Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Slobozia

aprobarea devizului general actualizat şi a 
principalilor indicatori  tehnico-economici  pentru restul 
de executat la obiectivul de investiţii „Pod peste râul 
Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”

aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii 
finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 
„Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, Km 52+759”

concesionarea unor terenuri cu destinație agricolă, 
categoria de folosință arabil, proprietatea publică a 
judeţului Ialomiţa, situate în extravilanul comunelor 
Vlădeni și Alexeni

concesionarea unor terenuri cu destinație agricolă - 
categoria de folosință neproductiv, proprietatea publică a 
judeţului Ialomiţa, situate în extravilanul comunelor 
Giurgeni și Gura Ialomiței 

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

aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Școala 
Gimnazială ”Aurel Vlaicu” Fetești în vederea realizării 
în comun a Concursului Regional Interdisciplinar (limba 
română și matematică) ”Magia numerelor și a literelor”, 
ediția a X-a.

În urma dezbaterilor, 14 proiecte de hotărâre au fost 
adoptate. Proiectul de hotărâre privind însuşirea 
inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul 
privat al judeţului Ialomiţa nu a întrunit votul necesar ca 
acesta sa fie adoptat.

Având în vedere caracterul special al relaţiilor dintre 
România şi Republica Moldova, conferit de comunitatea 
de limbă, istorie, cultură şi tradiţii, pornind de la dorinţa 
reciprocă de a stabili şi dezvolta legături de cooperare, pe 
multiple planuri de interes comun, la nivelul judeţului 
Ialomița și al raionului Nisporeni și în baza Acordului de 
cooperare dintre Asociaţia Preşedinţilor Consiliilor 
Judeţene din România şi Federaţia Puterilor Raionale şi 
Locale din Republica Moldova, semnat la Ploieşti, la 27 
noiembrie 1997, Judeţul Ialomița și Raionul 
Nisporeni au convenit încheierea unei ÎNŢELEGERI 
DE COOPERARE, care să instituționalizeze relațiile 
dintre cele două părți, după parcurgerea  procedurilor 
legale specifice fiecărei țări.

Înțelegerea de cooperare prevede modalități 

ÎNŢELEGERE  DE COOPERARE

între Judeţul Ialomiţa din România 

şi Raionul Nisporeni  din Republica Moldova
concrete de cooperare în domeniile administrației 
publice locale, economic, învățământ, cultură, tineret, 
turism, sport, sănătate, asistență socială, detaliate prin 
programe de acţiuni, cu precizarea termenelor 
calendaristice, încheiate între instituţiile din domeniile 
de colaborare menţionate. S-a stabilit să fie constituite la 
nivelul celor două autorități grupuri de lucru formate 
din specialişti și să existe câte  un coordonator care să 
urmărească implementarea eficientă a acestei Înțelegeri 
de cooperare. Se va elabora un plan de implementare 
în care pot fi incluse acțiuni suplimentare identificate și 

ÎNŢELEGERE  DE COOPERARE

între Judeţul Ialomiţa din România 

şi Raionul Nisporeni  din Republica Moldova

(urmare din pag. 1)

se pot face analize periodice ale stadiului îndeplinirii 
prevederilor din actul de cooperare.

S-a stabilit ca, după ce sunt îndeplinite formalitățile 
legale, documentele Înțelegerii de cooperare să fie 
semnate într-un cadru festiv, atât la Nisporeni, cât și 
în Ialomița.

La finalul întrevederii, domnul Victor Moraru și 
domnul Ghenadie Verdeș, în numele autorităților 
publice pe care le reprezintă,  au făcut schimb de cadouri 
și de materiale de prezentare promoționale.

Îndeplinind atribuțiile și responsabilitățile cu care 
este investit, Consiliul Judeţean Ialomița a demarat 
procedurile legale de reactualizare a Planului de 
amenajare a teritoriului judeţean, prin care să fie stabilite 
orientările strategice generale, cu caracter director, și 
direcţiile principale de evoluţie a unui teritoriu la diverse 
niveluri de complexitate, din punct de vedere al 
amenajării teritoriului, organizării şi dezvoltării 
urbanistice a localităţilor. 

În urma licitației deschise ce a avut ca obiect ”servicii 
de elaborare a documentației privind Actualizarea 
Planului de Amenajare a Teritoriului Județean” a fost 
declarată câștigătoare asocierea formată din S.C. 
Intergraph Computer  Services S.R.L.București - lider 
de asociere și S.C. Institute for Housing and Urban 
Development Studies Romania S.R.L. București, cu care 
Consiliul Județean Ialomița a încheiat contractul de 
servicii nr. 3623 din 05.03.2018.

Prima acțiune importantă  din derularea contractului 
s-a desfășurat în data de 26 martie 2018, când, la sala de 
spectacole ”Europa” a Consiliului Județean Ialomița, a 
avut loc lansarea elaborării proiectului ”Actualizare 
Plan de Amenajare a Teritoriului Județean 
Ialomița”.

Lansarea proiectului 

privind  ”Actualizarea Planului 

de Amenajare a Teritoriului 

Judeţean Ialomiţa”
Prevederile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul instituie norme 

juridice imperative, prin care fiecare judeţ trebuie să deţină Planul de amenajare a teritoriului 
judeţean şi să îl reactualizeze periodic, la 5-10 ani, în funcţie de politicile şi de programele de 
dezvoltare ale judeţului.

Acțiunea menționată  a avut dublu rol: atât de 
informare și consultare a publicului, cât și cel de a 
informa factorii interesați în vederea participării active la 
definirea obiectivelor importante și specifice pentru 
dezvoltarea economică, culturală și socială a județului. 

Au răspuns invitației de a participa la un eveniment 
important pentru dezvoltarea economico-socială a 
județului Ialomița pe termen mediu și lung: președintele 
și vicepreședinții Consiliului Județean Ialomița, senatori 
și deputați de Ialomița, prefectul Județului Ialomița, 
consilieri județeni, primarii municipiilor, orașelor și 
comunelor din Ialomița, administratorul public al 
județului, secretarul județului, reprezentații unor servicii 
publice deconcentrate în teritoriu cu atribuții în domeniu 
- Agenția pentru Protecția Mediului, Garda Națională de 
Mediu, Direcția Județeană de Statistică Ialomița, 
Inspectoratul de Stat în Construcții, Direcția de Sănătate 
Publică, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, 
Direcția de Agricultură și Dezvoltare Rurală Ialomița, 
Direcția pentru Cultură Ialomița și altele, deținătorii  de 
rețele edilitare și rețele de transport, Grupuri de Acțiune 
Locală din Ialomița, reprezentanți ai mediului local de 
afaceri, instituții subordonate Consiliului Județean 
Ialomița, Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și 

Urbanism de la nivelul Consiliului Județean Ialomița, 
directori și funcționari publici ai Consiliului Județean 
Ialomița și mass media locală.

Cei 168 de participanți au ascultat alocuțiunea 
domnului președinte Victor Moraru, președinte al 
Consiliului Județean Ialomița, care a subliniat: 
„Importanța unui asemenea document strategic derivă 
din necesitatea de a asigura coerenţa viitoarelor politici 
şi acţiuni publice ale autorităţilor judeţene şi locale din 
Ialomiţa, care să genereze  dezvoltare urbană, socială şi 
economică reală și viabilă la nivelul judeţului  nostru și 
în fiecare unitate administrativ-teritorială.

PATJ trebuie să se armonizeze cu documentele 
specifice domeniului de la nivel naţional şi local pentru 
asigurarea echilibrului în dezvoltarea zonelor de 
potențial identificate în județ, respectând specificul 
acestora, utilizând responsabil și rațional resursele 
naturale și teritoriul, astfel încât finalitatea să fie cea 
dorită de noi toți: îmbunătăţirea calităţii vieţii 
oamenilor şi colectivităţilor umane din județ, creşterea 
coeziunii economice şi sociale dintre acestea.

Trebuie să  fim foarte atenți la organizarea și 
desfășurarea consultărilor publice, să nu le tratăm 
superficial, ca pe niște activități dintr-un proiect pe care 
le bifăm! Invit specialiștii care elaborează actualizarea 
PATJ, dar și autoritățile locale să sprijine direct aceste 
activități prin  promovarea unor mecanisme eficiente de 
consultare publică, redescoperirea valenţelor  
participative  deosebite ale acestora, aducerea lor cât 
mai aproape de cetăţeni şi de comunitatea locală și 
axarea pe nevoi şi resurse real identificate, cu propuneri 
pentru priorităţi de intervenţie adecvate potenţialului 
zonei şi aşteptărilor cetăţenilor. 

Avem nevoie de claritate, obiectivitate, realism, 
competenţă şi participare responsabilă la analiza şi 
elaborarea direcţiilor şi acţiunilor prioritare strategice, 
la alegerea variantei care se potriveşte cel mai bine 
condiţiilor economico-sociale şi administrative din 
judeţ, care să aducă, prin competitivitate economică și 
coeziune,  dezvoltarea durabilă sustenabilă a județului 
Ialomița“. 

De asemenea, pe parcursul evenimentului s-au 
derulat prezentările doamnei Maria Vișan și ale 
domnului Niculae Țarălungă, reprezentanții  Asocierii, 
despre importanța și obiectivele proiectului, calendarul 
activităților specifice și termenele de realizare a lor: 
Studiile de fundamentare a PATJ și Baza de date GIS 
aferentă studiilor de fundamentare, Elaborarea PATJ 
Ialomița, Elaborarea documentațiilor pentru obținerea 
avizelor, Baza de date geospațială pentru finalizarea și 
operaționalizarea PATJ Ialomița, Programul de 
Consultare a populației pe perioada de realizarea a 
documentației și a graficului de lucru.

Dezbaterea s-a încheiat cu discuții privind așteptările 
și cerințe din partea autorităților și instituțiilor/ 
organizațiilor publice și private de la documentul 
strategic programatic, Planul de amenajare a 
teritoriului judeţean.

Lansarea proiectului 

privind  ”Actualizarea Planului 

de Amenajare a Teritoriului 

Judeţean Ialomiţa”



Vizita ministrului sănătăţii 

la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia

Marţi, 3 aprilie 2018, doamna Sorina 
Pintea, ministru al Sănătăţii, a efectuat o 
vizită de lucru la Spitalul municipal 
Urziceni şi la cea mai mare unitate 
spitalicească din judeţul Ialomiţa, Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Slobozia. Domnia sa a 
fost însoţită de Dan Octavian Alexandrescu 
- Secretar de stat - coordonatorul Direcției 
Politica medicamentului și a dispozitivelor 
medicale. La vizită au participat domnul 
Victor Moraru, Președintele Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, Mihai Geantă, 
Președintele Casei Județene de Asigurări de 
Sănătate Ialomița, Modrea Gabriel, 
Director DSP Ialomița, Ioniță Ileana 
Denisa-Director Financiar contabil DSP 
Ialomița.

Scopul principal a fost analiza indicatorilor de 
performanță ai Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia în 
vederea îmbunătățirii serviciilor medicale acordate 
populației, dotării cu aparatura necesară desfășurării 
activității medicilor, dar și rezolvarea problemelor legate de 
Resursele Umane (lipsa medicilor pe diferite specialități: 
nou născuți, pediatrie, etc.).

În acest moment, Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia 
a primit, prin Banca Mondială, un Computer Tomograf ce 
urmează a fi amplasat la parterul ambulatoriului de 
specialitate, vis-a-vis de Laboratorul RMN, iar ca plan de 
viitor tot parterul va fi dedicat Laboratorului de Imagistică, 
urmând ca și  Radiologia să fie amplasată la același nivel.

În funcție de rezultatele analizei indicatorilor de 
performanță, Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia 
urmează să primească un ECO Doppler și un aparat 
respirator, foarte performante, care să sporească acuratețea 
diagnosticării de această natură și să ușureze tratarea 
bolnavilor cu afecțiuni cardio respiratorii, etc.

La întrebarea reporterilor: „Cui se datorează progresele 
din acest spital?”, Doamna Ministru a răspuns că 
adresabilitatea către Spitalul Județean de Urgență Slobozia 
a crescut în ultima perioadă, datorită susținerii venită din 
partea Consiliului Județean Ialomița, care a avut la rândul 
său un rol important în modernizarea și dotarea S.J.U. 
Slobozia, dar și datorită conducerii spitalului, gestionarea 
resurselor făcându-se printr-un management de calitate.

Ministerul Sănătăți asigură că spitalul din Slobozia va 
beneficia de un parteneriat loial, corect și de calitate.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia are ca proiecte de 
viitor construirea unei noi clădiri dedicate Blocului 
Operator (în valoare de 13 milioane de euro), reamenajarea 
Spitalului  (în valoare de 30 de milioane de euro), 
extinderea și modernizarea Unităţii de Primire Urgenţe și a 
ambulatoriului de specialitate.

Consiliul Judeţean Ialomița a încercat, începând cu anul 
trecut, să reducă problemele legate de lipsa personalului 
medical prin acordarea lunară a sumei de 3.000 de lei 
medicilor angajați ce nu au domiciliul în Slobozia și au 
venituri salariale mai mici de 5.000 de lei.

Ministerul Sănătăţii își propune să vină, în susținerea 
spitalelor din România, cu schimbări ale legii rezidenților, 

majorări salariale pentru stimularea medicilor și tratarea 
problemei reprezentată de lipsa medicilor neonatologi cu 
atenție sporită.

Managerul Mariana Iancu a susținut că Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Slobozia nu va avea probleme de ordin 
financiar în acordarea salariilor conform noii legi.

Prezența medicilor pensionari în secțiile Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia este privită ca un act de 
eroism din partea acestora, dar în același timp reprezintă o 
problemă ce nu poate fi ignorată.

În ceea ce privește nota acordată sistemului de sanitar 
din România, răspunsul a fost edificator și sincer: între 6 și 
7, iar Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia este unul dintre 
spitalele din țară căruia i se acordă nota 7, în ciuda faptului 
că gradul de adresabilitate este relativ scăzut, cauza nefiind 
identificată concret.

După încheierea conferinței de presă, doamna ministru 
Sorina Pintea a stat la dispoziția medicilor dar și a 
personalului TESA, aceștia adresându-i întrebări de natură 
medicală, juridică și administrativă.
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Sănătate

Au răspuns invitației organizatorilor de a participa la 
această dezbatere publică peste 200 de persoane: 
parlamentarii de Ialomița Ștefan Mușoiu și Mihăiță 
Găină, subprefectul județului Ialomița, Tudor Vali Silica, 
conducerea operativă a Consiliului Județean Ialomița, 
reprezentanți ai autorităților administrației publice 
locale - primari și funcționari care se ocupă de registrul 
agricol, oameni de afaceri din agricultură și serviciile 
conexe, reprezentanți ai serviciilor deconcentrate în 
teritoriu cu atribuții în domeniul agriculturii, ai 
Grupurilor de Acțiune Locală și ai mass-media. 

Susținerea tematicii dezbaterii publice au asigurat-o  
doamna europarlamentar Maria Gabriela ZOANĂ,  
domnul Victor MORARU, președintele Consiliului 
Județean Ialomița și domnul Daniel CRUNȚEANU, 
Directorul general adjunct al  Agenției pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale din România (AFIR). 

În alocuțiunea sa, doamna vicepreședinte al Comisiei 
pentru Agricultură  și Dezvoltare Rurală din Parlamentul 
European, Maria Gabriela ZOANĂ a subliniat că 
Politica Agricolă Comună (PAC) reprezintă una dintre 
prioritățile dezbaterilor din Parlamentul European și, 
totodată, împreună cu  Politica de Coeziune, un domeniu 
care a înregistrat cele mai mari succese, cu influență 
directă asupra cetățenilor Europei.  PAC garantează 
securitatea alimentară a peste 500 de milioane de 
cetățeni europeni și dă cel mai mare volum de exporturi 
agroalimentare de la nivel mondial. Provocările actuale 
ale sectorului agricol identificate la nivel european se 
referă la influența deosebită a schimbărilor climatice, 
protecția mediului, ocuparea forței de muncă din 
agricultură, globalizarea economiei, dar și la 
profitabilitatea scăzută, costuri de producție încă mari și 
o structură fragmentată a sectorului primar. De aceea, 
este nevoie de un Plan strategic privind Politica Agricolă 

Noutăţile din Parlamentul European Noutăţile din Parlamentul European 

referitoare la Politica Agricolă Comună referitoare la Politica Agricolă Comună 

actuală şi viitoareactuală şi viitoare

Noutăţile din Parlamentul European 

referitoare la Politica Agricolă Comună 

actuală şi viitoare

Comună (PAC), dar și la nivelul fiecărui stat membru, de  
trecerea de la o abordare de tip soluție universală, la una 
adaptată la cerințele concrete ale celor din agricultură. S-
a reiterat importanța plăților directe acordate fermierilor, 
care să le asigure stabilitatea veniturilor, precum și 
nevoia de a reduce decalajele dintre fermieri, de a investi 
în sectorul agricol, non-agricol și în infrastructura rurală 
și de a asigura legătura dintre fondurile politicii de 
coeziune și cele destinate politicilor de dezvoltare rurală. 

Președintele Consiliului Județean Ialomița, domnul 
Victor MORARU, a arătat că sectorul agricol și zonele 
rurale ale Uniunii Europene dețin roluri foarte 
importante pentru bunăstarea și viitorul Uniunii, dar și 
pentru fiecare stat membru, pentru fiecare comunitate 
rurală. Județul Ialomița, județ preponderent agrar, 
datorează un respect enorm tuturor celor care lucrează în 
agricultură și în sectoarele din amonte și aval de aceasta, 
pentru că ne asigură securitatea alimentară, un număr 
important de locuri de muncă, suport real de dezvoltare 
comunitară durabilă și, nu în ultimul rând, o contribuție 
considerabilă la realizarea sursei de venituri publice 
locale. Niciunul dintre aceste beneficii nu ar fi posibile 
fără munca deosebită a "truditorilor de glie", care, 
indiferent de vreme și vremuri, de prețuri volatile și 
presiuni fiscale,  au știut să ia ceva din puterea semințelor 
cu care lucrează și să  înregistreze performanțe solide!  
Desigur, sunt încă multe lucruri de făcut pentru sectorul 
agricol! Sprijinul oferit de plățile directe se vede și el a 
dat o stabilitate relativă și o anume predictibilitate 
veniturilor fermierilor, cu repercusiuni asupra 
dezvoltării comunităților noastre.  Este nevoie de o 
politică agricolă comună pregătită pentru viitor , care să 
crească valoarea adăugată a acestui sector vital pentru 
multe economii naționale și locale, să asigure cetățenilor 
europeni acces la produse alimentare sigure, de înaltă 
calitate, la prețuri accesibile, variate și hrănitoare. 

Dezbatere publică

La propunerea doamnei europarlamentar MARIA GABRIELA ZOANĂ, vicepreședinte al 
Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European și cu sprijinul 
direct al președintelui Consiliului Județean Ialomița, domnul VICTOR MORARU, în ziua de 29 
martie 2018, a avut loc la sala de festivități "Europa" a Consiliului Județean Ialomița, 
dezbaterea publică de interes major pentru un județ agrar, cum este Ialomița, sub genericul  
"Noutăți din Parlamentul European referitoare la Politica Agricolă Comună (PAC), actuală și 
viitoare" . 

 Domnul Daniel CRUNȚEANU, Directorul general 
adjunct al  Agenției pentru Finanțarea Investițiilor 
Rurale din România (AFIR) a prezentat rolul instituției 
în implementarea tehnică și financiară a Fondului 
European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală 
(FEADR) și a Programului Național de Dezvoltare 
Rurală 2014 - 2020,  măsurile și submăsurile care se află 
în derulare, sesiunile de primire a cererilor de finanțare, 
calendarul estimativ al lansării sesiunilor de proiecte, 
aspecte despre ghidurile solicitantului la măsurile din 
PNDR 2014 – 2020.

Dezbaterea publică s-a încheiat cu propuneri ale 
participanților la tematica pusă în discuție și răspunsuri 
la întrebările acestora. 

Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Ialomița 
Călmățui anunță că a fost publicată pe SEAP prima 
lucrare ce urmează a fi executată prin  Programul 
Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de 
Irigații din România, aprobat prin Hotărârea nr. 
793/2016,  ,,Reabilitarea infrastructurii  principale de 
irigatii din Amenajarea Hidroameliorativă Ialomița 
Călmățui, județul Ialomita” etapa I – faza I, cu o valoare 
estimată de 10.000.000 euro, din totalul de 63.000.000  
euro care sunt prevăzute pentru amenajările de irigații 
din județ.

În paralel, OUAI-urile înfiinţate şi cele care urmează 
să se înfiinţeze pot accesa fonduri europene prin 
submăsura 4.3. Sprijinul este nerambursabil şi se acordă 
1.000.000 euro/ proiect pentru sistemele de irigaţii 
aferente staţiilor de punere sub presiune şi 1.500.000 
euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigaţii 
aferente staţiilor de pompare şi repompare.

De asemenea, în 16 aprilie 2018 s-a dat startul 
campaniei de irigații în județul Ialomița, prima apă 
gratuită fiind pompată în canalele de irigații din 
amenajarea Pietroiu Ștefan cel Mare, aflată în 
administrarea Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri 
Funciare Ialomița Călmățui.

Apa pe canalele de irigații va ajunge și anul acesta 
gratuit, fiind subvenționată din bugetul Agenției 
Naționale de Îmbunătățiri Funciare conform , 
modificărilor aduse Legii îmbunătăţirilor funciare prin 
Legea 133/2017;  fermierii vor suporta doar costurile de 
pompare către suprafețele agricole pe care le dețin.

Până în prezent, Filiala Teritorială de Imbunătățiri 
Funciare Ialomița Călmățui a contractat 126.693 ha 
pentru  asigurarea nivelului optim al apei  pentru irigaţii 
la staţiile de punere sub presiune şi alte puncte de livrare, 
din care 66.041 ha în județul Ialomița și 60.922 ha în 
județul Călărași.

Pentru a beneficia de apă pentru irigații, fermierii 
sunt invitați la sediul ANIF din Slobozia, str. Cuza Vodă, 
nr.5, în vederea încheierii contractelor; informații 
suplimentare la tel. 0243 213 023.

Demarare 

campanie irigaţii 

în judeţul Ialomiţa
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Vizita ministrului sănătăţii 

la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia

Marţi, 3 aprilie 2018, doamna Sorina 
Pintea, ministru al Sănătăţii, a efectuat o 
vizită de lucru la Spitalul municipal 
Urziceni şi la cea mai mare unitate 
spitalicească din judeţul Ialomiţa, Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Slobozia. Domnia sa a 
fost însoţită de Dan Octavian Alexandrescu 
- Secretar de stat - coordonatorul Direcției 
Politica medicamentului și a dispozitivelor 
medicale. La vizită au participat domnul 
Victor Moraru, Președintele Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, Mihai Geantă, 
Președintele Casei Județene de Asigurări de 
Sănătate Ialomița, Modrea Gabriel, 
Director DSP Ialomița, Ioniță Ileana 
Denisa-Director Financiar contabil DSP 
Ialomița.

Scopul principal a fost analiza indicatorilor de 
performanță ai Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia în 
vederea îmbunătățirii serviciilor medicale acordate 
populației, dotării cu aparatura necesară desfășurării 
activității medicilor, dar și rezolvarea problemelor legate de 
Resursele Umane (lipsa medicilor pe diferite specialități: 
nou născuți, pediatrie, etc.).

În acest moment, Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia 
a primit, prin Banca Mondială, un Computer Tomograf ce 
urmează a fi amplasat la parterul ambulatoriului de 
specialitate, vis-a-vis de Laboratorul RMN, iar ca plan de 
viitor tot parterul va fi dedicat Laboratorului de Imagistică, 
urmând ca și  Radiologia să fie amplasată la același nivel.

În funcție de rezultatele analizei indicatorilor de 
performanță, Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia 
urmează să primească un ECO Doppler și un aparat 
respirator, foarte performante, care să sporească acuratețea 
diagnosticării de această natură și să ușureze tratarea 
bolnavilor cu afecțiuni cardio respiratorii, etc.

La întrebarea reporterilor: „Cui se datorează progresele 
din acest spital?”, Doamna Ministru a răspuns că 
adresabilitatea către Spitalul Județean de Urgență Slobozia 
a crescut în ultima perioadă, datorită susținerii venită din 
partea Consiliului Județean Ialomița, care a avut la rândul 
său un rol important în modernizarea și dotarea S.J.U. 
Slobozia, dar și datorită conducerii spitalului, gestionarea 
resurselor făcându-se printr-un management de calitate.

Ministerul Sănătăți asigură că spitalul din Slobozia va 
beneficia de un parteneriat loial, corect și de calitate.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia are ca proiecte de 
viitor construirea unei noi clădiri dedicate Blocului 
Operator (în valoare de 13 milioane de euro), reamenajarea 
Spitalului  (în valoare de 30 de milioane de euro), 
extinderea și modernizarea Unităţii de Primire Urgenţe și a 
ambulatoriului de specialitate.

Consiliul Judeţean Ialomița a încercat, începând cu anul 
trecut, să reducă problemele legate de lipsa personalului 
medical prin acordarea lunară a sumei de 3.000 de lei 
medicilor angajați ce nu au domiciliul în Slobozia și au 
venituri salariale mai mici de 5.000 de lei.

Ministerul Sănătăţii își propune să vină, în susținerea 
spitalelor din România, cu schimbări ale legii rezidenților, 

majorări salariale pentru stimularea medicilor și tratarea 
problemei reprezentată de lipsa medicilor neonatologi cu 
atenție sporită.

Managerul Mariana Iancu a susținut că Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Slobozia nu va avea probleme de ordin 
financiar în acordarea salariilor conform noii legi.

Prezența medicilor pensionari în secțiile Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia este privită ca un act de 
eroism din partea acestora, dar în același timp reprezintă o 
problemă ce nu poate fi ignorată.

În ceea ce privește nota acordată sistemului de sanitar 
din România, răspunsul a fost edificator și sincer: între 6 și 
7, iar Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia este unul dintre 
spitalele din țară căruia i se acordă nota 7, în ciuda faptului 
că gradul de adresabilitate este relativ scăzut, cauza nefiind 
identificată concret.

După încheierea conferinței de presă, doamna ministru 
Sorina Pintea a stat la dispoziția medicilor dar și a 
personalului TESA, aceștia adresându-i întrebări de natură 
medicală, juridică și administrativă.
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Sănătate

Au răspuns invitației organizatorilor de a participa la 
această dezbatere publică peste 200 de persoane: 
parlamentarii de Ialomița Ștefan Mușoiu și Mihăiță 
Găină, subprefectul județului Ialomița, Tudor Vali Silica, 
conducerea operativă a Consiliului Județean Ialomița, 
reprezentanți ai autorităților administrației publice 
locale - primari și funcționari care se ocupă de registrul 
agricol, oameni de afaceri din agricultură și serviciile 
conexe, reprezentanți ai serviciilor deconcentrate în 
teritoriu cu atribuții în domeniul agriculturii, ai 
Grupurilor de Acțiune Locală și ai mass-media. 

Susținerea tematicii dezbaterii publice au asigurat-o  
doamna europarlamentar Maria Gabriela ZOANĂ,  
domnul Victor MORARU, președintele Consiliului 
Județean Ialomița și domnul Daniel CRUNȚEANU, 
Directorul general adjunct al  Agenției pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale din România (AFIR). 

În alocuțiunea sa, doamna vicepreședinte al Comisiei 
pentru Agricultură  și Dezvoltare Rurală din Parlamentul 
European, Maria Gabriela ZOANĂ a subliniat că 
Politica Agricolă Comună (PAC) reprezintă una dintre 
prioritățile dezbaterilor din Parlamentul European și, 
totodată, împreună cu  Politica de Coeziune, un domeniu 
care a înregistrat cele mai mari succese, cu influență 
directă asupra cetățenilor Europei.  PAC garantează 
securitatea alimentară a peste 500 de milioane de 
cetățeni europeni și dă cel mai mare volum de exporturi 
agroalimentare de la nivel mondial. Provocările actuale 
ale sectorului agricol identificate la nivel european se 
referă la influența deosebită a schimbărilor climatice, 
protecția mediului, ocuparea forței de muncă din 
agricultură, globalizarea economiei, dar și la 
profitabilitatea scăzută, costuri de producție încă mari și 
o structură fragmentată a sectorului primar. De aceea, 
este nevoie de un Plan strategic privind Politica Agricolă 

Noutăţile din Parlamentul European Noutăţile din Parlamentul European 

referitoare la Politica Agricolă Comună referitoare la Politica Agricolă Comună 

actuală şi viitoareactuală şi viitoare

Noutăţile din Parlamentul European 

referitoare la Politica Agricolă Comună 

actuală şi viitoare

Comună (PAC), dar și la nivelul fiecărui stat membru, de  
trecerea de la o abordare de tip soluție universală, la una 
adaptată la cerințele concrete ale celor din agricultură. S-
a reiterat importanța plăților directe acordate fermierilor, 
care să le asigure stabilitatea veniturilor, precum și 
nevoia de a reduce decalajele dintre fermieri, de a investi 
în sectorul agricol, non-agricol și în infrastructura rurală 
și de a asigura legătura dintre fondurile politicii de 
coeziune și cele destinate politicilor de dezvoltare rurală. 

Președintele Consiliului Județean Ialomița, domnul 
Victor MORARU, a arătat că sectorul agricol și zonele 
rurale ale Uniunii Europene dețin roluri foarte 
importante pentru bunăstarea și viitorul Uniunii, dar și 
pentru fiecare stat membru, pentru fiecare comunitate 
rurală. Județul Ialomița, județ preponderent agrar, 
datorează un respect enorm tuturor celor care lucrează în 
agricultură și în sectoarele din amonte și aval de aceasta, 
pentru că ne asigură securitatea alimentară, un număr 
important de locuri de muncă, suport real de dezvoltare 
comunitară durabilă și, nu în ultimul rând, o contribuție 
considerabilă la realizarea sursei de venituri publice 
locale. Niciunul dintre aceste beneficii nu ar fi posibile 
fără munca deosebită a "truditorilor de glie", care, 
indiferent de vreme și vremuri, de prețuri volatile și 
presiuni fiscale,  au știut să ia ceva din puterea semințelor 
cu care lucrează și să  înregistreze performanțe solide!  
Desigur, sunt încă multe lucruri de făcut pentru sectorul 
agricol! Sprijinul oferit de plățile directe se vede și el a 
dat o stabilitate relativă și o anume predictibilitate 
veniturilor fermierilor, cu repercusiuni asupra 
dezvoltării comunităților noastre.  Este nevoie de o 
politică agricolă comună pregătită pentru viitor , care să 
crească valoarea adăugată a acestui sector vital pentru 
multe economii naționale și locale, să asigure cetățenilor 
europeni acces la produse alimentare sigure, de înaltă 
calitate, la prețuri accesibile, variate și hrănitoare. 

Dezbatere publică

La propunerea doamnei europarlamentar MARIA GABRIELA ZOANĂ, vicepreședinte al 
Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European și cu sprijinul 
direct al președintelui Consiliului Județean Ialomița, domnul VICTOR MORARU, în ziua de 29 
martie 2018, a avut loc la sala de festivități "Europa" a Consiliului Județean Ialomița, 
dezbaterea publică de interes major pentru un județ agrar, cum este Ialomița, sub genericul  
"Noutăți din Parlamentul European referitoare la Politica Agricolă Comună (PAC), actuală și 
viitoare" . 

 Domnul Daniel CRUNȚEANU, Directorul general 
adjunct al  Agenției pentru Finanțarea Investițiilor 
Rurale din România (AFIR) a prezentat rolul instituției 
în implementarea tehnică și financiară a Fondului 
European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală 
(FEADR) și a Programului Național de Dezvoltare 
Rurală 2014 - 2020,  măsurile și submăsurile care se află 
în derulare, sesiunile de primire a cererilor de finanțare, 
calendarul estimativ al lansării sesiunilor de proiecte, 
aspecte despre ghidurile solicitantului la măsurile din 
PNDR 2014 – 2020.

Dezbaterea publică s-a încheiat cu propuneri ale 
participanților la tematica pusă în discuție și răspunsuri 
la întrebările acestora. 

Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Ialomița 
Călmățui anunță că a fost publicată pe SEAP prima 
lucrare ce urmează a fi executată prin  Programul 
Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de 
Irigații din România, aprobat prin Hotărârea nr. 
793/2016,  ,,Reabilitarea infrastructurii  principale de 
irigatii din Amenajarea Hidroameliorativă Ialomița 
Călmățui, județul Ialomita” etapa I – faza I, cu o valoare 
estimată de 10.000.000 euro, din totalul de 63.000.000  
euro care sunt prevăzute pentru amenajările de irigații 
din județ.

În paralel, OUAI-urile înfiinţate şi cele care urmează 
să se înfiinţeze pot accesa fonduri europene prin 
submăsura 4.3. Sprijinul este nerambursabil şi se acordă 
1.000.000 euro/ proiect pentru sistemele de irigaţii 
aferente staţiilor de punere sub presiune şi 1.500.000 
euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigaţii 
aferente staţiilor de pompare şi repompare.

De asemenea, în 16 aprilie 2018 s-a dat startul 
campaniei de irigații în județul Ialomița, prima apă 
gratuită fiind pompată în canalele de irigații din 
amenajarea Pietroiu Ștefan cel Mare, aflată în 
administrarea Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri 
Funciare Ialomița Călmățui.

Apa pe canalele de irigații va ajunge și anul acesta 
gratuit, fiind subvenționată din bugetul Agenției 
Naționale de Îmbunătățiri Funciare conform , 
modificărilor aduse Legii îmbunătăţirilor funciare prin 
Legea 133/2017;  fermierii vor suporta doar costurile de 
pompare către suprafețele agricole pe care le dețin.

Până în prezent, Filiala Teritorială de Imbunătățiri 
Funciare Ialomița Călmățui a contractat 126.693 ha 
pentru  asigurarea nivelului optim al apei  pentru irigaţii 
la staţiile de punere sub presiune şi alte puncte de livrare, 
din care 66.041 ha în județul Ialomița și 60.922 ha în 
județul Călărași.

Pentru a beneficia de apă pentru irigații, fermierii 
sunt invitați la sediul ANIF din Slobozia, str. Cuza Vodă, 
nr.5, în vederea încheierii contractelor; informații 
suplimentare la tel. 0243 213 023.

Demarare 

campanie irigaţii 

în judeţul Ialomiţa

COMUNICAT DE PRESĂ
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CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR DEDICATE 

CENTENARULUI MARII UNIRI
mai 2018

DIRECŢIA MUNICIPALĂ PENTRU CULTURĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT, SPORT ŞI TINERET SLOBOZIA

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR CULTURALE

           
 28 aprilie - 22 mai 2018

28
aprilie

Festival-concurs „EDUCAŢIE MULTICULTURALĂ PENTRU TOŢI“
 dansuri multietnice, obiceiuri și folclor din zona Ialomiței – ediția a II-a

28
aprilie

1
mai

Festivalul berii “Timişoreana” 
(loc de desfășurare: zona Bazinul olimpic)

Festival-concurs judeţean de muzică folk 

“BALADE DE PRIMĂVARĂ” -  e����diția a III-a5
mai

8
mai

o� ra   9:30 – „ “Croitoraşul cel viteaz

o� ra 11:00 – „ “George şi cheia secretă a universului
�

ora 13:00 – „ “Ilie Moromete

o� ra 17:00 – „ “Hagi Tudose

Teatru pentru copii

14
mai

20
mai

 Zilele Municipiului Slobozia

Teatru – „ “În valea cu parfum de flori şi zumzet de albine
    regia: Horațiu Mălăele
    distribuția: Horaţiu Mălăele, 
                    Bogdan Mălăele și Meda Victor

ora

19:00
22
mai

ora

10:00

ora

10:00

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Ialomiţa  în colaborare cu Primăria comunei Stelnica şi Biblioteca "ION GHELU ,
DESTELNICA" şi-au dat mâna şi au organizat duminică, 25 martie 2018, în zi de 
mare sărbătoare a BUNEI VESTIRI  la Căminul Cultural din satul Maltezi ,

(comuna Stelnica)  manifestarea cultural-artistică , “Istorie, tradiţie şi 

credinţă în Stelnica“.
Ajunsă la cea de-a 24-a ediţie, manifestarea urmăreşte promovarea cântecelor şi 

dansurilor populare, clăcilor şi şezătorilor, a ritualurilor, credinţelor populare, datinilor 
şi obiceiurilor de peste an sau a celor practicate la marile sărbători religioase, a 
meşteşugurilor, toate nestemate ale culturii noastre tradiţionale, simbol al existenţei şi 
statorniciei noastre pe aceste meleaguri.

Şi cum o zicală veche spune că : ”DACĂ NU ŞTII CE AI FOST, DE UNDE ŞTII 
CE AI SĂ DEVII?”, este o datorie de onoare a noastră să descoperim în vetrele 
folclorice din Câmpia Bărăganului toate aceste comori spirituale ale neamului, de o 
neasemuită frumuseţe şi originalitate, în cadrul unor proiecte de cercetare şi 
valorificare a patrimoniului cultural românesc.

Cei care au participat la acest eveniment deosebit au avut prilejul să retrăiască 
atmosfera de odinioară a satului ialomiţean prin vernisajul expoziţiei de artă populară 
din Căminul Cultural.

Manifestarea a debutat cu proiecţia unui film documentar realizat în urma 
cercetării de teren în vatra folclorică Stelnica. Au fost surprinse aspecte din viaţa 
satului, obiceiuri, meşteşuguri, interviuri. 

Programul a continuat cu ŞEZĂTOAREA la ROMÂNI, apoi un spectacol 
susţinut de grupul folcloric „Muguraşi de Stelnica“ (eleve ale colii gimnaziale 
Maltezi), instruite de către domnul prof. Lalu Marian şi invitaţii din ansamblul folcloric 
„Doina Bărăganului“ cu soliştii Iuliana Gheorghiţă, Nicole Dumitraşcu, Gheorghe 
Stemate, Maria Preda.

Mulțumim pentru implicare şi susţinere doamnei Primar Fănica Decu, domnului 
fost Primar Costel Brateş, omul care a susţinut şi susţine în continuare toate activităţile 
culturale desfăşurate în comuna noastră şi nu în ultimul rând Centrului Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa pentru faptul că au ales 
localitatea nostră şi au depus tot efortul să scoatem la lumină, din LADA de ZESTRE a 
POPORULUI ROMAN aceste  NEPREŢUITE VALORI ale Tradiţiei Populare . 

ISTORIE, TRADIŢIE ŞI CREDINŢĂ LA STELNICA

Artă populară şi tradiţie folclorică 

(loc de desfăşurare: Casa de Cultură a Municipiului Slobozia)

(loc de desfăşurare: Casa de Cultură a Municipiului Slobozia)

(loc de desfăşurare: Casa de Cultură a Municipiului Slobozia)

(loc de desfăşurare: Casa de Cultură a Municipiului Slobozia)

Istorie, Artă şi Cultură
de Centenar, la Slobozia!

„Centenarul Marii Uniri sub semnul artiştilor plastici din Bărăgan" este evenimentul de debut al 
manifestărilor dedicate, în Ialomiţa, împlinirii a 100 de ani de la actul istoric de la Alba Iulia, care a definit 
România de azi. Primul vernisaj al expoziţiei a avut loc la Slobozia, în cadrul Galeriilor de Artă Arcadia, iar 
ulterior lucrările vor urma "traseul Unirii" şi vor fi expuse la Chişinău, Cernăuţi şi Alba Iulia. 

Prin reprezentări, în număr de şase, personajul central al expoziţiei este Regina Maria, ceea ce relevă 
importanţa Principesei de Coroană a României la înfăptuirea României: „Este o recunoaştere şi o dovadă că 
iubirea şi devotamentul faţă de ţară, de care a dat dovadă Regina Maria, sunt fundamentul deciziilor oamenilor de 
stat din perioada premergătoare Marii Uniri de la 1 decembrie 1918” a precizat iniţiatorul evenimentului, 
Clementina Tudor, în calitate de manager al Centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea. 

Cu astfel de cugetări se cade să întâmpinăm ziua de 27 
martie, amintindu-ne că, acum un secol, Moldova de 
dincolo de Prut revenea acasă, contribuind la ceea ce la 
finalele anului se va fi împlinit: România Mare.  

Cu acest prilej, Biblioteca Județeană ”Ștefan 
Bănulescu” Ialomița în parteneriat cu Muzeul Județean 
Ialomița, au organizat în data de 29 martie 2018, 
conferința intitulată ”Basarabia noastră”, susținută de 
istoricii: prof. dr. Georgeta Filitti și prof dr. Ion 
Constantin. Ne-au onorat cu prezența domnul Gae Ionel -
vicepreședinte al Consiliului Județean Ialomița, domnul 
Cioacă Ilie - consilier al președintelui Consiliului Județean 
Ialomița, domnul Florin Vlad - director al Muzeului 
Județean Ialomița, doamna Elena Pacală – director 
executiv al Direcției pentru Cultură Ialomița și doamna 
Elena Balog - director al Bibliotecii Județene „Ștefan 
Bănulescu” Ialomița. 

O, pământ înstrăinat și urgisit, unde ai umblat atât amar de vreme? Prin ce gubernii și cotloane ale istoriei te-ai 
ascuns sau ai fost dosit? De ce a trebuit sa suferi atât amar de timp? Soră Basarabie, care pricină a cauzat noua ta 
răpire, după ce, în 1918, ai împlinit trupul României Mari? După alți 78 de ani de amară înstrăinare, nu ți-e dor de 
acasă?

În cadrul conferinței s-a amintit cu recunoștință 
momentul de omagiere al sărbătoririi Centenarului Marii 
Uniri de la 1918 , precum și faptul ca Basarabia a fost prima 
provincie care s-a unit cu România pentru a forma România 
Mare la data de 27 martie 1918, când Sfatul Ţării, care 
cuprindea reprezentanţi ai tuturor naţionalităţilor, a votat în 
favoarea Unirii Republicii Democratice Moldoveneşti 
(Basarabiei) cu România. Despre acest eveniment, Anton 
Mărgărit spunea că „fără dorinţa, energia și voința 
basarabenilor, această unire ar fi fost imposibilă.

S-au purtat discuții libere, s-au dezbătut teme istorice, 
conferința bucurându-se de un real succes  în prezența 
unui public numeros, format din cadre didactice, profesori 
de istorie, preoți, muzeografi și alți oameni de cultură. În 
încheiere, doamna prof. Georgeta Filitti a afirmat că 
Marea Unire reprezintă o sărbătoare de suflet și un 
moment de omagiere a culturii și istoriei noastre.

Invitată de onoare la vernisaj, directorul Muzeului de 
Artă din Constanţa, dr. Doina Păuleanu, a precizat că genul 
căruia îi sunt dedicate cele mai multe lucrări este portretul, 
unde se remarcă o anumită predominantă, a Reginei Maria, 
al cărui rol în construcţia statului a fost insuficient relevat 
până în prezent: „Este o femeie al cărui rol trebuie subliniat 
nu numai din punct de vedere al desfășurării evenimentelor 
ci și al barierelor mai mult sau mai puțin explicite, un om 
care s-a implicat în viața politică, socială dar și culturală a 
acestei țări. Se știe că ea a prezidat cea mai longevivă 
societate artistică din România, Tinerimea Artistică, 
înființată în 1901. De altfel, Regina Maria patrona 
expozițiile de artă, iar prezența Majestății Sale la 
evenimentele expoziționale cele mai importante care se 
derulau la aceea vreme era socotită nu numai o onoare, dar 
și un mare privilegiu. Regina Maria este Regina Marii 
Uniri, este regina încoronării, este regina atâtor fapte 
culturale, este regina care a fost iubită în timpul vieții ei și 
care a iubit deopotrivă aceste ținuturi. Am certitudinea că 
studiile care se vor face cu ocazia Centenarului Unirii vor 
reuși să contureze  acest personaj exemplar al istoriei și 
devenirii noastre.”

Expoziţia dedicată Centenarului este şi o lecţie de 
istorie, dar şi o carte de vizită a judeţului Ialomiţa din punct 
de vedere cultural şi artistic, apreciază preşedintele Filialei 
Uniunii Artiştilor Plastici, Gheorghe Petre: „Le mulțumesc 
colegilor mei, artiști plastici, pentru că  această  expoziție, 
practic, deschide pentru județul Ialomița evenimentele 
Centenarului. De fapt, expoziția de față este încă o dovadă 
pentru județul nostru, pentru zona Bărăganului, pentru 
țară noastră, că noi ar trebui să trăim cu toții nu numai din 
evenimente media, ci din evenimente culturale serioase. 
Această expoziție demonstrează că se poate în această țară 
și în această zonă, altfel decât evenimente de cancan, de 
manele și de alte lucruri care au dus, după mine, la o stare 
de supra agitație a populației.”

În expoziţie sunt peste 40 de lucrări de artă plastică, 
grafică şi sculptură, realizate de 21 de artişti, provocaţi prin 
tematica şi însemnătatea momentului, după cum a remarcat 
criticul de artă Ana Amelia Dincă: „Am fost plăcut 
surprinsă de faptul că artiști care aveau un anumit discurs 
plastic, astăzi și l-au schimbat datorită expoziției care a 
avut o tema interesantă și care le-a permis să-și reevalueze 
direcția figurativă, alții  să redevină abstracți prin abordări 
tehnice și tematice care nu-i caracteriza până acum. Puteți 
observa că tehnicile pe care artiștii plastici le  aduc astăzi 
în expoziție sunt foarte diverse:colaj, pictură în ulei, pastel, 
acrilic pe pânză, sunt lucrări care pun în plină pagină 
personaje fundamentale ale istoriei noastre, care și-au 
legat numele de Marea Unire, dar sunt și lucrări în care 
aglomerările, personajul colectiv, nuanţa, mişcarea, ritmul 
sunt caracteristice ce evidenţiază capacitatea artiștilor de 
a stăpâni compoziţia.”

Lucrările surprind figurile marcante ale actului istoric 
de la 1 decembrie 1918, printre care se numără Regele 
Ferdinand şi Regina Maria, Alexandru Vaida Voievod, Ion I. 
C. Brătianu, fotograful Unirii, Samoilă Mârza, dar şi 
personaje colective. 

Primul vernisaj al expoziţiei itinerante s-a bucurat de un 
public numeros, printre care şi reprezentanţii autorităţilor 
publice judeţene. Din partea Instituţiei Prefectului a fost 
prezentă doamna Subprefect Vali Silica Tudor, care a salutat 
iniţiativa organizatorilor: „Sunt onorată să particip la acest 
vernisaj, felicit artiștii plastici în mod deosebit, lucrările 
sunt reprezentative şi așteptăm cu mare interes înscrierea 
acestora în circuitul expoziţional pentru că este un debut 
important în vederea sărbătoririi Centenarului. Chiar vrem 
să participăm la toate evenimentele din acest an, legate de 
sărbătoarea Centenarului. Felicit organizatorii acestui 
eveniment și de asemenea tinerii participanţi care vor 
descoperii în fiecare opera a artiștilor elemente deosebite.”

Din partea Consiliului Judeţean Ialomiţa, la eveniment a 
participat Vicepreşedintele Ionel Gae, în opinia căruia 
manifestările de acest gen sunt o datorie de onoare faţă de 
înaintaşii făptuitori ai Marii Uniri: „Mă bucur că suntem 
împreună la acest eveniment. Suntem alături de artiștii 

plastici din Bărăgan și marcăm astfel 100 de ani de la 
Marea Unire.

Acest eveniment este doar începutul unor suite de 
evenimente care se vor desfăşura în cinstea Marii Uniri în 
Ialomița şi sperăm să participe cât mai mulţi oameni din 
acest județ, să-și aducă aportul pentru a marca acest 
frumos eveniment.”

Basarabia noastrăBasarabia noastră

Expoziţia itinerantă va fi vernisată în toate oraşele din 
Ialomiţa, dar şi la Chişinău, Cernăuţi şi Alba Iulia, adică pe 
traseul istoric al Marii Uniri.

Vineri, 23 martie 2018, la Sala 
„Europa“ a Consiliului Județean Ialomița 
s-a desfășurat spectacolul artistic „Uniți 
în cuget și simțiri“ - manifestare dedicată 
sărbătoririi a 100 ani de la Unirea 
Basarabiei cu România. 

Programul a fost deschis de Orchestra 
„Doina Bărăganului“ și ansamblul de 
dansatori „Doina Bărăganului“, împreună 
cu soliștii Nicole Dumitrașcu și Nicoleta 
Rădinciuc Vlad. A evoluat apoi ansamblul 
folcloric „Cununa Bărăganului“ din 
Săveni și solista Iuliana Gheorghiță. 

Oaspetele de onoare al evenimentului 
a fost Formația folclorică „Perla“ a Școlii 
Populare de Artă și  Civil izație 
Românească“ „Ciprian Porumbescu“ 
(instituție ce funcționează sub egida 
Centrului Bucovinean de Artă pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Cernăuți - director Iurie 
Levcic) și soliștii săi: Ana Apetrachioae, 
Maluș Erica, Valentin Buzumurga, 
Anastasia Cudric, Sabrina Palamariu, 
Anastasia Opaeț, Mihai Jar, Serafima 
Tuliuliuc, Constantin Vicovan, Ana 
Goștiuc.

Manifestarea a for organizată în 
cadrul Proiectului „Centenarul Marii 
Uniri“

„Uniţi în cuget şi simţiri“ 
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CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR DEDICATE 

CENTENARULUI MARII UNIRI
mai 2018

DIRECŢIA MUNICIPALĂ PENTRU CULTURĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT, SPORT ŞI TINERET SLOBOZIA

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR CULTURALE

           
 28 aprilie - 22 mai 2018

28
aprilie

Festival-concurs „EDUCAŢIE MULTICULTURALĂ PENTRU TOŢI“
 dansuri multietnice, obiceiuri și folclor din zona Ialomiței – ediția a II-a

28
aprilie

1
mai

Festivalul berii “Timişoreana” 
(loc de desfășurare: zona Bazinul olimpic)

Festival-concurs judeţean de muzică folk 

“BALADE DE PRIMĂVARĂ” -  e����diția a III-a5
mai

8
mai

o� ra   9:30 – „ “Croitoraşul cel viteaz

o� ra 11:00 – „ “George şi cheia secretă a universului
�

ora 13:00 – „ “Ilie Moromete

o� ra 17:00 – „ “Hagi Tudose

Teatru pentru copii

14
mai

20
mai

 Zilele Municipiului Slobozia

Teatru – „ “În valea cu parfum de flori şi zumzet de albine
    regia: Horațiu Mălăele
    distribuția: Horaţiu Mălăele, 
                    Bogdan Mălăele și Meda Victor

ora

19:00
22
mai

ora

10:00

ora

10:00

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Ialomiţa  în colaborare cu Primăria comunei Stelnica şi Biblioteca "ION GHELU ,
DESTELNICA" şi-au dat mâna şi au organizat duminică, 25 martie 2018, în zi de 
mare sărbătoare a BUNEI VESTIRI  la Căminul Cultural din satul Maltezi ,

(comuna Stelnica)  manifestarea cultural-artistică , “Istorie, tradiţie şi 

credinţă în Stelnica“.
Ajunsă la cea de-a 24-a ediţie, manifestarea urmăreşte promovarea cântecelor şi 

dansurilor populare, clăcilor şi şezătorilor, a ritualurilor, credinţelor populare, datinilor 
şi obiceiurilor de peste an sau a celor practicate la marile sărbători religioase, a 
meşteşugurilor, toate nestemate ale culturii noastre tradiţionale, simbol al existenţei şi 
statorniciei noastre pe aceste meleaguri.

Şi cum o zicală veche spune că : ”DACĂ NU ŞTII CE AI FOST, DE UNDE ŞTII 
CE AI SĂ DEVII?”, este o datorie de onoare a noastră să descoperim în vetrele 
folclorice din Câmpia Bărăganului toate aceste comori spirituale ale neamului, de o 
neasemuită frumuseţe şi originalitate, în cadrul unor proiecte de cercetare şi 
valorificare a patrimoniului cultural românesc.

Cei care au participat la acest eveniment deosebit au avut prilejul să retrăiască 
atmosfera de odinioară a satului ialomiţean prin vernisajul expoziţiei de artă populară 
din Căminul Cultural.

Manifestarea a debutat cu proiecţia unui film documentar realizat în urma 
cercetării de teren în vatra folclorică Stelnica. Au fost surprinse aspecte din viaţa 
satului, obiceiuri, meşteşuguri, interviuri. 

Programul a continuat cu ŞEZĂTOAREA la ROMÂNI, apoi un spectacol 
susţinut de grupul folcloric „Muguraşi de Stelnica“ (eleve ale colii gimnaziale 
Maltezi), instruite de către domnul prof. Lalu Marian şi invitaţii din ansamblul folcloric 
„Doina Bărăganului“ cu soliştii Iuliana Gheorghiţă, Nicole Dumitraşcu, Gheorghe 
Stemate, Maria Preda.

Mulțumim pentru implicare şi susţinere doamnei Primar Fănica Decu, domnului 
fost Primar Costel Brateş, omul care a susţinut şi susţine în continuare toate activităţile 
culturale desfăşurate în comuna noastră şi nu în ultimul rând Centrului Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa pentru faptul că au ales 
localitatea nostră şi au depus tot efortul să scoatem la lumină, din LADA de ZESTRE a 
POPORULUI ROMAN aceste  NEPREŢUITE VALORI ale Tradiţiei Populare . 

ISTORIE, TRADIŢIE ŞI CREDINŢĂ LA STELNICA

Artă populară şi tradiţie folclorică 

(loc de desfăşurare: Casa de Cultură a Municipiului Slobozia)

(loc de desfăşurare: Casa de Cultură a Municipiului Slobozia)

(loc de desfăşurare: Casa de Cultură a Municipiului Slobozia)

(loc de desfăşurare: Casa de Cultură a Municipiului Slobozia)

Istorie, Artă şi Cultură
de Centenar, la Slobozia!

„Centenarul Marii Uniri sub semnul artiştilor plastici din Bărăgan" este evenimentul de debut al 
manifestărilor dedicate, în Ialomiţa, împlinirii a 100 de ani de la actul istoric de la Alba Iulia, care a definit 
România de azi. Primul vernisaj al expoziţiei a avut loc la Slobozia, în cadrul Galeriilor de Artă Arcadia, iar 
ulterior lucrările vor urma "traseul Unirii" şi vor fi expuse la Chişinău, Cernăuţi şi Alba Iulia. 

Prin reprezentări, în număr de şase, personajul central al expoziţiei este Regina Maria, ceea ce relevă 
importanţa Principesei de Coroană a României la înfăptuirea României: „Este o recunoaştere şi o dovadă că 
iubirea şi devotamentul faţă de ţară, de care a dat dovadă Regina Maria, sunt fundamentul deciziilor oamenilor de 
stat din perioada premergătoare Marii Uniri de la 1 decembrie 1918” a precizat iniţiatorul evenimentului, 
Clementina Tudor, în calitate de manager al Centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea. 

Cu astfel de cugetări se cade să întâmpinăm ziua de 27 
martie, amintindu-ne că, acum un secol, Moldova de 
dincolo de Prut revenea acasă, contribuind la ceea ce la 
finalele anului se va fi împlinit: România Mare.  

Cu acest prilej, Biblioteca Județeană ”Ștefan 
Bănulescu” Ialomița în parteneriat cu Muzeul Județean 
Ialomița, au organizat în data de 29 martie 2018, 
conferința intitulată ”Basarabia noastră”, susținută de 
istoricii: prof. dr. Georgeta Filitti și prof dr. Ion 
Constantin. Ne-au onorat cu prezența domnul Gae Ionel -
vicepreședinte al Consiliului Județean Ialomița, domnul 
Cioacă Ilie - consilier al președintelui Consiliului Județean 
Ialomița, domnul Florin Vlad - director al Muzeului 
Județean Ialomița, doamna Elena Pacală – director 
executiv al Direcției pentru Cultură Ialomița și doamna 
Elena Balog - director al Bibliotecii Județene „Ștefan 
Bănulescu” Ialomița. 

O, pământ înstrăinat și urgisit, unde ai umblat atât amar de vreme? Prin ce gubernii și cotloane ale istoriei te-ai 
ascuns sau ai fost dosit? De ce a trebuit sa suferi atât amar de timp? Soră Basarabie, care pricină a cauzat noua ta 
răpire, după ce, în 1918, ai împlinit trupul României Mari? După alți 78 de ani de amară înstrăinare, nu ți-e dor de 
acasă?

În cadrul conferinței s-a amintit cu recunoștință 
momentul de omagiere al sărbătoririi Centenarului Marii 
Uniri de la 1918 , precum și faptul ca Basarabia a fost prima 
provincie care s-a unit cu România pentru a forma România 
Mare la data de 27 martie 1918, când Sfatul Ţării, care 
cuprindea reprezentanţi ai tuturor naţionalităţilor, a votat în 
favoarea Unirii Republicii Democratice Moldoveneşti 
(Basarabiei) cu România. Despre acest eveniment, Anton 
Mărgărit spunea că „fără dorinţa, energia și voința 
basarabenilor, această unire ar fi fost imposibilă.

S-au purtat discuții libere, s-au dezbătut teme istorice, 
conferința bucurându-se de un real succes  în prezența 
unui public numeros, format din cadre didactice, profesori 
de istorie, preoți, muzeografi și alți oameni de cultură. În 
încheiere, doamna prof. Georgeta Filitti a afirmat că 
Marea Unire reprezintă o sărbătoare de suflet și un 
moment de omagiere a culturii și istoriei noastre.

Invitată de onoare la vernisaj, directorul Muzeului de 
Artă din Constanţa, dr. Doina Păuleanu, a precizat că genul 
căruia îi sunt dedicate cele mai multe lucrări este portretul, 
unde se remarcă o anumită predominantă, a Reginei Maria, 
al cărui rol în construcţia statului a fost insuficient relevat 
până în prezent: „Este o femeie al cărui rol trebuie subliniat 
nu numai din punct de vedere al desfășurării evenimentelor 
ci și al barierelor mai mult sau mai puțin explicite, un om 
care s-a implicat în viața politică, socială dar și culturală a 
acestei țări. Se știe că ea a prezidat cea mai longevivă 
societate artistică din România, Tinerimea Artistică, 
înființată în 1901. De altfel, Regina Maria patrona 
expozițiile de artă, iar prezența Majestății Sale la 
evenimentele expoziționale cele mai importante care se 
derulau la aceea vreme era socotită nu numai o onoare, dar 
și un mare privilegiu. Regina Maria este Regina Marii 
Uniri, este regina încoronării, este regina atâtor fapte 
culturale, este regina care a fost iubită în timpul vieții ei și 
care a iubit deopotrivă aceste ținuturi. Am certitudinea că 
studiile care se vor face cu ocazia Centenarului Unirii vor 
reuși să contureze  acest personaj exemplar al istoriei și 
devenirii noastre.”

Expoziţia dedicată Centenarului este şi o lecţie de 
istorie, dar şi o carte de vizită a judeţului Ialomiţa din punct 
de vedere cultural şi artistic, apreciază preşedintele Filialei 
Uniunii Artiştilor Plastici, Gheorghe Petre: „Le mulțumesc 
colegilor mei, artiști plastici, pentru că  această  expoziție, 
practic, deschide pentru județul Ialomița evenimentele 
Centenarului. De fapt, expoziția de față este încă o dovadă 
pentru județul nostru, pentru zona Bărăganului, pentru 
țară noastră, că noi ar trebui să trăim cu toții nu numai din 
evenimente media, ci din evenimente culturale serioase. 
Această expoziție demonstrează că se poate în această țară 
și în această zonă, altfel decât evenimente de cancan, de 
manele și de alte lucruri care au dus, după mine, la o stare 
de supra agitație a populației.”

În expoziţie sunt peste 40 de lucrări de artă plastică, 
grafică şi sculptură, realizate de 21 de artişti, provocaţi prin 
tematica şi însemnătatea momentului, după cum a remarcat 
criticul de artă Ana Amelia Dincă: „Am fost plăcut 
surprinsă de faptul că artiști care aveau un anumit discurs 
plastic, astăzi și l-au schimbat datorită expoziției care a 
avut o tema interesantă și care le-a permis să-și reevalueze 
direcția figurativă, alții  să redevină abstracți prin abordări 
tehnice și tematice care nu-i caracteriza până acum. Puteți 
observa că tehnicile pe care artiștii plastici le  aduc astăzi 
în expoziție sunt foarte diverse:colaj, pictură în ulei, pastel, 
acrilic pe pânză, sunt lucrări care pun în plină pagină 
personaje fundamentale ale istoriei noastre, care și-au 
legat numele de Marea Unire, dar sunt și lucrări în care 
aglomerările, personajul colectiv, nuanţa, mişcarea, ritmul 
sunt caracteristice ce evidenţiază capacitatea artiștilor de 
a stăpâni compoziţia.”

Lucrările surprind figurile marcante ale actului istoric 
de la 1 decembrie 1918, printre care se numără Regele 
Ferdinand şi Regina Maria, Alexandru Vaida Voievod, Ion I. 
C. Brătianu, fotograful Unirii, Samoilă Mârza, dar şi 
personaje colective. 

Primul vernisaj al expoziţiei itinerante s-a bucurat de un 
public numeros, printre care şi reprezentanţii autorităţilor 
publice judeţene. Din partea Instituţiei Prefectului a fost 
prezentă doamna Subprefect Vali Silica Tudor, care a salutat 
iniţiativa organizatorilor: „Sunt onorată să particip la acest 
vernisaj, felicit artiștii plastici în mod deosebit, lucrările 
sunt reprezentative şi așteptăm cu mare interes înscrierea 
acestora în circuitul expoziţional pentru că este un debut 
important în vederea sărbătoririi Centenarului. Chiar vrem 
să participăm la toate evenimentele din acest an, legate de 
sărbătoarea Centenarului. Felicit organizatorii acestui 
eveniment și de asemenea tinerii participanţi care vor 
descoperii în fiecare opera a artiștilor elemente deosebite.”

Din partea Consiliului Judeţean Ialomiţa, la eveniment a 
participat Vicepreşedintele Ionel Gae, în opinia căruia 
manifestările de acest gen sunt o datorie de onoare faţă de 
înaintaşii făptuitori ai Marii Uniri: „Mă bucur că suntem 
împreună la acest eveniment. Suntem alături de artiștii 

plastici din Bărăgan și marcăm astfel 100 de ani de la 
Marea Unire.

Acest eveniment este doar începutul unor suite de 
evenimente care se vor desfăşura în cinstea Marii Uniri în 
Ialomița şi sperăm să participe cât mai mulţi oameni din 
acest județ, să-și aducă aportul pentru a marca acest 
frumos eveniment.”

Basarabia noastrăBasarabia noastră

Expoziţia itinerantă va fi vernisată în toate oraşele din 
Ialomiţa, dar şi la Chişinău, Cernăuţi şi Alba Iulia, adică pe 
traseul istoric al Marii Uniri.

Vineri, 23 martie 2018, la Sala 
„Europa“ a Consiliului Județean Ialomița 
s-a desfășurat spectacolul artistic „Uniți 
în cuget și simțiri“ - manifestare dedicată 
sărbătoririi a 100 ani de la Unirea 
Basarabiei cu România. 

Programul a fost deschis de Orchestra 
„Doina Bărăganului“ și ansamblul de 
dansatori „Doina Bărăganului“, împreună 
cu soliștii Nicole Dumitrașcu și Nicoleta 
Rădinciuc Vlad. A evoluat apoi ansamblul 
folcloric „Cununa Bărăganului“ din 
Săveni și solista Iuliana Gheorghiță. 

Oaspetele de onoare al evenimentului 
a fost Formația folclorică „Perla“ a Școlii 
Populare de Artă și  Civil izație 
Românească“ „Ciprian Porumbescu“ 
(instituție ce funcționează sub egida 
Centrului Bucovinean de Artă pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Cernăuți - director Iurie 
Levcic) și soliștii săi: Ana Apetrachioae, 
Maluș Erica, Valentin Buzumurga, 
Anastasia Cudric, Sabrina Palamariu, 
Anastasia Opaeț, Mihai Jar, Serafima 
Tuliuliuc, Constantin Vicovan, Ana 
Goștiuc.

Manifestarea a for organizată în 
cadrul Proiectului „Centenarul Marii 
Uniri“

„Uniţi în cuget şi simţiri“ 
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LUNI, 14 mai 

ora 14:00 – ,,NAPARIS” – Concurs de istorie 
slobozeană - participă elevi ai ciclului liceal 
ora 18:00 – Seară de muzică și poezie - participă 
membrii Cenaclului literar ,,Ioan Neșu”  (invitați: 
Mirela Bunoaica, Mihăiță Macoveanu și Mădălina 
Mantu) 

MARŢI, 15 mai 

ora 12:00  – Primăria Slobozia 
  – Oficierea ,,Căsătoriilor de aur”
ora 13:00  – Catedrala Episcopală ,,Înălțarea 
Domnului”  – Slujbă de mulțumire familiilor care 
aniversează 50 de ani  
ora 14:30  – ,,Nunta de aur” 
  - Masă festivă – Restaurant ,,Select”
ora 18:00 – Seară retro 
       (spectacol cu muzica anilor 1970 - 2000)

MIERCURI, 16 mai 

ora 10:00  - ,,Grâușor din Bărăgan” 
  Festival județean de folclor 
ora 17:00  ,,Cinemateca slobozeană” 
  proiecția filmului “Narcis și Fifi”
întâlnire cu regizorul Șerban Racovițeanu 
și  actorul Laurențiu Drăgan 

JOI, 17 mai 

ora 8:00 - Catedrala Episcopală ,,Înălțarea 
Domnului”  -  Sfânta Liturghie  de Înălțarea 
Domnului și Slujba de Pomenire a Eroilor Neamului 
ora 12:00 – Monumentul Eroilor – Depunere de 
coroane și defilarea Gărzii de Onoare
ora 13:00 – Cimitirul Eroilor - Depunere de 
coroane și defilarea Gărzii de Onoare
ora 14:15 – Centrul Eparhial al Episcopiei 
Sloboziei și Călărașilor – Vernisajul Expoziției 
Naționale ,,Înălțarea lui Hristos” (concurs de artă 
plastică pentru preșcolari)
ora 16:30 – Casa de Cultură a Municpiului 
Slobozia
- Ședință festivă a Consiliului Local Slobozia
- ,,Semicentenar Slobozia” – 50 de ani reședința 
județului Ialomița – invitați: primari, viceprimari, 
secretari consilieri locali, cetățeni de onoare ai 
municipiului Slobozia
-  Decernarea titlului de “Cetățean de Onoare” al 
Municipiului   Slobozia profesorului Nicolae 
Papacu
- ,,La mulți ani, Slobozia!” – spectacol susținut de 
artiști slobozeni
 - Premierea olimpicilor slobozeni

VINERI, 18 mai 

ora 9.00 – Casa de cultură - Spectacole de teatru 
cu piesa ,,Prințesa adormită”- participă copii din 
învățământul preprimar și primar.
ora 10:00 -  Concursuri sportive dotate cu 
,,Cupa municipiului Slobozia” – șah, table, fotbal 
instituții, tenis 

SÂMBĂTĂ, 19 mai 

ora 9:00 – B-dul Chimiei -  Crosul Sloboziei
ora 10:00 – Parcul Industrial – ,,RALIUL 
PRIETENIEI” Brăila-Slobozia-Shabla-Dobrich 
(România – Bulgaria)
ora 10:00 - Casa de Cultură a Municipiului 
Slobozia – Festivalul interjudețean de teatru 
francofon ,,LE FRANCOPHILE” 
• ora 22.00 - Recital SMILEY 
         (Bazinul Olimpic Slobozia)

DUMINICĂ, 20 mai 

ora 10:00 – Faza finală a Cupei Municipiului 
Slobozia la fotbal și tenis
ora 11:00 – Proiecție de film pentru copii 
           intrarea liberă
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În ziua de 17 aprilie 2018, Consiliul Județean 
Ialomița a primit vizita unei delegații din partea 
Agenției de Plăți pentru Agricultură, Pescuit și 
Dezvoltare Rurală din Croația, vizită mijlocită de 
domnul Daniel CRUNȚEANU, Directorul general 
adjunct al  Agenției pentru Finanțarea Investițiilor 
Rurale din România (AFIR).

Vizita a avut un caracter protocolar, Consiliul 
Județean Ialomița fiind reprezentat de domnul Ionel 
Gae, vicepreședinte și doamna Larisa Elena Mihai, 
administrator public al județului Ialomița. 

Oaspeților le-au fost prezentate date generale 
semnificative despre județul Ialomița, specificitatea 
vieții economico-sociale și preocupările pentru 
dezvoltarea durabilă a comunităților locale, în care 
agricultura reprezintă o prioritate prin importanță și 
tradiție. De asemenea, s-a răspuns întrebărilor 
oaspeților din Croația, au avut loc discuții protocolare, 
iar la finalul vizitei, gazdele au oferit materiale 
promoționale despre județul Ialomița. Să menționăm 
observația făcută de conducătorul delegației din 
Croația care a spus că,  după numărul de locuitori, 
Slobozia ar fi al cincilea oraș din această țară!

Cooperare privind implementarea 

proiectelor cu  fonduri europene

pentru agricultură şi dezvoltare rurală 

între România şi Croaţia

Însoțiți de reprezentanții  Oficiului Judeţean 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale  IALOMIŢA 
(director Nicolae Drogeanu),  oaspeții din Croația au 
efectuat și o vizită în județul Ialomița, cu caracter de 
schimb de experiență, la SC TELETEXT SRL 
Slobozia, societate comercială performantă, aflată în 
grupul de elită al mediului local de afaceri, care a 
implementat un proiect de modernizare a unei fabrici 
de prelucrare a laptelui și altul de modernizare a unei 
ferme zootehnice de vaci de lapte, investițiile fiind 
finanțate de AFIR prin intermediul Programului 
Național de Dezvoltare Rurală. 

Vizita în Ialomița a delegației din Croația s-a 
încheiat având ca gazdă Muzeul Național al 
Agriculturii Slobozia, expoziția de bază "La pas prin 
lumea satului" lăsând o puternică și emoționantă 
impresie oaspeților, atât prin originalitatea obiectelor 
de patrimoniu, cât și prin descoperirea unor cuvinte 
comune din vocabularul celor două țări! Desigur, ca 
întotdeauna, demonstrația practică a coacerii pâinii la 
țest și degustarea acesteia rămân momente 
memorabile pentru orice vizitator!

Autoritatea Naţională de Management al Calităţii 
în Sănătate, în conformitate cu prevederile Legii 
185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de 
sănătate a informat Consiliul Județean Ialomița cu 
privire la rezultatele obținute în primul ciclu de 
acreditare de către Spitalul Județean de Urgență 
Slobozia, precum şi îndeplinirea referinţelor care a 
condus la încadrarea unității spitalicești în categoria 
celor acreditate. A fost apreciată preocuparea 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, care a 
raportat integral indicatorii de monitorizare post-
acreditare, acest fapt dovedind angajamentul 
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instituției de a menține îmbunătățirea 
continuă a calității serviciilor de 
sănătate și a siguranței pacientului prin 
standardizarea și evaluarea acestora.

P r o c e n t u l  d e  î n d e p l i n i r e  
standardelor supuse evaluării, la 
momentul acreditării, este de  87,21%. 
Pe capitole de referință, 10 din totalul 
de 11 au primit punctaje mai mari de 
90%


