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În luna octombrie 2018, Consiliul Județean Ialomiţa s-a 

întrunit în două ședințe în care au fost dezbătute și adoptate 

25 de proiecte de hotărâre privind:

În luna octombrie 2018, Consiliul Județean Ialomiţa s-a 

întrunit în două ședințe în care au fost dezbătute și adoptate 

25 de proiecte de hotărâre privind:

aprobarea rectificării bugetului general al judeţului 
Ialomiţa, pe anul 2018;

aprobarea documentației tehnico – economice, faza 
Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii 
(D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico – 
economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, 
modernizarea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”;

aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea, 
modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Slobozia”  și a 
cheltuielilor legate de proiect;

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

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Județean Ialomiţa nr. 225/19.12.2017 privind aprobarea 
realizării proiectului „Modernizare DJ 306 limită judeţul 
Călăraşi-Albeşti-Andrăşeşti-Gheorghe Doja-Crunţi 
intersecţie cu DJ 102H, DJ 102H intersecţie cu DJ 306 – 
Reviga-Cocora- intersecţie cu DJ 203E, DJ 203E 
intersecţie cu DJ 102H - Cocora-limită judeţ Buzău” şi a 
cheltuielilor legate de proiect;

aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de  
Intervenţie (D.A.L.I.), revizuită, şi a principalilor 

indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii 
„Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”;

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița 
nr. 141/24.08.2017 privind aprobarea realizării 
proiectului „Restaurare și conservare Biserica de lemn 
Sf. Nicolae”  și a cheltuielilor legate de proiect.

aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului 
Ialomiţa, la trimestrul III, anul 2018;

aprobarea rectificării bugetului general al judeţului 
Ialomiţa, pe anul 2018;

aprobarea rectificării bugetului de venituri și 
cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe 
anul 2018; 

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița 
nr. 139/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului 
„Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură 
Conacul Bolomey”  și a cheltuielilor legate de proiect;

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița 
nr. 140/24.08.2017 privind aprobarea realizării 
proiectului „Reabilitarea și punerea în valoare a 
monumentului istoric Orașul de Floci”  și a cheltuielilor 
legate de proiect;

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița 
nr. 148/29.09.2017 privind aprobarea realizării 
proiectului „Creșterea eficienței energetice a Clădirii 
Centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea” și a 
cheltuielilor legate de proiect;

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița 
nr. 162/29.09.2017 privind aprobarea realizării proiectului 
„Creşterea eficienţei energetice a sediului Muzeului 
Judeţean Ialomiţa”  și a cheltuielilor legate de proiect;

aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor 
care frecventează cursurile Liceului Tehnologic Special 
” Ion Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul I al anului 
școlar 2018 – 2019; 

aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa în vederea 
finanţării proiectelor în cadrul implementării 
Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa;

revocarea dreptului de folosință gratuită transmis 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița 
asupra unui spațiu situat în imobilul Centrului Cultural 
UNESCO ”Ionel Perlea”, proprietatea publică a 
județului Ialomița; 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean 
Ialomiţa în Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de 
şanse între femei şi bărbaţi.

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița 
nr. 141/24.08.2017 privind aprobarea realizării 
proiectului „Restaurare și conservare Biserica de lemn 
Sf. Nicolae”  și a cheltuielilor legate de proiect cu 
modificările ulterioare.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia a achiziţionat

Aparatură performantă 
pentru Laboratorul de endoscopie 

şi colonoscopie

În cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia 
funcționează Laboratorul de Endoscopie, care are un 
rol determinant în desfășurarea activității medicale 
încă din 2014, dotat cu un aparat de endoscopie 
dobândit prin sponsorizare. Patologia care se 
adresează laboratorului este extrem de diversificată, 
având indicații pentru investigații endoscopice 
bolnavii cu:

- Hemoragie digestivă superioară;
- Hemoragie digestivă inferioară;
- Ciroze hepatice;
- Sindrom anemic;
- Sindrom dispeptic;
- Tulburări de tranzit nou apărut;
- Suspiciuni de neoplasm digestiv etc.
În perioada septembrie 2017 - februarie 2018 au 

fost efectuate un număr total de 400 de investigații, 
dintre care 124 cu internare de zi.

Problema majoră cu care se confruntă 
laboratoarele de endoscopie constă în fiabilitatea 
redusă a aparatelor endoscopice și a timpului 
îndelungat necesar reparațiilor, acestea fiind motivele 
pentru care a fost necesară achiziția unui nou aparat de 
endoscopie compus din:

- Turn endoscopie;
- Colonoscop flexibil;
- Endoscoape flexibile, toate acestea de calitate 

superioară, cu service, garanție și post garanție în 
România, sau măcar în Europa, întrucât suntem 
nevoiți să supunem pacienții la drumuri inutile și 
costisitoare pentru realizarea acestor investigații.

Cu ajutorul noii aparaturi dedicată endoscopiilor și 
colonoscopiilor crește adresabilitatea față de acest 
serviciu, crește gradul de perfecționare a actului 
medical, satisface cererea pacienților (5 intervenții 
endoscopice pe zi), ajută la stabilirea cu mai multă 

acuratețe a diagnosticelor în vederea acordării 
asistenței medicale de specialitate, se reduc 
cheltuielile și, în același timp, scade timpul de 
executare a procedurilor.

Din multitudinea de caracteristici tehnice ale noii 
aparaturi achiziționate în vederea realizării de 
endoscopii și colonoscopii enumerăm:

- Oferă imaginea HDTV, cu tehnologie NBI ce 
permite investigarea endoscopică cu tehnologie de 
bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția 
capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, ceea 
ce duce la o mai bună delimitare a leziunilor de la 
nivelul mucoasei;

- Beneficiază de un mâner de comandă prevăzut cu 
cel puțin 4 butoane cu funcții variabile;

- Lungime de lucru de minim 1.000 mm;
- Conector la sursa de lumină care să nu necesite 

capac de entanșare:
- Canal suplimentar de apă pentru pompare apă în jet.
- Cipul endoscopului stochează datele de 

identificare afișate pe ecran;
- Iris automat;
- Posibilitate de schimbare a mărimii imaginii 

endoscopice și înghețare a acestei imagini pe ecran;
- Afișare date pacient;
- Tastatură pentru introducere a datelor;
- Compatibilitate cu endoscoape flexibile;
- Cronometru.
Pe acest aparat vor lucra medici chirurgi care dețin 

competențele necesare endoscopiei și colonoscopiei, 
dar și medici gastroenterologi, pentru a diagnostica și 
trata toți pacienții care au probleme de sănătate de 
această natură. 

Aparatură performantă 
pentru Laboratorul de endoscopie 

şi colonoscopie

DIRECŢIA GENERALĂ PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

ANUNȚ DE PRESĂ

Ministerul Agriculturii
și Dezvoltării Rurale

octombrie 2018

Proiect cofinanțat din Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor
Unitatea Administrativ Teritorială Județul 

Ialomița derulează începând cu data de 11.10.2018 
proiectul cu titlul „Construire adăpost pescăresc 
pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor“, cod 
SMIS 124406.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă 
îmbunătățirea siguranței pescarilor comerciali prin 
construcția unui adapost pescăresc cu o capacitate 
de 20 de locuri în comuna Giurgeni, județul 
Ialomița. 

Prin proiect sunt propuse măsuri care să 
conducă, pe de o parte la îmbunătățirea siguranței 
pescarilor, așa încât să se creeze posibilitatea 
dezvoltării unui mediu favorabil pescarilor care 
practică pescuitul comercial în zona Giurgeni, iar 
pe de altă parte, prezentul proiect generează 
locuri de muncă, care va avea drept consecință 
creșterea gradului de coeziune și incluziune socială 
în zonă.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- construirea și dotarea unui adăpost pescăresc 

pentru creșterea siguranței pescarilor care practică 
pescuitul comercial.

- realizarea unei alei de acces și a unei platforme 
carosabile pentru parcarea a maxim 5 automobile și 
maxim 5 peridocuri, facilități de depozitare și 
repararea ambarcațiunilor și a uneltelor de pescuit.

Investiția propune următoarele facilități pentru 
pescari:

- acces la spații de odihnă cu o capacitate de 20 de 
locuri pentru pescarii comerciali;

- acces la atelierul de reparații unelte de pescuit, 
echipat cu bancuri de lucru și rafturi metalice pentru 
depozitarea uneltelor și sculelor;

-acces la sala de ședințe;
- acces la sala de mese pentru 20 de persoane, 

inclusiv acces la bucătărie;
- acces la platforma carosabilă prevăzută cu 5 

locuri pentru automobile și peridocuri.
Materializarea activităților prezentului proiect 

în rezultate, la finalul implementării creează baza 
pentru:

- scăderea numărului de accidente de muncă în 
activitatea pescarilor comerciali;

- scăderea distanței de la punctele de acostare a 
vaselor de pescuit până la spațiile de odihnă;

- creșterea standardului de viață a pescarilor 
comerciali deserviți de acest obiectiv investițional, 
implicit, creșterea standardului de viață familiilor 
acestora.

Valoarea totală a proiectului  este de 
2.273.426,61 lei, din care asistenţa financiară 
nerambursabilă este de 1.859.736,73 lei. 

Data de începere a proiectului: 11/10/2018.
Data finalizării proiectului: 11/01/2020.
Codul proiectului: SMIS - 124406.
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În luna octombrie 2018, Consiliul Județean Ialomiţa s-a 

întrunit în două ședințe în care au fost dezbătute și adoptate 

25 de proiecte de hotărâre privind:

În luna octombrie 2018, Consiliul Județean Ialomiţa s-a 

întrunit în două ședințe în care au fost dezbătute și adoptate 

25 de proiecte de hotărâre privind:

aprobarea rectificării bugetului general al judeţului 
Ialomiţa, pe anul 2018;

aprobarea documentației tehnico – economice, faza 
Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii 
(D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico – 
economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, 
modernizarea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”;

aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea, 
modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Slobozia”  și a 
cheltuielilor legate de proiect;

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

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Județean Ialomiţa nr. 225/19.12.2017 privind aprobarea 
realizării proiectului „Modernizare DJ 306 limită judeţul 
Călăraşi-Albeşti-Andrăşeşti-Gheorghe Doja-Crunţi 
intersecţie cu DJ 102H, DJ 102H intersecţie cu DJ 306 – 
Reviga-Cocora- intersecţie cu DJ 203E, DJ 203E 
intersecţie cu DJ 102H - Cocora-limită judeţ Buzău” şi a 
cheltuielilor legate de proiect;

aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de  
Intervenţie (D.A.L.I.), revizuită, şi a principalilor 

indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii 
„Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”;

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița 
nr. 141/24.08.2017 privind aprobarea realizării 
proiectului „Restaurare și conservare Biserica de lemn 
Sf. Nicolae”  și a cheltuielilor legate de proiect.

aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului 
Ialomiţa, la trimestrul III, anul 2018;

aprobarea rectificării bugetului general al judeţului 
Ialomiţa, pe anul 2018;

aprobarea rectificării bugetului de venituri și 
cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe 
anul 2018; 

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița 
nr. 139/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului 
„Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură 
Conacul Bolomey”  și a cheltuielilor legate de proiect;

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița 
nr. 140/24.08.2017 privind aprobarea realizării 
proiectului „Reabilitarea și punerea în valoare a 
monumentului istoric Orașul de Floci”  și a cheltuielilor 
legate de proiect;

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița 
nr. 148/29.09.2017 privind aprobarea realizării 
proiectului „Creșterea eficienței energetice a Clădirii 
Centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea” și a 
cheltuielilor legate de proiect;

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița 
nr. 162/29.09.2017 privind aprobarea realizării proiectului 
„Creşterea eficienţei energetice a sediului Muzeului 
Judeţean Ialomiţa”  și a cheltuielilor legate de proiect;

aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor 
care frecventează cursurile Liceului Tehnologic Special 
” Ion Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul I al anului 
școlar 2018 – 2019; 

aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa în vederea 
finanţării proiectelor în cadrul implementării 
Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ialomiţa;

revocarea dreptului de folosință gratuită transmis 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița 
asupra unui spațiu situat în imobilul Centrului Cultural 
UNESCO ”Ionel Perlea”, proprietatea publică a 
județului Ialomița; 

desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean 
Ialomiţa în Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de 
şanse între femei şi bărbaţi.

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița 
nr. 141/24.08.2017 privind aprobarea realizării 
proiectului „Restaurare și conservare Biserica de lemn 
Sf. Nicolae”  și a cheltuielilor legate de proiect cu 
modificările ulterioare.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia a achiziţionat

Aparatură performantă 
pentru Laboratorul de endoscopie 

şi colonoscopie

În cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia 
funcționează Laboratorul de Endoscopie, care are un 
rol determinant în desfășurarea activității medicale 
încă din 2014, dotat cu un aparat de endoscopie 
dobândit prin sponsorizare. Patologia care se 
adresează laboratorului este extrem de diversificată, 
având indicații pentru investigații endoscopice 
bolnavii cu:

- Hemoragie digestivă superioară;
- Hemoragie digestivă inferioară;
- Ciroze hepatice;
- Sindrom anemic;
- Sindrom dispeptic;
- Tulburări de tranzit nou apărut;
- Suspiciuni de neoplasm digestiv etc.
În perioada septembrie 2017 - februarie 2018 au 

fost efectuate un număr total de 400 de investigații, 
dintre care 124 cu internare de zi.

Problema majoră cu care se confruntă 
laboratoarele de endoscopie constă în fiabilitatea 
redusă a aparatelor endoscopice și a timpului 
îndelungat necesar reparațiilor, acestea fiind motivele 
pentru care a fost necesară achiziția unui nou aparat de 
endoscopie compus din:

- Turn endoscopie;
- Colonoscop flexibil;
- Endoscoape flexibile, toate acestea de calitate 

superioară, cu service, garanție și post garanție în 
România, sau măcar în Europa, întrucât suntem 
nevoiți să supunem pacienții la drumuri inutile și 
costisitoare pentru realizarea acestor investigații.

Cu ajutorul noii aparaturi dedicată endoscopiilor și 
colonoscopiilor crește adresabilitatea față de acest 
serviciu, crește gradul de perfecționare a actului 
medical, satisface cererea pacienților (5 intervenții 
endoscopice pe zi), ajută la stabilirea cu mai multă 

acuratețe a diagnosticelor în vederea acordării 
asistenței medicale de specialitate, se reduc 
cheltuielile și, în același timp, scade timpul de 
executare a procedurilor.

Din multitudinea de caracteristici tehnice ale noii 
aparaturi achiziționate în vederea realizării de 
endoscopii și colonoscopii enumerăm:

- Oferă imaginea HDTV, cu tehnologie NBI ce 
permite investigarea endoscopică cu tehnologie de 
bandă îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția 
capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, ceea 
ce duce la o mai bună delimitare a leziunilor de la 
nivelul mucoasei;

- Beneficiază de un mâner de comandă prevăzut cu 
cel puțin 4 butoane cu funcții variabile;

- Lungime de lucru de minim 1.000 mm;
- Conector la sursa de lumină care să nu necesite 

capac de entanșare:
- Canal suplimentar de apă pentru pompare apă în jet.
- Cipul endoscopului stochează datele de 

identificare afișate pe ecran;
- Iris automat;
- Posibilitate de schimbare a mărimii imaginii 

endoscopice și înghețare a acestei imagini pe ecran;
- Afișare date pacient;
- Tastatură pentru introducere a datelor;
- Compatibilitate cu endoscoape flexibile;
- Cronometru.
Pe acest aparat vor lucra medici chirurgi care dețin 

competențele necesare endoscopiei și colonoscopiei, 
dar și medici gastroenterologi, pentru a diagnostica și 
trata toți pacienții care au probleme de sănătate de 
această natură. 

Aparatură performantă 
pentru Laboratorul de endoscopie 

şi colonoscopie

DIRECŢIA GENERALĂ PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

ANUNȚ DE PRESĂ

Ministerul Agriculturii
și Dezvoltării Rurale

octombrie 2018

Proiect cofinanțat din Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor
Unitatea Administrativ Teritorială Județul 

Ialomița derulează începând cu data de 11.10.2018 
proiectul cu titlul „Construire adăpost pescăresc 
pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor“, cod 
SMIS 124406.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă 
îmbunătățirea siguranței pescarilor comerciali prin 
construcția unui adapost pescăresc cu o capacitate 
de 20 de locuri în comuna Giurgeni, județul 
Ialomița. 

Prin proiect sunt propuse măsuri care să 
conducă, pe de o parte la îmbunătățirea siguranței 
pescarilor, așa încât să se creeze posibilitatea 
dezvoltării unui mediu favorabil pescarilor care 
practică pescuitul comercial în zona Giurgeni, iar 
pe de altă parte, prezentul proiect generează 
locuri de muncă, care va avea drept consecință 
creșterea gradului de coeziune și incluziune socială 
în zonă.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- construirea și dotarea unui adăpost pescăresc 

pentru creșterea siguranței pescarilor care practică 
pescuitul comercial.

- realizarea unei alei de acces și a unei platforme 
carosabile pentru parcarea a maxim 5 automobile și 
maxim 5 peridocuri, facilități de depozitare și 
repararea ambarcațiunilor și a uneltelor de pescuit.

Investiția propune următoarele facilități pentru 
pescari:

- acces la spații de odihnă cu o capacitate de 20 de 
locuri pentru pescarii comerciali;

- acces la atelierul de reparații unelte de pescuit, 
echipat cu bancuri de lucru și rafturi metalice pentru 
depozitarea uneltelor și sculelor;

-acces la sala de ședințe;
- acces la sala de mese pentru 20 de persoane, 

inclusiv acces la bucătărie;
- acces la platforma carosabilă prevăzută cu 5 

locuri pentru automobile și peridocuri.
Materializarea activităților prezentului proiect 

în rezultate, la finalul implementării creează baza 
pentru:

- scăderea numărului de accidente de muncă în 
activitatea pescarilor comerciali;

- scăderea distanței de la punctele de acostare a 
vaselor de pescuit până la spațiile de odihnă;

- creșterea standardului de viață a pescarilor 
comerciali deserviți de acest obiectiv investițional, 
implicit, creșterea standardului de viață familiilor 
acestora.

Valoarea totală a proiectului  este de 
2.273.426,61 lei, din care asistenţa financiară 
nerambursabilă este de 1.859.736,73 lei. 

Data de începere a proiectului: 11/10/2018.
Data finalizării proiectului: 11/01/2020.
Codul proiectului: SMIS - 124406.
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SINGURĂ LA NUNTA MEA (premieră cinematografică)
Distribuția: Alina Șerban, Tom Vermeir, Rebeca Anghel, Marie 
Denarnaud , Marian Șamu�Regia: Marta Bergman

ALL INCLUSIVE (spectacol de teatru)
Distribuția: Medeea Marinescu, Marius Manole, Mirela �Oprișor, 
Vlad Zamfirescu, Diana Roman  Regia: Vlad Zamfirescu

ALICE T. (premieră cinematografică) 
Distribuția:  Andra Guți, Cristine Hămbăşanu, Ela Ionescu, 
Bogdan Dumitrache, Teo Corban, Regia: Radu Muntean

STELELE DANSULUI 
(conscurs interjudețean de dans pentru copii)

MOROMEŢII 2 
(premieră cinematografică), cu prezența regizorului Stere Gulea
Distribuția: Horațiu Mălăele, Dana Dogaru, Iosif Paștina

ROMANIAN KIDS MUSIC AWARSD  
(festival național de muzică adresat școlilor de canto)

DINAMIC STAR DANCE 
(concurs național de dans)

ora 10:00

EXCELENŢĂ ÎN SISTEMUL DE SĂNĂTATE 

ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Unitatea Teritorial Administrativă Fetești a depus, 
în cadrul Programului Operațional Regional 2014-
2020, Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de 
sănătate şi sociale. Obiectiv specific 8.1 – ”Creșterea 
accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a 
celor de nivel secundar, în special pentru zonele 
sărace și izolate”, Operațiunea A – Ambulatorii. 

Apelul de proiecte POR/2018/8/8.1A/7 Regiuni, 
cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții 
„ E X T I N D E R E A  Ș I  D O T A R E A  C U  
E C H I P A M E N T E  M E D I C A L E  A  
AMBULATORIULUI  DIN STRUCTURA 
S P I TA L U L U I  M U N I C I PA L „ A N G H E L 
SALIGNY” FETEȘTI”.

Municipiul FeteștiMunicipiul FeteștiMunicipiul Fetești

Proiectul vizează creșterea accesibilității 
serviciilor de sănătate și creșterea calității vieții prin 
creşterea/diversificarea ofertei de servicii medicale 
destinate locuitorilor Municipiului Fetești și a zonelor 
adiacente, printr-o valorificare superioară a asistenţei 
medicale ambulatorii.

În spațiile amenajate se vor desfășura activități 
medicale specifice compartimentelor: Laborator 
Radiologie-Imagistică Medicală, Chirurgie generală, 
Medicină Internă, Obstetrică-ginecologie, Planificare 
familială, ORL, Pneumologie, Recuperare, medicină 
fizică, balneologie, Boli infecțioase, Neurologie, 
Cardiologie, Urologie, Ortopedie și traumatologie, 
Oftalmologie, Endocrinologie, Diabet zaharat, 
nutriție și boli metabolice, Pediatrie, Reumatologie. 
De asemenea proiectul va asigura și aparatura 
necesară desfășurării în bune condiții a serviciilor 
medicale.

Tot în vederea îmbunătățirii calității vieții 
cetățenilor, primăria lucrează la Planul de Mobilitate 
Urbană Durabilă, ce include printre altele achiziția de 
autobuze electrice noi, comfortabile, silențioase și 
ecologice, folosind fonduri europene nerambursabile. 
Până la implementarea PMUD-ului, cu orizont 2020-
2021, au fost achiziționate două autobuze diesel, care 
suplimentează parcul auto curent al SC TransBus 
Fetești. 

Totodată, anul acesta vor fi finalizate și importante 
lucrări de reabilitare la Grădinița cu Program 
Prelungit „Albă ca Zăpada”, finanțate cu sprijinul 
MDRAP și la Creșa Nr. 2 Fetești, finanțate cu sprijinul 
Comandamentului European al Departamentului 
Apărării din SUA.

Printre proiectele ce urmează a fi implementate se 
regăsesc și asfaltarea străzilor Grâușor, Ceahlăului, 
General  Averescu, Tineretului și Armatei (cu sprijin 
de la M.D.R.A.P.) și construirea unui Centru 
Multifuncțional cu săli de conferință, o bibliotecă, 
parcări și străzi asfaltate în jur.  

INVESTIŢII PENTRU VIITORINVESTIŢII PENTRU VIITORINVESTIŢII PENTRU VIITOR

Primăria Municipiului Fetești a început un proces 
de revitalizare a Străzii Călărași, cea mai importantă 
stradă din municipiu (parte din DN3B).  În acest sens 
s-au executat lucrări de reabilitare, întreținere și 
reparare a trotuarelor, se reamenjează mediana străzii 
cu gabioane cu șist și spații verzi poziționate în spațiul 
dintre acestea. De asemenea, s-au făcut demersuri la 
CNAIR (administratorul drumului) pentru refacerea 
părții carosabile. 

ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEÎN DOMENIUL EDUCAŢIEÎN DOMENIUL EDUCAŢIE
Au fost accesate fonduri și au fost executate obiective privind 

sistemul educațional, atât din fonduri europene cât și din fonduri 
guvernamentale, care au contribuit la:

- crearea unui mediu la standarde europene privind 
învățământul primar și gimnazial;

- Construcții noi/reabilitate și dotate cu mobilier școlar nou
- Izolarea clădirilor pentru eficiența energetică;
- Desfășurarea actului educațional în condiții de igienă și 

securitate;
- Crearea de spații pentru cazarea elevilor navetiști și a 

cadrelor didactice privind învățământul liceal;
- Crearea de spații destinate dezvoltării fizice a elevilor prin 

construirea de terenuri de sport și a unei săli de sport.

Sens giratoriu Sens giratoriu 
la ieşirea din Slobozia spre Constanţala ieşirea din Slobozia spre Constanţa

Sens giratoriu 
la ieşirea din Slobozia spre Constanţa

Mult așteptatul sens giratoriu de la ieșirea din 
Slobozia spre Constanța este cu un pas mai aproape de 
demararea lucrărilor de amenajare.

Miercuri, 17 octombrie, primarul Adrian Mocioniu 
a semnat protocolul de colaborare între UAT 
Municipiul Slobozia și Compania Națională de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere (C.N.A.I.R.) 
prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri 
(D.R.D.P) Constanța, pentru realizarea obiectivului 
“Sistematizarea geometrică a tronsonului de drum DN 
2A km 65+950- km 66+300, deschis traficului 

Primarul Adrian Mocioniu a semnat protocolul de colaborare cu C.N.A.I.R.

internațional E60, a intersecției DN 2A km 66+ 050 cu 
DN 21 km 89+690 și a intersecției DN 2A km 66+115 
cu DN21 km 89+600 și cu b-dul Matei Basarab”
Administratorii de drumuri (D.R.D.P. Constanța 
pentru DN 2A, pe tronsonul cuprins între km 65+950 
și km 66+300, și Municipiul Slobozia pentru DN21 , 
pe tronsonul cuprind între km 87+850 și km 90+750, 
și pentru b-dul M. Basarab) se obligă să pună la 
dispoziție suprafețele de teren rezultate din măsurători 
pentru înființarea sensului giratoriu.

U.A.T. Slobozia va emite toate avizele necesare, 

va executa studiile geotehnice pe amplasamentele 
celor două intersecții și va asigura iluminat public, 
circulație pietonală și racord al arterelor rutiere aflate 
în administrarea proprie.

C.N.A.I.R. prin D.R.D.P. Constanța urmează să 
elaboreze documentațiile tehnice, să obțină avizul din 
partea Poliției Rutiere, să execute lucrările de 
sistematizare geometrică pe tronsoanele amintite și să 
întocmească Managementul de trafic pentru perioada 
de execuție. 

De asemenea, asigurarea semnalizării rutiere 
verticale și orizontale, mentenanța soluțiilor de 
sistematizare geometrică propuse prin proiect și a 
semnalizării rutiere, precum și realizarea Auditului de 
Siguranță Rutieră sunt asigurate tot de către D.R.D.P. 
Constanța.
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SINGURĂ LA NUNTA MEA (premieră cinematografică)
Distribuția: Alina Șerban, Tom Vermeir, Rebeca Anghel, Marie 
Denarnaud , Marian Șamu�Regia: Marta Bergman

ALL INCLUSIVE (spectacol de teatru)
Distribuția: Medeea Marinescu, Marius Manole, Mirela �Oprișor, 
Vlad Zamfirescu, Diana Roman  Regia: Vlad Zamfirescu

ALICE T. (premieră cinematografică) 
Distribuția:  Andra Guți, Cristine Hămbăşanu, Ela Ionescu, 
Bogdan Dumitrache, Teo Corban, Regia: Radu Muntean

STELELE DANSULUI 
(conscurs interjudețean de dans pentru copii)

MOROMEŢII 2 
(premieră cinematografică), cu prezența regizorului Stere Gulea
Distribuția: Horațiu Mălăele, Dana Dogaru, Iosif Paștina

ROMANIAN KIDS MUSIC AWARSD  
(festival național de muzică adresat școlilor de canto)

DINAMIC STAR DANCE 
(concurs național de dans)

ora 10:00

EXCELENŢĂ ÎN SISTEMUL DE SĂNĂTATE 

ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Unitatea Teritorial Administrativă Fetești a depus, 
în cadrul Programului Operațional Regional 2014-
2020, Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de 
sănătate şi sociale. Obiectiv specific 8.1 – ”Creșterea 
accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a 
celor de nivel secundar, în special pentru zonele 
sărace și izolate”, Operațiunea A – Ambulatorii. 

Apelul de proiecte POR/2018/8/8.1A/7 Regiuni, 
cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții 
„ E X T I N D E R E A  Ș I  D O T A R E A  C U  
E C H I P A M E N T E  M E D I C A L E  A  
AMBULATORIULUI  DIN STRUCTURA 
S P I TA L U L U I  M U N I C I PA L „ A N G H E L 
SALIGNY” FETEȘTI”.

Municipiul FeteștiMunicipiul FeteștiMunicipiul Fetești

Proiectul vizează creșterea accesibilității 
serviciilor de sănătate și creșterea calității vieții prin 
creşterea/diversificarea ofertei de servicii medicale 
destinate locuitorilor Municipiului Fetești și a zonelor 
adiacente, printr-o valorificare superioară a asistenţei 
medicale ambulatorii.

În spațiile amenajate se vor desfășura activități 
medicale specifice compartimentelor: Laborator 
Radiologie-Imagistică Medicală, Chirurgie generală, 
Medicină Internă, Obstetrică-ginecologie, Planificare 
familială, ORL, Pneumologie, Recuperare, medicină 
fizică, balneologie, Boli infecțioase, Neurologie, 
Cardiologie, Urologie, Ortopedie și traumatologie, 
Oftalmologie, Endocrinologie, Diabet zaharat, 
nutriție și boli metabolice, Pediatrie, Reumatologie. 
De asemenea proiectul va asigura și aparatura 
necesară desfășurării în bune condiții a serviciilor 
medicale.

Tot în vederea îmbunătățirii calității vieții 
cetățenilor, primăria lucrează la Planul de Mobilitate 
Urbană Durabilă, ce include printre altele achiziția de 
autobuze electrice noi, comfortabile, silențioase și 
ecologice, folosind fonduri europene nerambursabile. 
Până la implementarea PMUD-ului, cu orizont 2020-
2021, au fost achiziționate două autobuze diesel, care 
suplimentează parcul auto curent al SC TransBus 
Fetești. 

Totodată, anul acesta vor fi finalizate și importante 
lucrări de reabilitare la Grădinița cu Program 
Prelungit „Albă ca Zăpada”, finanțate cu sprijinul 
MDRAP și la Creșa Nr. 2 Fetești, finanțate cu sprijinul 
Comandamentului European al Departamentului 
Apărării din SUA.

Printre proiectele ce urmează a fi implementate se 
regăsesc și asfaltarea străzilor Grâușor, Ceahlăului, 
General  Averescu, Tineretului și Armatei (cu sprijin 
de la M.D.R.A.P.) și construirea unui Centru 
Multifuncțional cu săli de conferință, o bibliotecă, 
parcări și străzi asfaltate în jur.  

INVESTIŢII PENTRU VIITORINVESTIŢII PENTRU VIITORINVESTIŢII PENTRU VIITOR

Primăria Municipiului Fetești a început un proces 
de revitalizare a Străzii Călărași, cea mai importantă 
stradă din municipiu (parte din DN3B).  În acest sens 
s-au executat lucrări de reabilitare, întreținere și 
reparare a trotuarelor, se reamenjează mediana străzii 
cu gabioane cu șist și spații verzi poziționate în spațiul 
dintre acestea. De asemenea, s-au făcut demersuri la 
CNAIR (administratorul drumului) pentru refacerea 
părții carosabile. 

ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEÎN DOMENIUL EDUCAŢIEÎN DOMENIUL EDUCAŢIE
Au fost accesate fonduri și au fost executate obiective privind 

sistemul educațional, atât din fonduri europene cât și din fonduri 
guvernamentale, care au contribuit la:

- crearea unui mediu la standarde europene privind 
învățământul primar și gimnazial;

- Construcții noi/reabilitate și dotate cu mobilier școlar nou
- Izolarea clădirilor pentru eficiența energetică;
- Desfășurarea actului educațional în condiții de igienă și 

securitate;
- Crearea de spații pentru cazarea elevilor navetiști și a 

cadrelor didactice privind învățământul liceal;
- Crearea de spații destinate dezvoltării fizice a elevilor prin 

construirea de terenuri de sport și a unei săli de sport.

Sens giratoriu Sens giratoriu 
la ieşirea din Slobozia spre Constanţala ieşirea din Slobozia spre Constanţa

Sens giratoriu 
la ieşirea din Slobozia spre Constanţa

Mult așteptatul sens giratoriu de la ieșirea din 
Slobozia spre Constanța este cu un pas mai aproape de 
demararea lucrărilor de amenajare.

Miercuri, 17 octombrie, primarul Adrian Mocioniu 
a semnat protocolul de colaborare între UAT 
Municipiul Slobozia și Compania Națională de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere (C.N.A.I.R.) 
prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri 
(D.R.D.P) Constanța, pentru realizarea obiectivului 
“Sistematizarea geometrică a tronsonului de drum DN 
2A km 65+950- km 66+300, deschis traficului 

Primarul Adrian Mocioniu a semnat protocolul de colaborare cu C.N.A.I.R.

internațional E60, a intersecției DN 2A km 66+ 050 cu 
DN 21 km 89+690 și a intersecției DN 2A km 66+115 
cu DN21 km 89+600 și cu b-dul Matei Basarab”
Administratorii de drumuri (D.R.D.P. Constanța 
pentru DN 2A, pe tronsonul cuprins între km 65+950 
și km 66+300, și Municipiul Slobozia pentru DN21 , 
pe tronsonul cuprind între km 87+850 și km 90+750, 
și pentru b-dul M. Basarab) se obligă să pună la 
dispoziție suprafețele de teren rezultate din măsurători 
pentru înființarea sensului giratoriu.

U.A.T. Slobozia va emite toate avizele necesare, 

va executa studiile geotehnice pe amplasamentele 
celor două intersecții și va asigura iluminat public, 
circulație pietonală și racord al arterelor rutiere aflate 
în administrarea proprie.

C.N.A.I.R. prin D.R.D.P. Constanța urmează să 
elaboreze documentațiile tehnice, să obțină avizul din 
partea Poliției Rutiere, să execute lucrările de 
sistematizare geometrică pe tronsoanele amintite și să 
întocmească Managementul de trafic pentru perioada 
de execuție. 

De asemenea, asigurarea semnalizării rutiere 
verticale și orizontale, mentenanța soluțiilor de 
sistematizare geometrică propuse prin proiect și a 
semnalizării rutiere, precum și realizarea Auditului de 
Siguranță Rutieră sunt asigurate tot de către D.R.D.P. 
Constanța.
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Poveste din BucureștiulPoveste din Bucureștiul
  

Poveste din Bucureștiul
 

de odinioarăde odinioarăde odinioarăPoveste din BucureștiulPoveste din Bucureștiul
  

Poveste din Bucureștiul
 

de odinioarăde odinioarăde odinioară
În organizarea Consiliului Județean Ialomița și 

a Centrului Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, în data 
de 27 septembrie 2018, la Sala de spectacole 
„Europa“ a Consiliului Județean Ialomița a avut loc 
concertul extraordinar „Poveste din Bucureștiul 
de odinioară“. 

Actrița Miruna Ionescu și violonistul Valentin 
Albeșteanu au creat un univers sonor recompus din 
veacuri de cântece fericite. Într-un concept muzical 
unic, ce păstrează parfumul, eleganța și candoarea 
acelor timpuri, cei doi artiști au adunat melodiile 
reprezentative ale Bucureștiului interbelic, trecute 
demult în negura uitării. Protagoniștii acestui 
spectacol au salvat dincolo de timpuri o poveste 
muzicală despre frumuseţe şi adevăr.

Romanța, tangoul, valsul și foxtrotul, emoția și 
respectul pentru valori au reînviat Micul Paris 
într-un spectacol unic, conceput și realizat pentru 
bucuria publicului. Alături de cei doi artiști au fost 
soprana Ramona Păun, baritonul Marius Nine, 
pianistul Valentin Zoltan Cucu, acordeonistul Dan 
Mustățea și contrabasistul Nicolae Petrea. Cel care 
a făcut ca publicul să trăiască cu emoție refrenele 
nemuritoare de altădată a fost povestitorul 
spectacolului – Octavian Ursulescu.

„Asistăm, în ultima vreme, la o reconsiderare 
spectaculoasă a patrimoniului de aur al cântecului 
vechi de muzică ușoară românească și în general al 
lucrărilor fără vârstă, indiferent de gen. Cei doi 
inițiatori ai proiectului de față, Miruna Ionescu și 
Valentin Albeșteanu, au preocupări constante și 
absolut lăudabile în această direcție. Sigur, lumea de 
azi nu mai este din păcate cea de pe vremuri, așa cum 
o găsim zugrăvită în lucrările amintite, cu texte 
adesea naive, dar pline de o anume dulceață, 
candoare, căldură, sinceritate. Nu mai avem birje și 
birjari, au dispărut și căsuțele cu zorele din 
mahalalele unde te lătrau câinii, pisica de la geam, 
cârciumioara de la șosea, de papugii și coșari nu mai 
vorbesc...Azi lumea e prea grăbită, poezia și 
romantismul aproape au dispărut din cântec, așa 
încât demersul de față este absolut salutar. 
Repertoriul, echilibrat, este foarte bine structurat, 
alternând secvențele vocale cu acelea instrumentale. 
Acestea din urmă pun în valoare virtuozitatea 

violonistului Valentin Albeșteanu, care trece cu 
lejeritate de la Fritz Kreisler la Charlie Chaplin, de 
la Georges Boulanger la Gardel, muzică lăutărească 
și Grigoraș Dinicu. Iar Miruna Ionescu, actriță-
cântăreață cu farmec rar, feminitate și gingășie, este 
parcă una din acele artiste care înflăcărau inimile 
bărbaților pe scena cabaretelor și teatrelor de music-
hall din perioada interbelică...Veți vărsa, poate, 
discret, o lacrimă nostalgică, vi se vor trezi dulci 
reverii și amintiri, veți fi cuprinși de vraja unei epoci 
care nu întâmplător a fost numită de un cineast 
inspirat drept „cei mai frumoși ani“. Ea nu se va mai 
întoarce, dar refrenele din acea perioadă vor rămâne 
nemuritoare“. (Octavian Ursulescu).

„Povestea Bucureștilor de odinioară, 
parfumul unic al micului Paris interbelic 
continuă să fascineze deopotrivă generațiile 
de ieri și de azi. Prin spectacolul susținut de 
„oamenii frumoși“ Miruna Ionescu și 
Valentin Albeșteanu dorim să aducem în fața 
publicului ialomițean o pagină din vremuri 
de glorie, transfigurată de măiestria noii 
generații. Este datoria noastră de onoare de a 
ne reaminti de aceste extraordinare și 
nepieritoare creații muzicale, contribuind la 
conservarea și promovarea patrimoniului 
tradițional românesc“, a mărturisit la 
sfârșitul spectacolului Pr. Prof. Cătălin 
Stanciu – Managerul Centrului Județean 
pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Ialomița.

Potrivit tradiției, prima zi a fost dedicată scriitorilor și 
editurilor din Ialomița. Domnul Ilie Comănița, în calitate de 
poet, a prezentat cele două volume lansate în acest an, 
anume „Obârșii” și „Torțe”. Doamna Florentina Loredana 
Dalian a lansat volumul „De râsul cucilor”. Domnul Costel 
Vlad a vorbit despre volumul XI al comunicărilor științifice 
de la Maia, care în acest an are trei teme importante legate 
de lupta pentru independență a poporului român. Poetul 
Romeo Aurelian Ilie, invitat ca autor pentru prima dată în 
cadrul salonului, a prezentat volumele „41. Eu Surdo-
Mutul” (41 de poeme) și „Bună dimineața, patria mea!” 
(antologie de poezie patriotică). Poeta Ioana Ilie a recitat 
versuri din volumul „O lume plină de nefiresc”. Poetul Ion 
Văduva și-a prezentat volumul „Conspirația cuvintelor”. 
Directorul Editurii Helis, domnul Gheorghe Dobre, a vorbit 
despre a doua ediție a monografiei „Ion Albeșteanu – un 
mare artist”, scrisă în colaborare cu Cristian Obrejan. 
Comuna Stelnica a fost reprezentată de doamna Ionelia 
Șerban, alături de domnul Costel Brateș, sponsor al 
publicațiilor locale și de doamna primar Fănica Decu, cu 
revista „Frânturi de gânduri” și volumele „Repere 
monografice”, „Cartea de hotărnicie a moșiei Stelnica”, 
„Istorie, tradiție și credință în Stelnica” și „Gorila cu 
mănuși” (apărută anul acesta la Editura HELIS Slobozia).

Evenimentul  din data de  4 octombrie 2018, aflat sub 
semnul literaturii pentru copii, a prilejuit o nouă întâlnire cu 
autoarea Elena Bolânu, care şi-a lansat volumul „Povestiri 
didactice”, însoţită de domnul Călin Vlasie, directorul 
Editurii Cartea Românească și criticul literar și conferențiar 
universitar, domnul Dan Cristea.

În data de 5 octombrie, ora 12.00, a avut loc conferința 
„Poesis ca emulație a omului întru asemănare cu divinitatea 
și autonegare” susținută de domnul Mihai Popa, director al 
Editurii Academiei Române, aflat pentru prima dată la 
Salonul Anual de Carte, însoţit de doamna Carmen Mușat 
Coman, fondatoarea Editurii „Cununi de stele”. Editoarea 
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Luna octombrie, an de an, este dedicată 
Salonului Anual de Carte, eveniment de amploare ce 
ne prezintă achiziția de carte a bibliotecii. Fiind cea 
mai importantă manifestare culturală tradițională 
de referință pentru comunitatea județeană și 
națională,  Biblioteca Județeană „Ștefan 
Bănulescu” Ialomița și Consiliul Județean Ialomița 
propun, an de an, iubitorilor de carte numeroase 
evenimente culturale într-o prezentare cât mai 
diversă şi atractivă.

Carmen Mușat a susținut conferința intitulată „Amita 
Bhose, sora mai mare a lui Eminescu”.

În data de 10 octombrie, la Biblioteca Orășenească 
Țăndărei s-a desfășurat manifestarea culturală „Unirea în 
literatură”, ce a avut ca invitați pe Șerban Codrin – scriitor, 
Mihăiță Macoveanu – poet și Mădălina Mantu – cântăreață.

Salonul Anual de Carte, ediția  XXVII, și-a continuat 
seria de manifestări cu un nou eveniment, ce a avut loc în 
ziua de 11 octombrie, ora 14.00, prilejuind întâlnirea cu 
editura C.E.C.C.A.R., care a prezentat ultimele noutăți 
editoriale. Invitatul special a fost doamna prof. univ. dr. 
Corina Graziella Bâtcă Dumitru, însoțită de doamna 
Camelia Malama, vicepreședinte al Consiliului Superior 
C.E.C.C.A.R. și doamna Mihaela Cosma, director executiv 
C.E.C.C.A.R. Ialomița. La finalul săptămânii, 14 
octombrie, Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu” 
Ialomița, a participat cu o expoziție de carte gastronomică la 
manifestarea culturală anuală „La Casa Tudorii”, de la Situl 
arheologic „Orașul de Floci” Giurgeni.

 Frumoasa zi de 15 octombrie a prilejuit în acest an, la 
Salonul Anual de Carte, o audiție muzicală, concert susținut 
de Maria Răducanu, folclor de pretutindeni, tango, fado, 
jazz. Miercuri, 17 octombrie, ora 11.00, Salonul Anual de 
Carte a continuat seria manifestărilor dedicate Centenarului 
Marii Uniri prin prezența a doi invitați importanți pentru 
cultura românească: istoricul Georgeta Filitti și prof. univ. 
dr. Adrian Năstase, președinte al Fundației Europene 
„Nicolae Titulescu”. 

Seria manifestărilor din cadrul Salonului Anual de Carte 
a continuat în data de 18 octombrie, ora 12.00, cu lansarea 
volumelor „Lasă zilei scârba ei” de Ștefan Dimitriu și 
„Exercițiu de respirație” de Irina Constantinescu, ambele 
apărute la editura “ePublishers”.

Manifestarea desfășurată vineri, 19 octombrie, a oferit 
publicului ialomițean o întâlnire cu prozatoarea, eseista, 
criticul literar și realizatoarea de emisiuni radio – tv, 
Daniela Zeca Buzura, în dialog cu Eveline Păuna, jurnalist.

În aceiași zi, Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu” 
Ialomița, în colaborare cu Consiliul Județean Ialomița, 

Episcopia Sloboziei și Călărașilor, Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița 
și Direcția Municipală pentru Cultură, Învățământ, Tineret 
și Sport au organizat conferința „Unitate, Libertate și 
Responsabilitate” susținută de Pr. prof. univ. Constantin 
Necula la Sala Galax a Casei de Cultură Municipale 
Slobozia.

Luni, 22 octombrie, au fost lansate cărţile „În umbra lui 
Shakespeare”, autor Walter Ubelhart şi „Istoria 
Bucureştiului din perspectiva dezvoltării industriale”, autor 
prof. univ. Maria Alexe.

După amiaza, cântăreaţa Cristina Dăscălescu a susţinut 
un superb recital de muzică fado.

Miercuri, 24 octombrie, la Jilavele s-a desfăşurat 
întâlnirea pusă sub genericul ROMÂNIA 100 – Jilavele, 
leagăn străbun de cultură şi civilizaţie”, prezentarea fiind 
făcută de dl. Victor Simion, directorul Căminului cultural 
Jilavele.

Pe 25 octombrie, la sediul Bibliotecii Judeţene, au fost 
lansate cărţile „Reportaje”, autor Viorel Ilişoi (ziarist) şi 
„Regina Elisabeta”, autor dr. ec. Dan Drăgan.

Pe 26, prof. univ. dr. Tudor Amza şi-a lansat cărţile 
„Câmpia îşi revendică altarul”, „Recurs” şi „În dialog cu 
eternitatea”. Domnul Tudor Amza a fost însoţit de scriitorii 
Ştefan Mitroi, Sterian Vicol şi preot profesor Ion Buga.

Sâmbătă, 27 octombrie, scriitori de la Râmnicu Sărat, 
Buzău şi Slobozia şi-au prezentat cărţile: „Mortul viu” 
(Silvia Ioana Sofinetti), „Ploaie cu soare” (Neculai 
Tăicuţu), „Rugăciuni din oraşul orb” (Valeria Manta 
Tăicuţu), „Şlefuitorii de cuvinte” (Stan Brebenel). 
Gheorghe Dobre şi-a prezentat trofeul, premiul Sceptrul 
Poeziei, şi volumul de poezii în limbile macedoneană şi 
română „Poezia”, tipărit în Macedonia cu acest prilej, 
primite în iunie 2018 la Skopje, din partea Uniunii 
Scriitorilor din Macedonia.

Seria evenimentelor culturale a continuat până în data 
de 31 octombrie, dedicată scriitorilor ialomiţeni, zi în care 
Salonul Anual de Carte, ediția XXVII - 2018, s-a închis 
oficial.
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de odinioarăde odinioarăde odinioară
În organizarea Consiliului Județean Ialomița și 

a Centrului Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, în data 
de 27 septembrie 2018, la Sala de spectacole 
„Europa“ a Consiliului Județean Ialomița a avut loc 
concertul extraordinar „Poveste din Bucureștiul 
de odinioară“. 

Actrița Miruna Ionescu și violonistul Valentin 
Albeșteanu au creat un univers sonor recompus din 
veacuri de cântece fericite. Într-un concept muzical 
unic, ce păstrează parfumul, eleganța și candoarea 
acelor timpuri, cei doi artiști au adunat melodiile 
reprezentative ale Bucureștiului interbelic, trecute 
demult în negura uitării. Protagoniștii acestui 
spectacol au salvat dincolo de timpuri o poveste 
muzicală despre frumuseţe şi adevăr.

Romanța, tangoul, valsul și foxtrotul, emoția și 
respectul pentru valori au reînviat Micul Paris 
într-un spectacol unic, conceput și realizat pentru 
bucuria publicului. Alături de cei doi artiști au fost 
soprana Ramona Păun, baritonul Marius Nine, 
pianistul Valentin Zoltan Cucu, acordeonistul Dan 
Mustățea și contrabasistul Nicolae Petrea. Cel care 
a făcut ca publicul să trăiască cu emoție refrenele 
nemuritoare de altădată a fost povestitorul 
spectacolului – Octavian Ursulescu.

„Asistăm, în ultima vreme, la o reconsiderare 
spectaculoasă a patrimoniului de aur al cântecului 
vechi de muzică ușoară românească și în general al 
lucrărilor fără vârstă, indiferent de gen. Cei doi 
inițiatori ai proiectului de față, Miruna Ionescu și 
Valentin Albeșteanu, au preocupări constante și 
absolut lăudabile în această direcție. Sigur, lumea de 
azi nu mai este din păcate cea de pe vremuri, așa cum 
o găsim zugrăvită în lucrările amintite, cu texte 
adesea naive, dar pline de o anume dulceață, 
candoare, căldură, sinceritate. Nu mai avem birje și 
birjari, au dispărut și căsuțele cu zorele din 
mahalalele unde te lătrau câinii, pisica de la geam, 
cârciumioara de la șosea, de papugii și coșari nu mai 
vorbesc...Azi lumea e prea grăbită, poezia și 
romantismul aproape au dispărut din cântec, așa 
încât demersul de față este absolut salutar. 
Repertoriul, echilibrat, este foarte bine structurat, 
alternând secvențele vocale cu acelea instrumentale. 
Acestea din urmă pun în valoare virtuozitatea 

violonistului Valentin Albeșteanu, care trece cu 
lejeritate de la Fritz Kreisler la Charlie Chaplin, de 
la Georges Boulanger la Gardel, muzică lăutărească 
și Grigoraș Dinicu. Iar Miruna Ionescu, actriță-
cântăreață cu farmec rar, feminitate și gingășie, este 
parcă una din acele artiste care înflăcărau inimile 
bărbaților pe scena cabaretelor și teatrelor de music-
hall din perioada interbelică...Veți vărsa, poate, 
discret, o lacrimă nostalgică, vi se vor trezi dulci 
reverii și amintiri, veți fi cuprinși de vraja unei epoci 
care nu întâmplător a fost numită de un cineast 
inspirat drept „cei mai frumoși ani“. Ea nu se va mai 
întoarce, dar refrenele din acea perioadă vor rămâne 
nemuritoare“. (Octavian Ursulescu).

„Povestea Bucureștilor de odinioară, 
parfumul unic al micului Paris interbelic 
continuă să fascineze deopotrivă generațiile 
de ieri și de azi. Prin spectacolul susținut de 
„oamenii frumoși“ Miruna Ionescu și 
Valentin Albeșteanu dorim să aducem în fața 
publicului ialomițean o pagină din vremuri 
de glorie, transfigurată de măiestria noii 
generații. Este datoria noastră de onoare de a 
ne reaminti de aceste extraordinare și 
nepieritoare creații muzicale, contribuind la 
conservarea și promovarea patrimoniului 
tradițional românesc“, a mărturisit la 
sfârșitul spectacolului Pr. Prof. Cătălin 
Stanciu – Managerul Centrului Județean 
pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Ialomița.

Potrivit tradiției, prima zi a fost dedicată scriitorilor și 
editurilor din Ialomița. Domnul Ilie Comănița, în calitate de 
poet, a prezentat cele două volume lansate în acest an, 
anume „Obârșii” și „Torțe”. Doamna Florentina Loredana 
Dalian a lansat volumul „De râsul cucilor”. Domnul Costel 
Vlad a vorbit despre volumul XI al comunicărilor științifice 
de la Maia, care în acest an are trei teme importante legate 
de lupta pentru independență a poporului român. Poetul 
Romeo Aurelian Ilie, invitat ca autor pentru prima dată în 
cadrul salonului, a prezentat volumele „41. Eu Surdo-
Mutul” (41 de poeme) și „Bună dimineața, patria mea!” 
(antologie de poezie patriotică). Poeta Ioana Ilie a recitat 
versuri din volumul „O lume plină de nefiresc”. Poetul Ion 
Văduva și-a prezentat volumul „Conspirația cuvintelor”. 
Directorul Editurii Helis, domnul Gheorghe Dobre, a vorbit 
despre a doua ediție a monografiei „Ion Albeșteanu – un 
mare artist”, scrisă în colaborare cu Cristian Obrejan. 
Comuna Stelnica a fost reprezentată de doamna Ionelia 
Șerban, alături de domnul Costel Brateș, sponsor al 
publicațiilor locale și de doamna primar Fănica Decu, cu 
revista „Frânturi de gânduri” și volumele „Repere 
monografice”, „Cartea de hotărnicie a moșiei Stelnica”, 
„Istorie, tradiție și credință în Stelnica” și „Gorila cu 
mănuși” (apărută anul acesta la Editura HELIS Slobozia).

Evenimentul  din data de  4 octombrie 2018, aflat sub 
semnul literaturii pentru copii, a prilejuit o nouă întâlnire cu 
autoarea Elena Bolânu, care şi-a lansat volumul „Povestiri 
didactice”, însoţită de domnul Călin Vlasie, directorul 
Editurii Cartea Românească și criticul literar și conferențiar 
universitar, domnul Dan Cristea.

În data de 5 octombrie, ora 12.00, a avut loc conferința 
„Poesis ca emulație a omului întru asemănare cu divinitatea 
și autonegare” susținută de domnul Mihai Popa, director al 
Editurii Academiei Române, aflat pentru prima dată la 
Salonul Anual de Carte, însoţit de doamna Carmen Mușat 
Coman, fondatoarea Editurii „Cununi de stele”. Editoarea 
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Luna octombrie, an de an, este dedicată 
Salonului Anual de Carte, eveniment de amploare ce 
ne prezintă achiziția de carte a bibliotecii. Fiind cea 
mai importantă manifestare culturală tradițională 
de referință pentru comunitatea județeană și 
națională,  Biblioteca Județeană „Ștefan 
Bănulescu” Ialomița și Consiliul Județean Ialomița 
propun, an de an, iubitorilor de carte numeroase 
evenimente culturale într-o prezentare cât mai 
diversă şi atractivă.

Carmen Mușat a susținut conferința intitulată „Amita 
Bhose, sora mai mare a lui Eminescu”.

În data de 10 octombrie, la Biblioteca Orășenească 
Țăndărei s-a desfășurat manifestarea culturală „Unirea în 
literatură”, ce a avut ca invitați pe Șerban Codrin – scriitor, 
Mihăiță Macoveanu – poet și Mădălina Mantu – cântăreață.

Salonul Anual de Carte, ediția  XXVII, și-a continuat 
seria de manifestări cu un nou eveniment, ce a avut loc în 
ziua de 11 octombrie, ora 14.00, prilejuind întâlnirea cu 
editura C.E.C.C.A.R., care a prezentat ultimele noutăți 
editoriale. Invitatul special a fost doamna prof. univ. dr. 
Corina Graziella Bâtcă Dumitru, însoțită de doamna 
Camelia Malama, vicepreședinte al Consiliului Superior 
C.E.C.C.A.R. și doamna Mihaela Cosma, director executiv 
C.E.C.C.A.R. Ialomița. La finalul săptămânii, 14 
octombrie, Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu” 
Ialomița, a participat cu o expoziție de carte gastronomică la 
manifestarea culturală anuală „La Casa Tudorii”, de la Situl 
arheologic „Orașul de Floci” Giurgeni.

 Frumoasa zi de 15 octombrie a prilejuit în acest an, la 
Salonul Anual de Carte, o audiție muzicală, concert susținut 
de Maria Răducanu, folclor de pretutindeni, tango, fado, 
jazz. Miercuri, 17 octombrie, ora 11.00, Salonul Anual de 
Carte a continuat seria manifestărilor dedicate Centenarului 
Marii Uniri prin prezența a doi invitați importanți pentru 
cultura românească: istoricul Georgeta Filitti și prof. univ. 
dr. Adrian Năstase, președinte al Fundației Europene 
„Nicolae Titulescu”. 

Seria manifestărilor din cadrul Salonului Anual de Carte 
a continuat în data de 18 octombrie, ora 12.00, cu lansarea 
volumelor „Lasă zilei scârba ei” de Ștefan Dimitriu și 
„Exercițiu de respirație” de Irina Constantinescu, ambele 
apărute la editura “ePublishers”.

Manifestarea desfășurată vineri, 19 octombrie, a oferit 
publicului ialomițean o întâlnire cu prozatoarea, eseista, 
criticul literar și realizatoarea de emisiuni radio – tv, 
Daniela Zeca Buzura, în dialog cu Eveline Păuna, jurnalist.

În aceiași zi, Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu” 
Ialomița, în colaborare cu Consiliul Județean Ialomița, 

Episcopia Sloboziei și Călărașilor, Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița 
și Direcția Municipală pentru Cultură, Învățământ, Tineret 
și Sport au organizat conferința „Unitate, Libertate și 
Responsabilitate” susținută de Pr. prof. univ. Constantin 
Necula la Sala Galax a Casei de Cultură Municipale 
Slobozia.

Luni, 22 octombrie, au fost lansate cărţile „În umbra lui 
Shakespeare”, autor Walter Ubelhart şi „Istoria 
Bucureştiului din perspectiva dezvoltării industriale”, autor 
prof. univ. Maria Alexe.

După amiaza, cântăreaţa Cristina Dăscălescu a susţinut 
un superb recital de muzică fado.

Miercuri, 24 octombrie, la Jilavele s-a desfăşurat 
întâlnirea pusă sub genericul ROMÂNIA 100 – Jilavele, 
leagăn străbun de cultură şi civilizaţie”, prezentarea fiind 
făcută de dl. Victor Simion, directorul Căminului cultural 
Jilavele.

Pe 25 octombrie, la sediul Bibliotecii Judeţene, au fost 
lansate cărţile „Reportaje”, autor Viorel Ilişoi (ziarist) şi 
„Regina Elisabeta”, autor dr. ec. Dan Drăgan.

Pe 26, prof. univ. dr. Tudor Amza şi-a lansat cărţile 
„Câmpia îşi revendică altarul”, „Recurs” şi „În dialog cu 
eternitatea”. Domnul Tudor Amza a fost însoţit de scriitorii 
Ştefan Mitroi, Sterian Vicol şi preot profesor Ion Buga.

Sâmbătă, 27 octombrie, scriitori de la Râmnicu Sărat, 
Buzău şi Slobozia şi-au prezentat cărţile: „Mortul viu” 
(Silvia Ioana Sofinetti), „Ploaie cu soare” (Neculai 
Tăicuţu), „Rugăciuni din oraşul orb” (Valeria Manta 
Tăicuţu), „Şlefuitorii de cuvinte” (Stan Brebenel). 
Gheorghe Dobre şi-a prezentat trofeul, premiul Sceptrul 
Poeziei, şi volumul de poezii în limbile macedoneană şi 
română „Poezia”, tipărit în Macedonia cu acest prilej, 
primite în iunie 2018 la Skopje, din partea Uniunii 
Scriitorilor din Macedonia.

Seria evenimentelor culturale a continuat până în data 
de 31 octombrie, dedicată scriitorilor ialomiţeni, zi în care 
Salonul Anual de Carte, ediția XXVII - 2018, s-a închis 
oficial.



Pagina 8 Nr. 10   •   Octombrie 2018

FESTIVALUL-CONCURS 

DE TRADIŢIE CULINARĂ IALOMIŢEANĂ

ediția a VIII-a

„LA CASA TUDORII”„LA CASA TUDORII”

Devenit o manifestare culturală reprezentativă pentru 
județul Ialomița, Festivalul - concurs ” La Casa Tudorii” din 
acest an a fost înscris în calendarul evenimentelor cu care și 
Ialomița celebrează Centenarul Marii Uniri!

În aceste momente de rememorare afectivă a istoriei 
unirii românilor nu putem să uităm și să nu fim mândri că 
Întâiul Unificator de Țară a fost Mihai Viteazul, fiul 
strălucit al Ialomiței, născut pe aceste meleaguri, unde și-a 
trăit mai mult de jumătate din scurta lui viață! De altfel, 
evenimentul a fost un prilej de rememora că, în anul 2018, 
se împlinesc 460 de ani de la nașterea sa și 425 de ani de la 
urcarea pe tronul Țării Românești!

Ziua ediției a VIII-a a festivalului a fost cu adevărat o zi 
de sărbătoare, la care au participat 44 echipaje, cu 159 de 
echipe, 288 de concurenți înscriși în concurs cu 383 de 
rețete, 9 meșteșugari, 3 producători agricoli și peste 5000 de 
vizitatori!

Adăugate la statisticile edițiilor anterioare, asemenea 
date confirmă justețea proiectului și evenimentului cultural 
major propus de  Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Muzeul 
Judeţean Ialomiţa,

Dorind diversificarea manifestărilor Festivalului ”La 
Casa Tudorii”, organizatorii  au  propus ca la ediția din acest 
an să participe și producători agricoli și meșteșugari. Acesta 
fiind un început care ne dă speranțe că putem promova și 
tradițiile meșteșugărești locale și specificul producătorilor 
agricoli din zonă.

În același timp, avem satisfacția că s-a revigorat 
interesul unui public din ce în ce mai numeros cu fiecare 
ediție desfășurată pentru tradiția culinară ialomițeană, care 
a redescoperit rețete culinare tradiționale valoroase şi 
concurenți cu real talent gastronomic!

 Festivalul - concurs de tradiție culinară ialomițeană ” La Casa Tudorii”, ediția a VIII-a , s-a 
desfășurat în ziua de 14 octombrie 2018, la Baza de cercetare arheologică și expunere muzeală de 
la Orașul de Floci- Giurgeni, în organizarea Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Muzeului Judeţean 
Ialomiţa, având ca parteneri celelalte instituţii judeţene de cultură aflate sub autoritatea 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, autorităţi ale administraţiei publice locale, instituții publice 
deconcentrate şi reprezentanți ai mediului local de afaceri.

 Un juriu competent, profesionist și obiectiv a stabilit 
următoarea ierarhie a câștigătorilor:

►SECŢIUNEA ADULŢI:
● Mâncăruri calde:
- Locul 1: „Stolnicii Tudorii” (Direcția de Asistență 

Socială Slobozia/ Primăria Slobozia) - Ciorbă de dovleac 
cu lapte;

- Locul 2: Primăria Giurgeni: David Eugen, Istrate 
Alina, Caisim Victor - Ciorbă pescărească;

- Locul 3: „Veteranele” din Gura Ialomiței – Pui 
fraged cu caise;

● Preparate culinare reci:
 - Locul 1: Casa de Cultură „Jan Căciulă”, Amara – 

Andrei Viorica -  Saramură de ceapă;
 - Locul 2:„Împreună Inovăm”, Traian–Dinu Florentina -  

Omletă cu mălai;
- Locul 3: Boștină Alexandru Claudiu, Slobozia- 

Piftie de porc;
● Preparate patiserie, cofetărie:
- Locul 1: Comuna Bucu- Vlad Florica, Colțunași cu 

brânză ;
- Locul 2: Centrul de recuperare, Movila - Bunghez 

Lucica și Bordusel Steluța, Plăcintă cu brânză însiropată;
- Locul 3: Stelnica – Șerban Ionelia, Pesmeți cu 

brânză de oaie;
● Preparate conservate și semiconservate:
- Locul 1: Asociația Persoanelor cu Handicap 

Neuromotor Slobozia- Oțet Balsamic din trandafiri;
- Locul 2: Căminul Cultural „Mihai Viteazul”, Giurgeni 

– David Eugen și David Steluța,  Dulceață de dovlecei;
- Locul 3: Toloș Bianca, Slobozia – Dulceață de piersici;

►SECŢIUNEA  ELEVI:
● Mâncăruri calde:
 - Locul 1: Liceul „Paul Georgescu” , Tăndărei – 

Naparis, Tocăniță cu ou fiert;
  - Locul 2: Școala Gimnazială „Barbu Catargiu”, 

Maia- Niculae Ileana, Tochitură cu carne de porc;
 - Locul 3: Școala Profesională „Areta Teodorescu”, 

Grivița – Doru Geanina, Dincă Adriana, Mâncare de 
napi ;

● Preparate culinare reci:
- Locul 1: Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară, 

Fetești - Chifteluțe de pește ;

- Locul 2: Școala Profesională Bordușani – Obaciu 
Alexandru Ionuț, prof. Cogean Mihaela, Șnițel de varză cu 
mujdei de usturoi ;

- Locul 3: Liceul Tehnologic „Înălțarea Domnului”, 
Slobozia, Baltă Gabriel – Chifteluțe cu legume;

● Preparate patiserie, cofetărie:
- Locul 1: „Albeștenii,”, Albești - Sărățele;
- Locul 2: Liceul Tehnologic Urziceni – Ghiță 

Alexandru, Păun Ana-Maria, Mihalcea Alina, Oancea 
Dragoș, Biscuiți de casă ;

- Locul 3: Micii Patiseri, Fierbinți-Târg – Ștefan 
Cristina, Dumitru Lidia, Prăjitură de casă cu nucă;

● Preparate conservate și semiconservate:
 - Locul 1: Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu”, 

Slobozia, Rențea Alina, Dulceață de pepene galben ;
- Locul 2: Școala Gimnazială Sălcioara-prof. Baboi 

Marian, prof. Baboi Adriana, prof. Ilie Maria, prof. 
Mihalcea Maria, Vlad Gina, Rotaru Costi, Dumitrache 
Mihaela, Dulceață de măceșe ;

- Locul 3: Liceul Tehnologic Țăndărei- Dulceață de 
ardei iute.

Asociația GAL Danubius, prin domnișoara 
președinte Raluca Dumitrescu, a acordat trei premii 
speciale, iar SC Zena Impex SRL Slobozia, prin 
doamna director Zenica Urloiu, alte cinci premii 
speciale.

Nu în ultimul rând transmitem un gând de apreciere 
și de mulțumire și pentru cele 23 de formații artistice și 
soliști de folclor, care au adus din nou pe scena 
festivalului ceea ce avem mai valoros în tezaurul 
folcloric și zestrea spirituală ialomițeană, cu o 
importantă zonă de interferență multiculturală, prin 
prezența reprezentanților comunităților de romi, 
lipoveni, armâni din județ.

Punem în evidență, încă odată, că statistica 
indicatori cantitativi, calitativi și de impact ai  
Festivalului - concurs de tradiţie culinară ialomiţeană 
„LA CASA TUDORII” din cele opt ediții desfășurate, 
arată succesul constant al manifestării și reconfirmă că  
evenimentul a venit în întâmpinarea interesului şi 
aşteptării cetăţenilor din zonă, din judeţ sau aflaţi în 
tranzit și capătă, prin sine, tradiţie şi unicitate, 
relevanţă în plan cultural, de agrement şi turistic.

Activități culturale


