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În luna noiembrie 2018, Consiliul Județean Ialomiţa s-a 

întrunit în două ședințe în care au fost dezbătute  

16 de proiecte de hotărâre privind:

În luna noiembrie 2018, Consiliul Județean Ialomiţa s-a 

întrunit în două ședințe în care au fost dezbătute  

16 de proiecte de hotărâre privind:

validarea Dispoziției Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa nr.366 din 08.11.2018  privind 
majorarea bugetului propriu al județului Ialomița cu 
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2018 şi 
aprobarea rectificării bugetului general al județului 
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. 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, cu modificările 
ulterioare

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

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

aprobarea repartizării pe bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale a unor sume  
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe 
anul 2018; 

aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, 
instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea 
Consiliului Judeţean Ialomiţa;

aprobarea organizării unor evenimente pentru 
celebrarea Centenarului Marii Uniri;

 
arendarea unui teren cu destinație agricolă – 

categoria de folosință neproductiv, proprietatea 
privată a județului Ialomița, situat în extravilanul 
comunei Giurgeni;

aprobarea reînnoirii prin act adiţional a 
Contractului de închiriere nr.925/1/04.04.2017;

modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Ialomița nr. 94 din 23.12.2010 privind stabilirea 
funcțiunilor și administrarea unor spații din imobilul 
Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”, cu 
modificările și completările ulterioare;

aprobarea participării Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, în 
parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Protecția 
Drepturilor Copilului și Adopție, la realizarea 
proiectului „Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii 
alternative a copiilor”, COD SMIS 127169,  depus în 
cadrul Programului  Operațional Capital Uman 2014-
2020; 

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

aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Şcoala 
Gimnazială „Aurel Vlaicu” Feteşti – Ialomiţa  în 
vederea realizării în comun a proiectului  Concurs 
Regional Interdisciplinar (Limba română şi 
matematică) „Magia numerelor şi a literelor”, ediţia a 
XI-a - 25 mai 2019; 

aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului 
de transport rutier S.C. CIRIL COM S.R.L.,  în 
vederea efectuării serviciului de  transport public 
judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, pe 
traseul Valea Măcrişului – Gârbovi - Urziceni.

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

Au fost adoptate 15 proiecte de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre privind reînnoirea prin act 

adițional a Contractului de închiriere nr. 
925/1/04.04.2017 nu a întrunit votul necesar pentru a 
fi adoptat.

Alocarea din bugetul județului Ialomița a sumei de 
5.000.000 lei pentru  finanțarea unor proiecte ale 
unităților administrativ-teritoriale membre ale 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) 
Ialomița, prin Programul Județean de Dezvoltare 
Locală Ialomița și adoptarea documentelor 
administrative necesare accesării finanțării au făcut 
posibilă depunerea și selectarea primelor cereri de 
finanțare. 

Promovarea și implementarea unor proiecte de 
infrastructură prin  Programul Județean de Dezvoltare 
Locală Ialomița urmărește să se dezvolte interesul, 
efortul și experiența unităților administrativ-
teritoriale de a identifica și prioritiza nevoile reale ale 
comunităților, de a evalua resursele locale care pot fi 
mobilizate și de a găsi surse alternative de finanțare 
pentru obiective de investiții  de interes local, cu 
dimensiuni reduse ca volum și care nu se pot încadra în 
criteriile de eligibilitate ale programelor europene sau 
naționale de finanțare nerambursabilă.

În același timp, scrierea cererilor de finanțare 
pentru accesarea Programului Județean de Dezvoltare 
Locală Ialomița, după un model compatibil cu  
proiectele europene, aduce un plus de experiență și 
competență pentru abordarea programelor din 
exercițiul actual și viitor de finanțări nerambursabile.

După demararea Programului Județean de 
Dezvoltare Locală Ialomița,  Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Ialomița a primit și evaluat proiectele 
depuse de o parte din unitățile administrativ-teritoriale 
membre, conform criteriilor stabilite prin Ghidul 
solicitantului.

Aplicarea principiului ”primul venit, primul 
servit” în aprobarea cererilor de finanțare 
nerambursabilă, a făcut posibilă semnarea a cinci 
contracte de finanțare, într-o acțiune publică, de tip 
conferință de presă, desfășurată în ziua de 1 noiembrie 
2018, în foaierul sălii de festivități ”Europa” a 
Consiliului Județean Ialomița.

Conferința de presă a fost susținută de președintele 
Consiliului Județean Ialomița, domnul VICTOR 
MORARU și de către domnul Daniel GANEA,  
director al ADI Ialomița. Au fost prezenți la 
eveniment, alături de reprezentanții mass-media 
locale, membri ai Consiliului de Administrației ai ADI 
Ialomița, reprezentanții legali ai unităților 
administrativ-teritoriale beneficiare de finanțare în 
această etapă, personalul de conducere din aparatul de 
specialitate al Consiliului Județean Ialomița și 
personalul executiv al ADI Ialomița.

Sinteza celor cinci proiecte pentru care au fost 
semnate contracte de finanțare nerambursabilă se 
prezintă astfel:

Suma primelor cinci contracte de finanțare 
semnate reprezintă peste 19% din totalul sumelor 
alocate și posibil de accesat în anul 2018 prin  
Programul Județean de Dezvoltare Locală Ialomița.

Sperăm ca implementarea proiectelor contractate 
să fie realizată cu succes, la parametrii calitativi 
superiori, cu încadrarea în costurile prognozate și la 
termenele stabilite prin contractul de finanțarea 
nerambursabilă și să constituie un exercițiu 
semnificativ de creștere a capacității administrative în 
teritoriu.

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ,

A ÎNCHEIAT PRIMELE CONTRACTE DE FINANŢARE  ÎN CADRUL 

PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE LOCALĂ IALOMIŢA



Pagina 3Pagina 2
Ialomiţa taIalomiţa taIalomiţa taAdministrațieAdministrație

Hotărâri adoptate 
de CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA 

în luna noiembrie 2018

Hotărâri adoptate 
de CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA 

în luna noiembrie 2018

Nr. 11   •   noiembrie 2018 Nr. 11   •   noiembrie 2018

În luna noiembrie 2018, Consiliul Județean Ialomiţa s-a 

întrunit în două ședințe în care au fost dezbătute  

16 de proiecte de hotărâre privind:

În luna noiembrie 2018, Consiliul Județean Ialomiţa s-a 

întrunit în două ședințe în care au fost dezbătute  

16 de proiecte de hotărâre privind:

validarea Dispoziției Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa nr.366 din 08.11.2018  privind 
majorarea bugetului propriu al județului Ialomița cu 
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2018 şi 
aprobarea rectificării bugetului general al județului 
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. 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, cu modificările 
ulterioare

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

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

aprobarea repartizării pe bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale a unor sume  
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe 
anul 2018; 

aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, 
instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea 
Consiliului Judeţean Ialomiţa;

aprobarea organizării unor evenimente pentru 
celebrarea Centenarului Marii Uniri;

 
arendarea unui teren cu destinație agricolă – 

categoria de folosință neproductiv, proprietatea 
privată a județului Ialomița, situat în extravilanul 
comunei Giurgeni;

aprobarea reînnoirii prin act adiţional a 
Contractului de închiriere nr.925/1/04.04.2017;

modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Ialomița nr. 94 din 23.12.2010 privind stabilirea 
funcțiunilor și administrarea unor spații din imobilul 
Centrul Cultural UNESCO ”Ionel Perlea”, cu 
modificările și completările ulterioare;

aprobarea participării Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, în 
parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Protecția 
Drepturilor Copilului și Adopție, la realizarea 
proiectului „Team-UP: Progres în calitatea îngrijirii 
alternative a copiilor”, COD SMIS 127169,  depus în 
cadrul Programului  Operațional Capital Uman 2014-
2020; 

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

aprobarea asocierii Judeţului Ialomiţa cu Şcoala 
Gimnazială „Aurel Vlaicu” Feteşti – Ialomiţa  în 
vederea realizării în comun a proiectului  Concurs 
Regional Interdisciplinar (Limba română şi 
matematică) „Magia numerelor şi a literelor”, ediţia a 
XI-a - 25 mai 2019; 

aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului 
de transport rutier S.C. CIRIL COM S.R.L.,  în 
vederea efectuării serviciului de  transport public 
judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, pe 
traseul Valea Măcrişului – Gârbovi - Urziceni.

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

Au fost adoptate 15 proiecte de hotărâre. 
Proiectul de hotărâre privind reînnoirea prin act 

adițional a Contractului de închiriere nr. 
925/1/04.04.2017 nu a întrunit votul necesar pentru a 
fi adoptat.

Alocarea din bugetul județului Ialomița a sumei de 
5.000.000 lei pentru  finanțarea unor proiecte ale 
unităților administrativ-teritoriale membre ale 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) 
Ialomița, prin Programul Județean de Dezvoltare 
Locală Ialomița și adoptarea documentelor 
administrative necesare accesării finanțării au făcut 
posibilă depunerea și selectarea primelor cereri de 
finanțare. 

Promovarea și implementarea unor proiecte de 
infrastructură prin  Programul Județean de Dezvoltare 
Locală Ialomița urmărește să se dezvolte interesul, 
efortul și experiența unităților administrativ-
teritoriale de a identifica și prioritiza nevoile reale ale 
comunităților, de a evalua resursele locale care pot fi 
mobilizate și de a găsi surse alternative de finanțare 
pentru obiective de investiții  de interes local, cu 
dimensiuni reduse ca volum și care nu se pot încadra în 
criteriile de eligibilitate ale programelor europene sau 
naționale de finanțare nerambursabilă.

În același timp, scrierea cererilor de finanțare 
pentru accesarea Programului Județean de Dezvoltare 
Locală Ialomița, după un model compatibil cu  
proiectele europene, aduce un plus de experiență și 
competență pentru abordarea programelor din 
exercițiul actual și viitor de finanțări nerambursabile.

După demararea Programului Județean de 
Dezvoltare Locală Ialomița,  Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Ialomița a primit și evaluat proiectele 
depuse de o parte din unitățile administrativ-teritoriale 
membre, conform criteriilor stabilite prin Ghidul 
solicitantului.

Aplicarea principiului ”primul venit, primul 
servit” în aprobarea cererilor de finanțare 
nerambursabilă, a făcut posibilă semnarea a cinci 
contracte de finanțare, într-o acțiune publică, de tip 
conferință de presă, desfășurată în ziua de 1 noiembrie 
2018, în foaierul sălii de festivități ”Europa” a 
Consiliului Județean Ialomița.

Conferința de presă a fost susținută de președintele 
Consiliului Județean Ialomița, domnul VICTOR 
MORARU și de către domnul Daniel GANEA,  
director al ADI Ialomița. Au fost prezenți la 
eveniment, alături de reprezentanții mass-media 
locale, membri ai Consiliului de Administrației ai ADI 
Ialomița, reprezentanții legali ai unităților 
administrativ-teritoriale beneficiare de finanțare în 
această etapă, personalul de conducere din aparatul de 
specialitate al Consiliului Județean Ialomița și 
personalul executiv al ADI Ialomița.

Sinteza celor cinci proiecte pentru care au fost 
semnate contracte de finanțare nerambursabilă se 
prezintă astfel:

Suma primelor cinci contracte de finanțare 
semnate reprezintă peste 19% din totalul sumelor 
alocate și posibil de accesat în anul 2018 prin  
Programul Județean de Dezvoltare Locală Ialomița.

Sperăm ca implementarea proiectelor contractate 
să fie realizată cu succes, la parametrii calitativi 
superiori, cu încadrarea în costurile prognozate și la 
termenele stabilite prin contractul de finanțarea 
nerambursabilă și să constituie un exercițiu 
semnificativ de creștere a capacității administrative în 
teritoriu.

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ,

A ÎNCHEIAT PRIMELE CONTRACTE DE FINANŢARE  ÎN CADRUL 

PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE LOCALĂ IALOMIŢA



Administrație

Pagina 5
Ialomiţa taIalomiţa taIalomiţa ta

Pagina 4

 Administrație & Investiții

Nr. 11   •   noiembrie 2018 Nr. 11   •   noiembrie 2018

Agenția Națională a Funcționarilor Publici a organizat cea de-a XI- ediție a Competiției celor mai bune 
practici din administrația publică din România, cu scopul de a identifica și disemina inițiative inovative și 
eficiente din acest segment important al administrației și a face cunoscute experiența și rezultatele obținute 
în creșterea calității serviciului public.

Obiectivele proiectului au urmărit identificarea și promovarea politicilor, mecanismelor și practicilor 
destinate optimizării activității instituționale a autorităților publice, promovarea eficienței și eficacității 
inițiativelor destinate atragerii resurselor necesare, cunoașterea și diseminarea bunelor practici din 
domeniu și promovarea implementării parteneriatului administrație – cetățeni – societatea civilă.

Pentru ediția din anul 2018 au fost propuși 
următorii piloni tematici:

● Pilon 1: 
„Investiții inteligente în dezvoltarea resurselor 

umane“;
●  Pilon 2: 
„Inițiative și soluții integrate în dezvoltarea 

durabilă“;
● Pilon 3: 
„Consultarea publică – premisă pentru 

funcționalitatea mecanismelor codecizionale“.

Consiliul Județean Ialomița s-a înscris în 
Competiția celor mai bune practici din administrația 
publică din România, la Pilonul 3, cu programul 
multianual ”Parteneriate pentru coeziune”, prin care se 
asigură susţinerea organizatorică şi financiară a 
proiectelor/acţiunilor educative, culturale, sociale, 

sportive şi de mediu de interes public judeţean și 
naţional propuse de parteneri din societatea civilă 
ialomițeană.

Fundamentarea opțiunii de participarea la această 
competiției națională a pornit de la sporirea vizibilă a 
gradului de implicare a cetăţenilor şi, în special, a 
tinerilor, prin structuri asociative, la viaţa economico-
socială și cultural-educativă cu proiecte interesante ca 
tematică, arie de cuprindere și grupuri-țintă, 
programul multianual ”Parteneriate pentru coeziune” 
permițând promovarea bunelor practici în organizarea 
de evenimente relevante, generalizarea parteneriatului 
și înțelegerea lui ca o practică europeană.

Acest demers promovat pentru cunoașterea și 
recunoașterea performanței de la nivelul administrației 
publice românești a fost finalizat de Agenția Națională 
a Funcționarilor Publici  cu premierea celor mai bune 
practici în cadrul conferinței internaționale ”Inovație și 

calitate în sectorul public”, desfășurată în zilele de 30 -
31 octombrie 2018 , la Sâmbăta de Sus, județul Brașov.   

Cu acest prilej, Consiliului Județean Ialomița i-a 
fost acordată DIPLOMA DE BUNĂ PRACTICĂ, în 
cadrul Pilonului 3 al  Competiției celor mai bune 
practici din administrația publică din România, pentru 
aplicația ”Parteneriate pentru coeziune”.

Este un succes care aduce o consacrare națională 
din partea unei autorități specializate în promovarea 
inovației și a calității în sectorul public, a viabilității 
opțiunii strategice de dezvoltare a parteneriatelor 
instituționalizate cu societatea civilă, care generează și 
stimulează cooperare și încredere între parteneri, îi 
responsabilizează în identificarea nevoilor proprii, 
stabilirea tematicii și dimensionarea proiectelor și 
contribuie la sporirea vizibilităţii acţiunilor şi 
activităţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în spaţiul 
public.

DIPLOMA DE BUNĂ PRACTICĂ PENTRU 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA
ÎMPREUNĂ PENTRU JUDEŢUL IALOMIŢA

În data de 08 noiembrie 2018, la 
sediul Consiliului Județean Ialomița, 
împreună cu domnul Daniel Ganea, 
director al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Ialomiţa (A.D.I.), 
domnul Valere Dinu, primarul 
comunei Giurgeni şi domnul Cărbune 
Ion, primarul comunei Alexeni, 
președintele Consiliului Județean 
Ialomița a semnat două contracte de 
finanţare nerambursabilă în cadrul 
implementării Programului Judeţean 
de Dezvoltare Locală.

Judeţul Ialomiţa, prin Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa, 
își propune să sprijine proiecte care 
vizează investiţii de infrastructură de 
interes local, de dimensiuni reduse ca 
volum, care nu îndeplinesc criteriile de 
eligibilitate din cadrul altor programe 
de finanţare nerambursabilă.

Contractele de finanţare au ca 
obiect realizarea unor investiţii de 
infrastructură de interes local, vizând 

diferite domenii specifice astfel:
- U.A.T. Giurgeni îşi propune 

repararea şi executarea de trotuare in 
comuna Giurgeni. Suma totală a 
proiectului este de 125.155 lei, din 
care autori tatea f inanțatoare 
contribuie cu suma de 103.363 lei, 
contribuția beneficiarului fiind 
încuantum de 22.792 lei;

- U.A.T. Alexeni va înlocui 
învelitoarea şcolii gimnaziale cu 
clasele I-IV din comuna Alexeni. 
Suma totală a proiectului este de 
196.374 lei, din care autoritatea 
finanțatoare contribuie cu suma de 
162.374 lei, contribuția beneficia-
rului fiind în cuantum de 34.000 lei.

În continuare beneficiarii eligibili 
pot depune cereri de finanţare în 
cadrul acestui apel de proiecte până 
în momentul epuizării alocării 
financiare, dar nu mai târziu de 
31.12.2018.

În aceeași zi de 8 noiembrie 2018, 
domnul Victor Moraru, președintele 
Consiliului Județean Ialomița, a 
participat alături de domnul Ştefan 
Ionescu, primarul comunei Valea 
Ciorii, şi domnul Fănel Năstase, 
primarul comunei Traian, la conferinţa 
p r iv ind  lansarea  p ro iec tu lu i  
„EUROCOMUNA”,  ca re  s -a  
desfăşurat în sala de ședință a Centrului 
Cultural UNESCO „Ionel Perlea”.

Primăria comunei Valea Ciorii 
implementează în parteneriat cu S.C 
S E RV E L S . R . L . ,  A s o c i a ţ i a  
CENFORM, Şcoala Gimnazială 
Valea Ciorii şi S.C Intratest S.A. 
proiectul cofinanţat din Fondul Social 
European cu titlul „EUROCOMUNA 
– Dezvoltarea comunitară prin măsuri 
integrate în comuna Valea Ciorii, 
judeţul Ialomiţa” în perioada august 
2017 – august 2020.

Una  d in t r e  componen t e l e  
importante ale proiectului vizează 
susţinerea antreprenoriatului în 

cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării 
pe cont propriu, în vederea creării de 
noi locuri de muncă pentru membrii 
comunitaţii marginalizate din comuna 
Valea Ciorii, prin acordarea de micro-
granturi, servicii de consiliere şi 
consultanţă antreprenorială si 
mentorat, atât în faza de înfiinţare a 
afacerii cât şi post finanţare.

În cadrul evenimentului au fost 
prezentate activităţile, scopul şi 
obiectivele proiectului şi au fost 
prezentate cele 17 firme care urmează 
să fie înfiinţate  în cadrul proiectului 
„EUROCOMUNA”.

LUCRĂRI DE MODERNIZARE 

LA CENTRUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 

DIN ORAŞUL  FIERBINŢI-TÂRG

Din anul 2007, în această clădire a început să 
funcționeze Centrul pentru persoane vârstnice. Cu 
toate că în vederea furnizării unor servicii de calitate 
persoanelor vârstnice asistate, clădirea și spațiile din 
structura sa au fost dotate corespunzător (mobilier, 
aparatură electrocasnică), nu au fost realizate și lucrări 
de recompartimentate în așa fel încât clădirea să 
răspundă nevoilor acestei categorii de persoane. În 
vederea remedierii acestor aspecte, se va implementa 
proiectul de modernizare finanțat de Consiliul 
Județean Ialomița care vizează recompartimentarea 
tuturor spațiilor de cazare din clădire. Proiectul tehnic 
care va sta la baza lucrărilor menționate a fost  
elaborat în anul 2012 și actualizat în anul 2015, 
respectiv 2018, în sensul că a fost refăcut devizul 

 Cunoscând nevoia de îmbunătățire a condițiilor de cazare a celor 50 de bătrâni găzduiți 
actual la Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinți-Târg,  Consiliul Județean Ialomița vine 
în sprijinul acestora prin finanțarea unui amplu proiect  de modernizare.

Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinți-Târg este o unitate din structura Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița și funcționează într-o clădire în 
care, înainte de anul 2000, a funcționat Școală Specială Fierbinți-Târg (aflată în patrimoniul 
Ministerului Învățământului). Înainte de reforma agrară din anul 1945 aici a existat un conac, 
proprietatea Generalului de Divizie Heracle Arion, iar ulterior a intrat în proprietatea statului 
având următoarele destinații: Casă de Odihnă pentru ofițerii superiori, veterani de război, 
apoi Școală Specială pentru băieți.

general care prevede două etape distincte ale 
lucrărilor: 

• Etapa 1 - Montare lift exterior;
 • Etapa II  - Compartimentări Interioare. 
Valoarea totală a întregului program de 

modernizare este de 1.659.906,13 lei fără TVA,  din 
care: lucrari de montare lift exterior - 195.960 lei fără 
TVA și lucrări de compartimentări interioare -
1.463.946,13 lei fără TVA.

Prima etapă de montare a liftului exterior a fost 
finalizată în luna mai 2017, iar din luna decembrie a 
acestui an va fi demarată cea de-a două etapă de 
recompartimentare interioară.

Aceasta presupune: amenajarea de băi în fiecare 
cameră/dormitor, refacerea integrală a instalațiilor 

interioare de încălzire, alimentare cu apă, canalizare 
menajeră și a celor electrice pentru iluminat și prize în 
concordanță cu noua organizare funcțională a 
spațiului interior. De asemenea, vor fi realizate lucrări 
de termo/fonoizolare, care vor asigura un confort 
termic și acustic corespunzător persoanelor vârstnice.

Totodată, în scopul intervenției externe în caz de 
pericol, clădirea va fi prevăzută cu un sistem 
funcțional de avertizare/alarmare de stingere în caz de 
incendiu.

Având în vedere amplele lucrări care vor fi 
executate în actuala clădire a centrului, toate 
persoanele vârstnice vor fi mutate în clădirea 
Centrului de Protecție Temporară pentru tinerii care 
nu mai sunt Instituționalizați, aflată în aceeași incintă. 
Transferul persoanelor vârstnice dintr-o clădire în 
cealaltă se va realiza în condiții de maximă siguranță, 
punându-se un accent deosebit pe securitatea și 
integritatea fizică și psihică a acestora. De altfel, 
premergător acestor demersuri, persoanele vârstnice 
asistate au fost informate cu privire la lucrările care se 
vor derula în clădirea centrului, precum și cu privire la 
necesitatea transferului în clădirea învecinată. 

Prin recompartimentare vor crește atât capacitatea 
de cazare a persoanelor vârstnice cu încă 24 locuri, cât 
și nivelul de confort al locuirii. Prin acest proiect, 
persoanele găzduite în Centrul pentru Persoane 
Vârstnice – Fierbinți Târg vor avea  mai multă 
autonomie și intimitate. Întreținerea clădirii va fi mai 
ușor de asigurat, iar confortul de viață al vârstnicilor 
găzduiți aici va fi conform standardelor europene în 
domeniu.

LUCRĂRI DE MODERNIZARE 

LA CENTRUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 

DIN ORAŞUL  FIERBINŢI-TÂRG

 Regiunile sunt invitate să participe 

la un proiect-pilot prin care 

să îmbunătăţească legislaţia UE  

La 14 noiembrie, președintele Comitetului European al Regiunilor (CoR), Karl-Heinz Lambertz, s-a 
întâlnit cu reprezentanțele regiunilor UE la Bruxelles pentru a le prezenta noua rețea-pilot de centre 
regionale (#RegHub ) și a discuta despre procedura de selecție a celor 20 de regiuni care să participe la 
rețea în faza-pilot (2019-2020). Scopul proiectului este ca autoritățile locale și regionale să contribuie cu 
feedback legat de punerea în aplicare a legislației UE în teritoriu, pentru a ajuta, în cele din urmă, la 
îmbunătățirea legislației UE și a o face mai accesibilă pentru cetățeni.

Inițiativa a plecat de la una dintre recomandările 
Grupului operativ privind subsidiaritatea, creat de 
președintele Comisiei Europene, dl Juncker, în cursul 
primului semestru al anului 2018. Ea  face  parte 
dintr-o „nouă modalitate de lucru” susținută de 
Grupul operativ, pentru o monitorizare a 
subsidiarității nu numai în etapa legislativă (prin 
intermediul rețelei CoR existente de monitorizare a 
subsidiarității ), ci și în timpul punerii în aplicare a 
legislației UE. 

Inițiativa a fost recunoscută recent în comunicarea 
Comisiei Europene pe tema „Principiile 

O nouă modalitate de lucru pentru Europa:

Dacă va avea succes, proiectul va deveni 
operațional începând din anul 2021 și va fi deschis 
tuturor regiunilor care doresc să participe.

subsidiarității și proporționalității: consolidarea 
rolului lor în elaborarea politicilor UE ”, publicată la 
23 octombrie.

Atunci când a prezentat obiectivul proiectului 
reprezentanților regiunilor, la Bruxelles, președintele 
Lambertz a spus: „Toți cei care lucrează cu și pentru 
UE trebuie să facă eforturi să-i îmbunătățească legile 
și astfel să aibă un impact pozitiv asupra vieții fiecărui 
cetățean. În acest scop, este nevoie mai ales de 
cunoștințele și experiențele autorităților locale și 
regionale, ele fiind în linia întâi în ceea ce privește 
realizarea obiectivelor UE și aplicarea politicilor sale 

în propriile comunități. Acest proiect-pilot, rezultat 
dintr-un proces incluziv condus de Comisia 
Europeană, se înscrie în aceste eforturi. Pentru 
reînnoirea Europei trebuie să ne asigurăm că și mai 
multe regiuni simt că sunt ascultate, că pot influența 
ce se întâmplă în UE și că astfel pot face UE mai 
accesibilă cetățenilor ”.

Inițiativa va contribui la o mai bună evaluare a 
punerii în aplicare a politicilor UE, permițând, în 
final, legiuitorului UE să îmbunătățească legislația 
existentă și să elaboreze legislație nouă.

Faza-pilot: În cursul fazei-pilot a proiectului 
(2019-2020), CoR va consulta 20 de regiuni 
selectate pentru a testa metodologia adecvată 
furnizării unui feedback legat de aplicarea anumitor 
politici ale UE (de exemplu, privind achizițiile 
publice, schimbările climatice, politica de mediu, 
politica de coeziune) care să fie orientat spre 
rezultate și centrat pe calitate.

La 19 octombrie 2018 s-a lansat apelul la 
candidaturi pentru faza-pilot, iar perioada de 
depunere a cererilor se încheie la 30 noiembrie 2018.

Cele 20 de regiuni vor fi selectate pe baza a trei 
criterii: echilibrul geografic, angajamentul politic și 
administrativ și experiența de punere în aplicare a 
politicilor UE. Termenul „regiune” trebuie înțeles în 
sensul cel mai larg, însemnând orice autoritate 
teritorială care pune în aplicare politicile UE la un 
nivel sub cel național, inclusiv provincii, 
depa r t amen te ,  l andur i ,  comi t a t e ,  zone  
metropolitane, orașe mari sau grupuri de orașe mai 
mici și teritorii transfrontaliere, cum sunt 
euroregiunile.
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Agenția Națională a Funcționarilor Publici a organizat cea de-a XI- ediție a Competiției celor mai bune 
practici din administrația publică din România, cu scopul de a identifica și disemina inițiative inovative și 
eficiente din acest segment important al administrației și a face cunoscute experiența și rezultatele obținute 
în creșterea calității serviciului public.

Obiectivele proiectului au urmărit identificarea și promovarea politicilor, mecanismelor și practicilor 
destinate optimizării activității instituționale a autorităților publice, promovarea eficienței și eficacității 
inițiativelor destinate atragerii resurselor necesare, cunoașterea și diseminarea bunelor practici din 
domeniu și promovarea implementării parteneriatului administrație – cetățeni – societatea civilă.

Pentru ediția din anul 2018 au fost propuși 
următorii piloni tematici:

● Pilon 1: 
„Investiții inteligente în dezvoltarea resurselor 

umane“;
●  Pilon 2: 
„Inițiative și soluții integrate în dezvoltarea 

durabilă“;
● Pilon 3: 
„Consultarea publică – premisă pentru 

funcționalitatea mecanismelor codecizionale“.

Consiliul Județean Ialomița s-a înscris în 
Competiția celor mai bune practici din administrația 
publică din România, la Pilonul 3, cu programul 
multianual ”Parteneriate pentru coeziune”, prin care se 
asigură susţinerea organizatorică şi financiară a 
proiectelor/acţiunilor educative, culturale, sociale, 

sportive şi de mediu de interes public judeţean și 
naţional propuse de parteneri din societatea civilă 
ialomițeană.

Fundamentarea opțiunii de participarea la această 
competiției națională a pornit de la sporirea vizibilă a 
gradului de implicare a cetăţenilor şi, în special, a 
tinerilor, prin structuri asociative, la viaţa economico-
socială și cultural-educativă cu proiecte interesante ca 
tematică, arie de cuprindere și grupuri-țintă, 
programul multianual ”Parteneriate pentru coeziune” 
permițând promovarea bunelor practici în organizarea 
de evenimente relevante, generalizarea parteneriatului 
și înțelegerea lui ca o practică europeană.

Acest demers promovat pentru cunoașterea și 
recunoașterea performanței de la nivelul administrației 
publice românești a fost finalizat de Agenția Națională 
a Funcționarilor Publici  cu premierea celor mai bune 
practici în cadrul conferinței internaționale ”Inovație și 

calitate în sectorul public”, desfășurată în zilele de 30 -
31 octombrie 2018 , la Sâmbăta de Sus, județul Brașov.   

Cu acest prilej, Consiliului Județean Ialomița i-a 
fost acordată DIPLOMA DE BUNĂ PRACTICĂ, în 
cadrul Pilonului 3 al  Competiției celor mai bune 
practici din administrația publică din România, pentru 
aplicația ”Parteneriate pentru coeziune”.

Este un succes care aduce o consacrare națională 
din partea unei autorități specializate în promovarea 
inovației și a calității în sectorul public, a viabilității 
opțiunii strategice de dezvoltare a parteneriatelor 
instituționalizate cu societatea civilă, care generează și 
stimulează cooperare și încredere între parteneri, îi 
responsabilizează în identificarea nevoilor proprii, 
stabilirea tematicii și dimensionarea proiectelor și 
contribuie la sporirea vizibilităţii acţiunilor şi 
activităţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în spaţiul 
public.

DIPLOMA DE BUNĂ PRACTICĂ PENTRU 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA
ÎMPREUNĂ PENTRU JUDEŢUL IALOMIŢA

În data de 08 noiembrie 2018, la 
sediul Consiliului Județean Ialomița, 
împreună cu domnul Daniel Ganea, 
director al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Ialomiţa (A.D.I.), 
domnul Valere Dinu, primarul 
comunei Giurgeni şi domnul Cărbune 
Ion, primarul comunei Alexeni, 
președintele Consiliului Județean 
Ialomița a semnat două contracte de 
finanţare nerambursabilă în cadrul 
implementării Programului Judeţean 
de Dezvoltare Locală.

Judeţul Ialomiţa, prin Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa, 
își propune să sprijine proiecte care 
vizează investiţii de infrastructură de 
interes local, de dimensiuni reduse ca 
volum, care nu îndeplinesc criteriile de 
eligibilitate din cadrul altor programe 
de finanţare nerambursabilă.

Contractele de finanţare au ca 
obiect realizarea unor investiţii de 
infrastructură de interes local, vizând 

diferite domenii specifice astfel:
- U.A.T. Giurgeni îşi propune 

repararea şi executarea de trotuare in 
comuna Giurgeni. Suma totală a 
proiectului este de 125.155 lei, din 
care autori tatea f inanțatoare 
contribuie cu suma de 103.363 lei, 
contribuția beneficiarului fiind 
încuantum de 22.792 lei;

- U.A.T. Alexeni va înlocui 
învelitoarea şcolii gimnaziale cu 
clasele I-IV din comuna Alexeni. 
Suma totală a proiectului este de 
196.374 lei, din care autoritatea 
finanțatoare contribuie cu suma de 
162.374 lei, contribuția beneficia-
rului fiind în cuantum de 34.000 lei.

În continuare beneficiarii eligibili 
pot depune cereri de finanţare în 
cadrul acestui apel de proiecte până 
în momentul epuizării alocării 
financiare, dar nu mai târziu de 
31.12.2018.

În aceeași zi de 8 noiembrie 2018, 
domnul Victor Moraru, președintele 
Consiliului Județean Ialomița, a 
participat alături de domnul Ştefan 
Ionescu, primarul comunei Valea 
Ciorii, şi domnul Fănel Năstase, 
primarul comunei Traian, la conferinţa 
p r iv ind  lansarea  p ro iec tu lu i  
„EUROCOMUNA”,  ca re  s -a  
desfăşurat în sala de ședință a Centrului 
Cultural UNESCO „Ionel Perlea”.

Primăria comunei Valea Ciorii 
implementează în parteneriat cu S.C 
S E RV E L S . R . L . ,  A s o c i a ţ i a  
CENFORM, Şcoala Gimnazială 
Valea Ciorii şi S.C Intratest S.A. 
proiectul cofinanţat din Fondul Social 
European cu titlul „EUROCOMUNA 
– Dezvoltarea comunitară prin măsuri 
integrate în comuna Valea Ciorii, 
judeţul Ialomiţa” în perioada august 
2017 – august 2020.

Una  d in t r e  componen t e l e  
importante ale proiectului vizează 
susţinerea antreprenoriatului în 

cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării 
pe cont propriu, în vederea creării de 
noi locuri de muncă pentru membrii 
comunitaţii marginalizate din comuna 
Valea Ciorii, prin acordarea de micro-
granturi, servicii de consiliere şi 
consultanţă antreprenorială si 
mentorat, atât în faza de înfiinţare a 
afacerii cât şi post finanţare.

În cadrul evenimentului au fost 
prezentate activităţile, scopul şi 
obiectivele proiectului şi au fost 
prezentate cele 17 firme care urmează 
să fie înfiinţate  în cadrul proiectului 
„EUROCOMUNA”.

LUCRĂRI DE MODERNIZARE 

LA CENTRUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 

DIN ORAŞUL  FIERBINŢI-TÂRG

Din anul 2007, în această clădire a început să 
funcționeze Centrul pentru persoane vârstnice. Cu 
toate că în vederea furnizării unor servicii de calitate 
persoanelor vârstnice asistate, clădirea și spațiile din 
structura sa au fost dotate corespunzător (mobilier, 
aparatură electrocasnică), nu au fost realizate și lucrări 
de recompartimentate în așa fel încât clădirea să 
răspundă nevoilor acestei categorii de persoane. În 
vederea remedierii acestor aspecte, se va implementa 
proiectul de modernizare finanțat de Consiliul 
Județean Ialomița care vizează recompartimentarea 
tuturor spațiilor de cazare din clădire. Proiectul tehnic 
care va sta la baza lucrărilor menționate a fost  
elaborat în anul 2012 și actualizat în anul 2015, 
respectiv 2018, în sensul că a fost refăcut devizul 

 Cunoscând nevoia de îmbunătățire a condițiilor de cazare a celor 50 de bătrâni găzduiți 
actual la Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinți-Târg,  Consiliul Județean Ialomița vine 
în sprijinul acestora prin finanțarea unui amplu proiect  de modernizare.

Centrul pentru Persoane Vârstnice Fierbinți-Târg este o unitate din structura Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița și funcționează într-o clădire în 
care, înainte de anul 2000, a funcționat Școală Specială Fierbinți-Târg (aflată în patrimoniul 
Ministerului Învățământului). Înainte de reforma agrară din anul 1945 aici a existat un conac, 
proprietatea Generalului de Divizie Heracle Arion, iar ulterior a intrat în proprietatea statului 
având următoarele destinații: Casă de Odihnă pentru ofițerii superiori, veterani de război, 
apoi Școală Specială pentru băieți.

general care prevede două etape distincte ale 
lucrărilor: 

• Etapa 1 - Montare lift exterior;
 • Etapa II  - Compartimentări Interioare. 
Valoarea totală a întregului program de 

modernizare este de 1.659.906,13 lei fără TVA,  din 
care: lucrari de montare lift exterior - 195.960 lei fără 
TVA și lucrări de compartimentări interioare -
1.463.946,13 lei fără TVA.

Prima etapă de montare a liftului exterior a fost 
finalizată în luna mai 2017, iar din luna decembrie a 
acestui an va fi demarată cea de-a două etapă de 
recompartimentare interioară.

Aceasta presupune: amenajarea de băi în fiecare 
cameră/dormitor, refacerea integrală a instalațiilor 

interioare de încălzire, alimentare cu apă, canalizare 
menajeră și a celor electrice pentru iluminat și prize în 
concordanță cu noua organizare funcțională a 
spațiului interior. De asemenea, vor fi realizate lucrări 
de termo/fonoizolare, care vor asigura un confort 
termic și acustic corespunzător persoanelor vârstnice.

Totodată, în scopul intervenției externe în caz de 
pericol, clădirea va fi prevăzută cu un sistem 
funcțional de avertizare/alarmare de stingere în caz de 
incendiu.

Având în vedere amplele lucrări care vor fi 
executate în actuala clădire a centrului, toate 
persoanele vârstnice vor fi mutate în clădirea 
Centrului de Protecție Temporară pentru tinerii care 
nu mai sunt Instituționalizați, aflată în aceeași incintă. 
Transferul persoanelor vârstnice dintr-o clădire în 
cealaltă se va realiza în condiții de maximă siguranță, 
punându-se un accent deosebit pe securitatea și 
integritatea fizică și psihică a acestora. De altfel, 
premergător acestor demersuri, persoanele vârstnice 
asistate au fost informate cu privire la lucrările care se 
vor derula în clădirea centrului, precum și cu privire la 
necesitatea transferului în clădirea învecinată. 

Prin recompartimentare vor crește atât capacitatea 
de cazare a persoanelor vârstnice cu încă 24 locuri, cât 
și nivelul de confort al locuirii. Prin acest proiect, 
persoanele găzduite în Centrul pentru Persoane 
Vârstnice – Fierbinți Târg vor avea  mai multă 
autonomie și intimitate. Întreținerea clădirii va fi mai 
ușor de asigurat, iar confortul de viață al vârstnicilor 
găzduiți aici va fi conform standardelor europene în 
domeniu.

LUCRĂRI DE MODERNIZARE 

LA CENTRUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 

DIN ORAŞUL  FIERBINŢI-TÂRG

 Regiunile sunt invitate să participe 

la un proiect-pilot prin care 

să îmbunătăţească legislaţia UE  

La 14 noiembrie, președintele Comitetului European al Regiunilor (CoR), Karl-Heinz Lambertz, s-a 
întâlnit cu reprezentanțele regiunilor UE la Bruxelles pentru a le prezenta noua rețea-pilot de centre 
regionale (#RegHub ) și a discuta despre procedura de selecție a celor 20 de regiuni care să participe la 
rețea în faza-pilot (2019-2020). Scopul proiectului este ca autoritățile locale și regionale să contribuie cu 
feedback legat de punerea în aplicare a legislației UE în teritoriu, pentru a ajuta, în cele din urmă, la 
îmbunătățirea legislației UE și a o face mai accesibilă pentru cetățeni.

Inițiativa a plecat de la una dintre recomandările 
Grupului operativ privind subsidiaritatea, creat de 
președintele Comisiei Europene, dl Juncker, în cursul 
primului semestru al anului 2018. Ea  face  parte 
dintr-o „nouă modalitate de lucru” susținută de 
Grupul operativ, pentru o monitorizare a 
subsidiarității nu numai în etapa legislativă (prin 
intermediul rețelei CoR existente de monitorizare a 
subsidiarității ), ci și în timpul punerii în aplicare a 
legislației UE. 

Inițiativa a fost recunoscută recent în comunicarea 
Comisiei Europene pe tema „Principiile 

O nouă modalitate de lucru pentru Europa:

Dacă va avea succes, proiectul va deveni 
operațional începând din anul 2021 și va fi deschis 
tuturor regiunilor care doresc să participe.

subsidiarității și proporționalității: consolidarea 
rolului lor în elaborarea politicilor UE ”, publicată la 
23 octombrie.

Atunci când a prezentat obiectivul proiectului 
reprezentanților regiunilor, la Bruxelles, președintele 
Lambertz a spus: „Toți cei care lucrează cu și pentru 
UE trebuie să facă eforturi să-i îmbunătățească legile 
și astfel să aibă un impact pozitiv asupra vieții fiecărui 
cetățean. În acest scop, este nevoie mai ales de 
cunoștințele și experiențele autorităților locale și 
regionale, ele fiind în linia întâi în ceea ce privește 
realizarea obiectivelor UE și aplicarea politicilor sale 

în propriile comunități. Acest proiect-pilot, rezultat 
dintr-un proces incluziv condus de Comisia 
Europeană, se înscrie în aceste eforturi. Pentru 
reînnoirea Europei trebuie să ne asigurăm că și mai 
multe regiuni simt că sunt ascultate, că pot influența 
ce se întâmplă în UE și că astfel pot face UE mai 
accesibilă cetățenilor ”.

Inițiativa va contribui la o mai bună evaluare a 
punerii în aplicare a politicilor UE, permițând, în 
final, legiuitorului UE să îmbunătățească legislația 
existentă și să elaboreze legislație nouă.

Faza-pilot: În cursul fazei-pilot a proiectului 
(2019-2020), CoR va consulta 20 de regiuni 
selectate pentru a testa metodologia adecvată 
furnizării unui feedback legat de aplicarea anumitor 
politici ale UE (de exemplu, privind achizițiile 
publice, schimbările climatice, politica de mediu, 
politica de coeziune) care să fie orientat spre 
rezultate și centrat pe calitate.

La 19 octombrie 2018 s-a lansat apelul la 
candidaturi pentru faza-pilot, iar perioada de 
depunere a cererilor se încheie la 30 noiembrie 2018.

Cele 20 de regiuni vor fi selectate pe baza a trei 
criterii: echilibrul geografic, angajamentul politic și 
administrativ și experiența de punere în aplicare a 
politicilor UE. Termenul „regiune” trebuie înțeles în 
sensul cel mai larg, însemnând orice autoritate 
teritorială care pune în aplicare politicile UE la un 
nivel sub cel național, inclusiv provincii, 
depa r t amen te ,  l andur i ,  comi t a t e ,  zone  
metropolitane, orașe mari sau grupuri de orașe mai 
mici și teritorii transfrontaliere, cum sunt 
euroregiunile.
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Cu deosebită sensibilitate, rapsozii au prezentat 
publicului melodiile preluate de la bătrânii lor. Aceştia 
au impresionat atât prin virtuozitatea interpretării, 
prin autenticitatea şi bogăţia repertoriului, cât şi prin 
dragostea, chiar mândria cu care fiecare cânta, 
conştient că este încă deţinătorul unei imense bogăţii 
spirituale şi, nu în ultimul rând, prin „povara“ anilor. 
Baladele, doinele, horele şi sârbele ne-au purtat pe 
rând de la registrul grav al jalei şi dorului la cel al 
exuberanţei jocului.

Au evoluat Bolocan Meltiade din Borduşelu, 
Tudoran Gheorghe din Reviga, Stancu Panghe din 
Făcăeni, grupul vocal feminin din Borduşani, grupul 
vocal folcloric bărbătesc „Spicul“ din Luciu, grupul 
vocal feminin „Muntencuțele“ din Munteni Buzău, 
grupul vocal bărbătesc „Colinda“ din Jilavele. 

Spectacolul rapsozilor a fost continuat de recitalul 
susţinut de orchestra „Doina Bărăganului“ a Centrului 

Gura Ialomiţei, 17 noiembrie 2018

Ediţia a XXIII-a
Sâmbătă, 17 noiembrie 2018, localitatea Gura Ialomiței a fost gazda unei manifestări de suflet 

pentru iubitorii de folclor ialomiţean: „Rapsozii la ei acasă“. Aflată la cea de-a XXIII-a ediţie, 
manifestarea a fost organizată de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Ialomiţa, Consiliul local Gura Ialomiței şi Căminul cultural din localitate. 

Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Ialomiţa şi soliştii Gheorghe Stemate, 
Nelu Cucu, Iuliana Gheorghiță, Viorica Paraschiv, 
Anișoara Dumitru şi Nicoleta Rădinciuc Vlad. În 
cadrul manifestării au evoluat și grupul vocal de copii 
„Sătucul“ din Gura Ialomiței și grupul vocal 
instrumental de copii „Suflet ialomițean“ din Luciu.

Organizată anual, sărbătoarea a confirmat că este o 
şansă, o posibilitate poate unică de întâlnire cu 
„lăutarii satelor de altădată“, un prilej de aducere 
aminte a ceea ce reprezenta cântecul popular pentru 
satul românesc.

Grup copii ''Sătucul'' din Gura  Ialomiței

Grup vocal ''Muntencuțele'' -  Munteni Buzău

Grupul vocal ''Spicul'' din  Luciu

Grup instrumental copii ''Suflet  ialomitean'' din Luciu

Grup vocal feminin din  Bordușani

Meltiade Bolocan - raspod popular  din Bordușelu

„Rapsozii la ei acasă“„Rapsozii la ei acasă“

Concert extraordinar de folclor şi muzică patriotică

Proiectul initiat de Aurora Independent Film, cofinanțat 
de AFCN, în parteneriat cu Muzeul Judetean Ialomița, 
Școala Gimnazială Apostol D. Culea din Sudiți și Școala 
Gimnazială Perieți, și-a propus celebrarea Centenarului 
într-un județ care a dat nume importante ce au contribuit 
activ la primul Război Mondial și la o Românie Modernă. 

Acest proiect s-a materializat prin realizarea unei 
expoziții fotodocumentare, vernisată vineri, 16.11.2018 la 
Muzeul Județean Ialomița,  a unui film documentar, și a 
unor ateliere educaționale. Prin activitățile propuse, acest 
proiect are ca scop cunoașterea, promovarea 
personalităților locale și a contribuțiilor importante ale 
acestora în timpul Primului Război Mondial, printr-o 
abordare interdisciplinară, de educație culturală și muzeală.

Numele acestui proiect, „Centenar Împreună. Elite 
românești în Bărăgan”, pune de la început accent pe 
celebrarea acestui mare reper istoric împreună, de 
explicarea acestui efort de solidaritate care s-a manifestat în 
timpul Primului Război Mondial.

În acest context, al imortalizării eforturilor excepționale 
depuse de armata română, a fost înființat primul serviciu 
foto-cinematografic din timpul Primului Război Mondial, 
din care a făcut parte și Costică Acsinte, fotograf născut în 
Perieți, județul Ialomița. Costică Acsinte este fotograful 
care a realizat fotografii document excepționale în timpul 
evenimentelor Marelui Război. Alături de el, sunt evocate  

„Centenar Împreună. 

Elite româneşti în Bărăgan“

personalități militare, religioase, politice, care au scris 
pagini de istorie în Ialomița. 

Printre personalitățile selectate se numără  preotul 
Nicolae Furnică, considerat primul preot militar erou, 
căzut la Turtucaia în anul 1916, preot ce a slujit în parohia 
Sf. Treime din Urziceni.

O altă personalitate a fost Apostol D. Culea, născut la 
Sudiți, eminent promotor al învățământului la sate, 
întemeietor și  apărător al învățământului în Basarabia. 
Caporal în cadrul Regimentului 73 Infanterie Rezervă, a 
participat la campania din 1913 din Bulgaria, obţinând în 
anul următor medalia „Avântul Ţării”.

Aurelian P. Pană, proprietar al moșiei Frățilești-Sudiți, 
a fost președintele Academiei de Agricultură și ministru al 
Agriculturii și Domeniilor între 1942-1943. Victimă a 
aberantelor procese staliniste de după anul 1944, Aurelian 
P. Pană a fost condamnat la 10 ani de închisoare, pentru 
"introducerea și încurajarea cultivării unei plante 
necunoscute și inutile țării noastre: soia". A murit în 
pușcăria Gherla, la 4 mai 1951.

Aurelian Bentoiu, născut la Făcăeni, a fost un celebru 
avocat și un om politic român, care a îndeplinit și funcții 
executive în Guvernul României. A fost combatant în 
primul război mondial și a fost rănit la Turtucaia. 

Dumitru Seceleanu, cel care a scris pagini de excelență 

în istoria agrară din Bărăgan, este altă personalitate evocată, 
cel care a întemeiat ferma model de la Mărculești și  care a 
avut îndrăzneala să aclimatizeze noi soiuri de plante și rase 
de animale.

Aureliu Popescu, cu studii politice şi economice la 
Londra, numit secretar general la Ministerul Industriei şi 
Comerţului, în anul 1935 s-a stabilit la Perieţi. În următorii 
câţiva ani, până în 1941, a transformat radical moşia, dintr-o 
producătoare de cereale într-o suprafaţă de cultivare şi 
producţie a seminţelor de legume şi flori. Aceasta a fost 
printre puţinele existente în România şi a fost considerată 
cea mai importantă din această parte a Europei. 

Eroul învățător Nedelcu Lixeanu, născut în Miloșești, 
căzut eroic în Bătălia de la Turtucaia, este un alt nume ce 
merită să fie evocat în contextul celebrării Centenarului. 

Nicolae Thomescu Baciu, publicist, în 1933 a înfiinţat 
Cercul cultural „Bărăganul” şi a fost membru activ al 
Asociaţiei Ialomiţenilor, în ale cărei statute se prevedea şi 
ajutorarea tinerelor vlăstare plecate de pe meleagurile 
Bărăganului, dornice de învăţătură înaltă.

Ionel Perlea, muzician, dirijor și compozitor născut la 
Ograda, județul Ialomița, este una dintre personalitățile 
remarcabile, ale căror lucrări și compoziții au depășit 
granițele țării.

Tuturor acestor nume, precum și multor altora ce nu au 
fost evocați, le datorăm recunoștința noastră, iar celor tineri 
trebuie să le oferim suport pentru a putea cunoaște aceste 
personalități de excepție.

„Centenar Împreună. 

Elite româneşti în Bărăgan“

Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri reprezintă un 
extraordinar prilej de a readuce în memoria afectivă 
românească evenimente, fapte și, mai ales, oameni 
care, trecând printr-o tragică și dramatică exeperiență,  
au căpătat dimensiunea istorică a eroismului, a 
curajului și a puterii de sacrificiu pentru libertatea, 
unitatea și independența României. 

Județul Ialomița s-a înrolat, cu emoție, pioșenie, 
respect și recunoștință, în  ansamblul manifestărilor 
omagiale naționale și locale dedicate Centenarului Marii 
Uniri, propunând un program județean cu activități 
multiple, diverse ca tematică, modalitate de desfășurare, 
grupuri țintă și arie teritorială, prin care să pună în 
evidență contribuția locuitorilor acestor meleaguri la 
făurirea momentelor istorice de înălțătoare glorie 
străbună, să-și cinstească eroii, să dea  generațiilor de  
azi și de mâine pilda de mândrie națională, demnitate, 
dăruire și jertfă pentru neam și patrie!

MAI PRESUS DE ORICE, IUBIREA DE ŢARĂ!
Demersul Centrului Cultural UNESCO ”Ionel 

Perlea” Ialomița de a realiza și edita volumul ”Istoria 
trăită. Veterani ialomițeni la Centenar”, a întrunit 
girul necondiționat al Consiliului Județean Ialomița, 
fundamentat pe datoria de onoare ce trebuie să o 
îndeplinim, de a reda istoriei faptele care nu au încăput 
în cărțile de istorie, dar au fost scrise cu litere de sânge, 
cu demnitatea ostășească și jertfa a sute de mii de eroi 
cunoscuți sau necunoscuți și sunt încă vii în memoria 
veteranilor de război! 

 Aproape 2000 de eroi din Ialomița au rămas pe 
câmpurile de luptă ale primei conflagrații mondiale, iar 
numele lor au fost veșnicite, ca într-o carte sacră de 
învățătură, pe lespezile monumentelor ridicate în 
fiecare sat să le cinstească de-a pururi jertfa și eroismul!

Alți combatanți, aflați sub aripa ocrotitoare și 
iubirea lui Dumnezeu, s-au întors miraculos de pe front, 
purtând cu ei ”darurile războiului”: o ”mare de 
întuneric” pentru cei care și-au pierdut vederea, un 
picior din ”lemn sănătos”, o mână scurtată de schije, un 
păr albit înainte de vreme, răni cicatrizate, dar  
purtătoare de semne ale durerii emoționale și 
tulburătoare, nopți de nesomn cu vise de înfiorătoare 
explozii, dar cu speranța că îi vor revedea pe cei 
dragi de acasă! �

Autorii volumului ”Istoria trăită. Veterani 
ialomițeni la Centenar”  i-au căutat pe cei 80 de 
veterani din județul Ialomița care mai sunt în viață! Au 
stat de vorbă cu 62 dintre ei. Trecerea timpului a lăsat 

vădite urme pe statura lor! Dar pentru ei a fost o bucurie 
fără margini, vizita i-a impresionat și, nu de puține ori, 
i-a întremat! Cu zâmbetul pe buze și cu o memorie de 
invidiat, ieșită din comun, au povestit, uneori cu de-
amănuntul, cu tâlc şi cu recunoştinţă, întâmplări de pe 
front și din viața de zi cu zi! Nu-i interesează să pună în 
evidență eroismul! Ceea ce s-a întâmplat consideră ca a 
fost un act firesc și îl povestesc spre folosul generațiilor 
care vor urma! La vârste venerabile, veteranii rămân cu 
demnitate în prima linie de front a vieții, modele umane 
și pilde istorice vii!�

Și-au iubit și își iubesc țara cu sinceritate, cu 
demnitate și respect, cu un fior patriotic dincolo de 
orice conveniențe , pe care ți-l transmit cu glas înăbușit 
de emoție, cu mâini ce prind a tremura ușor, cu ochi 
înlăcrimați de amintiri dureroase!

Numărul veteranilor scade dramatic ș inexorabil cu 
fiecare zi care trece!

Volumul ”Istoria trăită. Veterani ialomițeni la 
Centenar”  devine nu numai dovada omagiului pe care 
îl aducem acestor eroi fără vârstă, ci și marmură albă de 
monument unde se pot descifra, pentru eternitate, 
numele eroilor pe umerii cărora s-a clădit unitatea și 
libertatea României!

 Pentru tot ceea ce ați făcut, respect, onoare și 
Dumnezeu să vă aibă în grijă, eroii noștri veterani! 

� � � �
� � � � � �VICTOR MORARU

 ������  PREȘEDINTE 
A���� L CONSILIULUI JUDEȚEAN IALOMIȚA

În Anul Centenarului Marii Uniri, Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Centrul 
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa au 
pregătit o serie de evenimente semnificative pentru cultura și identitatea 
poporului român. Între acestea se numără și recitalul extraordinar de muzică 
populară și patriotică „Noi suntem ai României”, pe care Paula Seling, Corala 
Bărbătească „Armonia” și Orchestra folclorică „Muzica Divertis” l-au susținut 
vineri, 26 octombrie, la Sala „Europa“ a Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Paula Seling este o cunoscută artistă, interpretă, 
personalitate TV, compozitoare, realizatoare de 
emisiuni radio. A cântat alături de Al Bano, Anita 
Doth, Tony Hawks și în deschiderea concertelor 
extraordinare susținute în România de Joan Baez, 
Chick Corea, Michael Bolton, Beyonce şi a lansat mai 
mult de treisprezece albume (inclusiv trei albume de 
Crăciun) și peste douăzeci de single-uri. A promovat 
prin numeroase concerte cultura tradiţională şi spiritul 

românesc atât în ţară cât şi peste hotare, fiind de 
fiecare dată foarte apreciată de public.

Corala „Armonia“, corul cu muzică divină, 
multiplă medaliată cu aur la Olimpiadele Mondiale 
Corale, ediţiile 2012, 2014, 2016 şi 2018, 
interpretează atât muzică patriotică, dar şi muzică 
populară românească. Vocile puternice şi melodioase, 
timbrul aparte şi folclorul autentic românesc al 
repertoriului încântă de fiecare dată publicul.

Orchestra folclorică „Muzica Divertis“ a fost 
înfiinţată de către Anton Slavici – violonist, profesor 
universitar şi solist instrumentist – pentru a oferi 
prestaţii artistice la cele mai înalte standarde. Exigenţa 
sporită privind calitatea interpretării muzicale, 
eleganţa şi rafinamentul reprezintă valori 
fundamentale pentru „Muzica Divertis“, oferind de 
fiecare dată unui eveniment o notă de nobleţe şi 
distincţie pentru publicul iubitor de artă şi cultură.

„Noi suntem ai României“„Noi suntem ai României“
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Cu deosebită sensibilitate, rapsozii au prezentat 
publicului melodiile preluate de la bătrânii lor. Aceştia 
au impresionat atât prin virtuozitatea interpretării, 
prin autenticitatea şi bogăţia repertoriului, cât şi prin 
dragostea, chiar mândria cu care fiecare cânta, 
conştient că este încă deţinătorul unei imense bogăţii 
spirituale şi, nu în ultimul rând, prin „povara“ anilor. 
Baladele, doinele, horele şi sârbele ne-au purtat pe 
rând de la registrul grav al jalei şi dorului la cel al 
exuberanţei jocului.

Au evoluat Bolocan Meltiade din Borduşelu, 
Tudoran Gheorghe din Reviga, Stancu Panghe din 
Făcăeni, grupul vocal feminin din Borduşani, grupul 
vocal folcloric bărbătesc „Spicul“ din Luciu, grupul 
vocal feminin „Muntencuțele“ din Munteni Buzău, 
grupul vocal bărbătesc „Colinda“ din Jilavele. 

Spectacolul rapsozilor a fost continuat de recitalul 
susţinut de orchestra „Doina Bărăganului“ a Centrului 

Gura Ialomiţei, 17 noiembrie 2018

Ediţia a XXIII-a
Sâmbătă, 17 noiembrie 2018, localitatea Gura Ialomiței a fost gazda unei manifestări de suflet 

pentru iubitorii de folclor ialomiţean: „Rapsozii la ei acasă“. Aflată la cea de-a XXIII-a ediţie, 
manifestarea a fost organizată de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Ialomiţa, Consiliul local Gura Ialomiței şi Căminul cultural din localitate. 

Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Ialomiţa şi soliştii Gheorghe Stemate, 
Nelu Cucu, Iuliana Gheorghiță, Viorica Paraschiv, 
Anișoara Dumitru şi Nicoleta Rădinciuc Vlad. În 
cadrul manifestării au evoluat și grupul vocal de copii 
„Sătucul“ din Gura Ialomiței și grupul vocal 
instrumental de copii „Suflet ialomițean“ din Luciu.

Organizată anual, sărbătoarea a confirmat că este o 
şansă, o posibilitate poate unică de întâlnire cu 
„lăutarii satelor de altădată“, un prilej de aducere 
aminte a ceea ce reprezenta cântecul popular pentru 
satul românesc.

Grup copii ''Sătucul'' din Gura  Ialomiței

Grup vocal ''Muntencuțele'' -  Munteni Buzău

Grupul vocal ''Spicul'' din  Luciu

Grup instrumental copii ''Suflet  ialomitean'' din Luciu

Grup vocal feminin din  Bordușani

Meltiade Bolocan - raspod popular  din Bordușelu

„Rapsozii la ei acasă“„Rapsozii la ei acasă“

Concert extraordinar de folclor şi muzică patriotică

Proiectul initiat de Aurora Independent Film, cofinanțat 
de AFCN, în parteneriat cu Muzeul Judetean Ialomița, 
Școala Gimnazială Apostol D. Culea din Sudiți și Școala 
Gimnazială Perieți, și-a propus celebrarea Centenarului 
într-un județ care a dat nume importante ce au contribuit 
activ la primul Război Mondial și la o Românie Modernă. 

Acest proiect s-a materializat prin realizarea unei 
expoziții fotodocumentare, vernisată vineri, 16.11.2018 la 
Muzeul Județean Ialomița,  a unui film documentar, și a 
unor ateliere educaționale. Prin activitățile propuse, acest 
proiect are ca scop cunoașterea, promovarea 
personalităților locale și a contribuțiilor importante ale 
acestora în timpul Primului Război Mondial, printr-o 
abordare interdisciplinară, de educație culturală și muzeală.

Numele acestui proiect, „Centenar Împreună. Elite 
românești în Bărăgan”, pune de la început accent pe 
celebrarea acestui mare reper istoric împreună, de 
explicarea acestui efort de solidaritate care s-a manifestat în 
timpul Primului Război Mondial.

În acest context, al imortalizării eforturilor excepționale 
depuse de armata română, a fost înființat primul serviciu 
foto-cinematografic din timpul Primului Război Mondial, 
din care a făcut parte și Costică Acsinte, fotograf născut în 
Perieți, județul Ialomița. Costică Acsinte este fotograful 
care a realizat fotografii document excepționale în timpul 
evenimentelor Marelui Război. Alături de el, sunt evocate  

„Centenar Împreună. 

Elite româneşti în Bărăgan“

personalități militare, religioase, politice, care au scris 
pagini de istorie în Ialomița. 

Printre personalitățile selectate se numără  preotul 
Nicolae Furnică, considerat primul preot militar erou, 
căzut la Turtucaia în anul 1916, preot ce a slujit în parohia 
Sf. Treime din Urziceni.

O altă personalitate a fost Apostol D. Culea, născut la 
Sudiți, eminent promotor al învățământului la sate, 
întemeietor și  apărător al învățământului în Basarabia. 
Caporal în cadrul Regimentului 73 Infanterie Rezervă, a 
participat la campania din 1913 din Bulgaria, obţinând în 
anul următor medalia „Avântul Ţării”.

Aurelian P. Pană, proprietar al moșiei Frățilești-Sudiți, 
a fost președintele Academiei de Agricultură și ministru al 
Agriculturii și Domeniilor între 1942-1943. Victimă a 
aberantelor procese staliniste de după anul 1944, Aurelian 
P. Pană a fost condamnat la 10 ani de închisoare, pentru 
"introducerea și încurajarea cultivării unei plante 
necunoscute și inutile țării noastre: soia". A murit în 
pușcăria Gherla, la 4 mai 1951.

Aurelian Bentoiu, născut la Făcăeni, a fost un celebru 
avocat și un om politic român, care a îndeplinit și funcții 
executive în Guvernul României. A fost combatant în 
primul război mondial și a fost rănit la Turtucaia. 

Dumitru Seceleanu, cel care a scris pagini de excelență 

în istoria agrară din Bărăgan, este altă personalitate evocată, 
cel care a întemeiat ferma model de la Mărculești și  care a 
avut îndrăzneala să aclimatizeze noi soiuri de plante și rase 
de animale.

Aureliu Popescu, cu studii politice şi economice la 
Londra, numit secretar general la Ministerul Industriei şi 
Comerţului, în anul 1935 s-a stabilit la Perieţi. În următorii 
câţiva ani, până în 1941, a transformat radical moşia, dintr-o 
producătoare de cereale într-o suprafaţă de cultivare şi 
producţie a seminţelor de legume şi flori. Aceasta a fost 
printre puţinele existente în România şi a fost considerată 
cea mai importantă din această parte a Europei. 

Eroul învățător Nedelcu Lixeanu, născut în Miloșești, 
căzut eroic în Bătălia de la Turtucaia, este un alt nume ce 
merită să fie evocat în contextul celebrării Centenarului. 

Nicolae Thomescu Baciu, publicist, în 1933 a înfiinţat 
Cercul cultural „Bărăganul” şi a fost membru activ al 
Asociaţiei Ialomiţenilor, în ale cărei statute se prevedea şi 
ajutorarea tinerelor vlăstare plecate de pe meleagurile 
Bărăganului, dornice de învăţătură înaltă.

Ionel Perlea, muzician, dirijor și compozitor născut la 
Ograda, județul Ialomița, este una dintre personalitățile 
remarcabile, ale căror lucrări și compoziții au depășit 
granițele țării.

Tuturor acestor nume, precum și multor altora ce nu au 
fost evocați, le datorăm recunoștința noastră, iar celor tineri 
trebuie să le oferim suport pentru a putea cunoaște aceste 
personalități de excepție.

„Centenar Împreună. 

Elite româneşti în Bărăgan“

Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri reprezintă un 
extraordinar prilej de a readuce în memoria afectivă 
românească evenimente, fapte și, mai ales, oameni 
care, trecând printr-o tragică și dramatică exeperiență,  
au căpătat dimensiunea istorică a eroismului, a 
curajului și a puterii de sacrificiu pentru libertatea, 
unitatea și independența României. 

Județul Ialomița s-a înrolat, cu emoție, pioșenie, 
respect și recunoștință, în  ansamblul manifestărilor 
omagiale naționale și locale dedicate Centenarului Marii 
Uniri, propunând un program județean cu activități 
multiple, diverse ca tematică, modalitate de desfășurare, 
grupuri țintă și arie teritorială, prin care să pună în 
evidență contribuția locuitorilor acestor meleaguri la 
făurirea momentelor istorice de înălțătoare glorie 
străbună, să-și cinstească eroii, să dea  generațiilor de  
azi și de mâine pilda de mândrie națională, demnitate, 
dăruire și jertfă pentru neam și patrie!

MAI PRESUS DE ORICE, IUBIREA DE ŢARĂ!
Demersul Centrului Cultural UNESCO ”Ionel 

Perlea” Ialomița de a realiza și edita volumul ”Istoria 
trăită. Veterani ialomițeni la Centenar”, a întrunit 
girul necondiționat al Consiliului Județean Ialomița, 
fundamentat pe datoria de onoare ce trebuie să o 
îndeplinim, de a reda istoriei faptele care nu au încăput 
în cărțile de istorie, dar au fost scrise cu litere de sânge, 
cu demnitatea ostășească și jertfa a sute de mii de eroi 
cunoscuți sau necunoscuți și sunt încă vii în memoria 
veteranilor de război! 

 Aproape 2000 de eroi din Ialomița au rămas pe 
câmpurile de luptă ale primei conflagrații mondiale, iar 
numele lor au fost veșnicite, ca într-o carte sacră de 
învățătură, pe lespezile monumentelor ridicate în 
fiecare sat să le cinstească de-a pururi jertfa și eroismul!

Alți combatanți, aflați sub aripa ocrotitoare și 
iubirea lui Dumnezeu, s-au întors miraculos de pe front, 
purtând cu ei ”darurile războiului”: o ”mare de 
întuneric” pentru cei care și-au pierdut vederea, un 
picior din ”lemn sănătos”, o mână scurtată de schije, un 
păr albit înainte de vreme, răni cicatrizate, dar  
purtătoare de semne ale durerii emoționale și 
tulburătoare, nopți de nesomn cu vise de înfiorătoare 
explozii, dar cu speranța că îi vor revedea pe cei 
dragi de acasă! �

Autorii volumului ”Istoria trăită. Veterani 
ialomițeni la Centenar”  i-au căutat pe cei 80 de 
veterani din județul Ialomița care mai sunt în viață! Au 
stat de vorbă cu 62 dintre ei. Trecerea timpului a lăsat 

vădite urme pe statura lor! Dar pentru ei a fost o bucurie 
fără margini, vizita i-a impresionat și, nu de puține ori, 
i-a întremat! Cu zâmbetul pe buze și cu o memorie de 
invidiat, ieșită din comun, au povestit, uneori cu de-
amănuntul, cu tâlc şi cu recunoştinţă, întâmplări de pe 
front și din viața de zi cu zi! Nu-i interesează să pună în 
evidență eroismul! Ceea ce s-a întâmplat consideră ca a 
fost un act firesc și îl povestesc spre folosul generațiilor 
care vor urma! La vârste venerabile, veteranii rămân cu 
demnitate în prima linie de front a vieții, modele umane 
și pilde istorice vii!�

Și-au iubit și își iubesc țara cu sinceritate, cu 
demnitate și respect, cu un fior patriotic dincolo de 
orice conveniențe , pe care ți-l transmit cu glas înăbușit 
de emoție, cu mâini ce prind a tremura ușor, cu ochi 
înlăcrimați de amintiri dureroase!

Numărul veteranilor scade dramatic ș inexorabil cu 
fiecare zi care trece!

Volumul ”Istoria trăită. Veterani ialomițeni la 
Centenar”  devine nu numai dovada omagiului pe care 
îl aducem acestor eroi fără vârstă, ci și marmură albă de 
monument unde se pot descifra, pentru eternitate, 
numele eroilor pe umerii cărora s-a clădit unitatea și 
libertatea României!

 Pentru tot ceea ce ați făcut, respect, onoare și 
Dumnezeu să vă aibă în grijă, eroii noștri veterani! 

� � � �
� � � � � �VICTOR MORARU

 ������  PREȘEDINTE 
A���� L CONSILIULUI JUDEȚEAN IALOMIȚA

În Anul Centenarului Marii Uniri, Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Centrul 
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa au 
pregătit o serie de evenimente semnificative pentru cultura și identitatea 
poporului român. Între acestea se numără și recitalul extraordinar de muzică 
populară și patriotică „Noi suntem ai României”, pe care Paula Seling, Corala 
Bărbătească „Armonia” și Orchestra folclorică „Muzica Divertis” l-au susținut 
vineri, 26 octombrie, la Sala „Europa“ a Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Paula Seling este o cunoscută artistă, interpretă, 
personalitate TV, compozitoare, realizatoare de 
emisiuni radio. A cântat alături de Al Bano, Anita 
Doth, Tony Hawks și în deschiderea concertelor 
extraordinare susținute în România de Joan Baez, 
Chick Corea, Michael Bolton, Beyonce şi a lansat mai 
mult de treisprezece albume (inclusiv trei albume de 
Crăciun) și peste douăzeci de single-uri. A promovat 
prin numeroase concerte cultura tradiţională şi spiritul 

românesc atât în ţară cât şi peste hotare, fiind de 
fiecare dată foarte apreciată de public.

Corala „Armonia“, corul cu muzică divină, 
multiplă medaliată cu aur la Olimpiadele Mondiale 
Corale, ediţiile 2012, 2014, 2016 şi 2018, 
interpretează atât muzică patriotică, dar şi muzică 
populară românească. Vocile puternice şi melodioase, 
timbrul aparte şi folclorul autentic românesc al 
repertoriului încântă de fiecare dată publicul.

Orchestra folclorică „Muzica Divertis“ a fost 
înfiinţată de către Anton Slavici – violonist, profesor 
universitar şi solist instrumentist – pentru a oferi 
prestaţii artistice la cele mai înalte standarde. Exigenţa 
sporită privind calitatea interpretării muzicale, 
eleganţa şi rafinamentul reprezintă valori 
fundamentale pentru „Muzica Divertis“, oferind de 
fiecare dată unui eveniment o notă de nobleţe şi 
distincţie pentru publicul iubitor de artă şi cultură.

„Noi suntem ai României“„Noi suntem ai României“
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Sănătate

De ce au nevoie nou-născuţii de screening al 
auzului?

Un număr relativ mic de copii se nasc cu 
probleme auditive, ceea ce înseamnă că aceştia nu 
aud sunetele aşa cum trebuie. Un test de screening 
special poate detecta aceste probleme la scurt timp 
după naştere. Detectarea cât mai rapidă a acestora 
este vitală pentru dezvoltarea viitoare a limbajului şi 
a vorbirii copilului.

De ce este important screening-ul la nou-
născuţi?

Hipoacuzia sau pierderea auzului este una dintre 
cele mai frecvente afecţiuni auditive după naştere. 
Aproximativ 2% dintre copii sunt afectaţi. Este 
important ca deficienţele de auz să fie identificate 
înainte ca ei să împlinească 6 luni. Dacă se întâmplă 
acest lucru mai repede, respectivii copii au o mai 
bună şansă la a dezvolta aptitudini şi abilităţi 
echivalente cu ale copiilor care nu au astfel de 
sănătate, atunci când intră la grădiniţă. 

Desfăşurarea optimă şi eficientă a acestui 
program de screening al auzului la nou-născuţi 
permite o detecţie precoce (prima lună de viaţă) a 
hipoacuziei bilaterale permanente, un diagnostic 

Graţie sprijinului acordat de către Consiliul 
Judeţean Ialomiţa şi a suportului indispensabil al 
structurii manageriale, secţia de ORL a Spitalului 

Carescape R860 este ventilatorul Ge Healthcare 
destinat îngrijirii tuturor pacienţilor critici şi a fost 
special proiectat printr-o strânsă colaborare cu 
specialişti din domeniul ATI, pentru a asigura o 
utilizare simplă, rapidă şi excelenţă clinică în privinţa 
proiecţiei plămânilor şi posibilitatea de a utiliza 
instrumente clinice inovatoare.

Ecografia musculoscheletală este o metodă 
precisă, neinvazivă, nedureroasă, operator-
depedentă care se poate repeta ori de câte ori este 
nevoie.

Ea poate fi folosită atât pentru articulaţiile 
periferice (umeri, cot, mâini, genunchi, şold, glezne, 
picioare) dar şi pentru structurile înconjurătoare 
cum sunt muşchii, ligamentele, tendoanele.

Leziunile traumatice cu evidenţierea rupturilor 
musculare parţiale sau totale,  prezenţa 
complicaţiilor (hematoame, lichid articular) pot fi 
v i z u a l i z a t e  c u  a j u t o r u l  e c o g r a f i e i  
musculoscheletale.

De asemenea, este utilă în cazul leziunilor 
articulare sau tendinoase de cauză inflamatorie sau 
degenerative în afecţiuni precum:

- Umăr: umărul „îngheţat”, tendinite, bursite, 
calcificări, rupturi, lichid articular inflamator;

- Cot: epicondilită, tendinite, bursite 
olecraneene;

- Mână: metoda de prima alegere pentru 
monitorizarea pacienţilor cu boli reumatologice 
inflamatorii precum poliartrita reumatoidă 
(sinovite, tenosinovite), semne de compresie a 
nervului median în sindromul de tunel carpian;

- Genunchi: semne incipiente ale gonartrozei, 
chist Baker, lichid articular; 

- Gleznă: vizualizarea tendonului lui Ahile, a 
tendoanelor înconjurătoare şi a semnelor 
inflamatorii din interiorul articulaţiei, precum şi 
modificările de tip fasciită plantară;

- Şold: prezenţa lichidului în şold, a semnelor de 
coxartroză, precum şi a bursitelor.

Totodată se pot administra unele substanțe fie 
antiinflamatoare, fie cu rol lubrefiant (acid 
hialuronic) la nivel articular sau periarticular sub 
forma unor puncții ecoghidate.

Efectuarea examinării în timp real fără a produce 
disconfort pacientului, fiind uşor de practicat în 
regim de ambulator transformă această tehnică într-
una extrem de utilă medicului.

obiectiv al acesteia până la vârsta de 3 luni şi o 
intervenţie terapeutică adecvată (protezare sau 
implant cohlear) până la vârsta de 6 luni. Se asigură 
astfel, fără îndoială, condiţiile optime pentru 
achiziţia normală a informaţiilor sonore şi 
dezvoltarea normală a limbajului copilului.  

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ 
SLOBOZIA a achiziţionat, cu ajutorul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa şi a Ministerului Sănătăţii, două 
aparate necesare screeningului auditiv universal la 
nou-născuţi.

Sera™ cu DPOAE este destinat pentru folosirea 
în evaluarea şi documentarea audiologică a 
problemelor de auz folosind Otomisiuni Acustice 
Produse de Distorsiune. Populaţia ţintă pentru 
Sera™ cu DPOAE include toate vârstele.

Sera™ cu TEOAE este destinat pentru folosirea 
în evaluarea şi documentarea audiologică a 
problemelor de auz folosind Otoemisiuni Acustice 
Evocate Tranzitorii. Populaţia ţintă pentru Sera™ cu 
TEOAE include toate vârstele, nou-născuţi, sugari, 
copii şi adulţi.

Sera™ cu ABRIS este destinat utilizării în 
evaluarea audiologică și documentarea afecțiunilor 
urechii și nervilor auditivi, utilizând potențiale 
evocate auditiv din urechea internă, nervul auditiv și 
trunchiul cerebral.

Sera™ cu ABRIS este conceput pentru testarea la 
nou-născuți.

Aparate necesare screeningului 

auditiv universal la nou-născuţi

Ecograf Siemens acuson juniper

- Cabinet Reumatologie -

Echipament de top la secţia ORL

Aparate de ventilaţie mecanică, necesare  

secţiilor Anestezie Terapie Intensivă 

şi Toxicologie

Judeţean de Urgenţă Slobozia a fost dotată, de curând, 
cu un echipament de top, constând dintr-un sistem 
compact de video fibroscopie nazo-faringo-laringiană 
STORZ.

Examinarea realizată cu ajutorului fibroscopului 
ORL este o procedură rapidă şi modernă de 
diagnostic, ce permite vizualizarea unor zone greu 
accesibile din interiorul nasului şi gâtului.

Procedura este minim invazivă, nedureroasă şi 
permite atât diagnosticarea, cât şi efectuarea unor 
proceduri chirurgicale ORL. 

Aparatul compact de video fibroscopie de ultima 
generaţie poate fi utilizat atât la copii, cât şi la adulţi şi 
permite explorarea unor afecţiuni mai frecvente 
precum: sinuzita, formaţiuni tumorale benigne sau 
maligne în sfera ORL, deviaţia de sept nazal, 
patologia inflamatorie/ infecţioasă de tract respirator 
superior, afecţiuni ale trompei auditive şi ale 
urechilor.

Astfel, echipa de medici ORL din cadrul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Slobozia îşi măreşte gama de 
manevre diagnostice şi terapeutice, oferind 
posibilitatea diagnosticării şi tratării pacienţilor pe 
plan local.

Aparatură ultraperformantă achiziţionată Aparatură ultraperformantă achiziţionată 
de Spitalul Judeţean de Urgenţă Sloboziade Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia

Aparatură ultraperformantă achiziţionată 
de Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia


