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PROGRAM DE AUDIENŢE

 Preşedinte,

VICTOR MORARU

Vicepreşedinte,

EMIL CĂTĂLIN GRIGORE 

Luni 
10.00 - 12.00

Marţi 

10.00 - 12.00

Vicepreşedinte,

IONEL GAE 
Miercuri

10.00 - 12.00

Secretarul judeţului Ialomiţa,

ADRIAN ROBERT IONESCU
Joi   

13.00 - 15.00

Luni-Joi:  08.00 - 16.30 
Vineri:     08.00 - 14.00

PROGRAM 
DE LUCRU

«Modernizarea, extinderea şi dotarea Unităţii de Primire 

Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia"

S-a semnat contractul cu finanţare europeană nerambursabilă

În contextul celebrării Centenarului Marii 
Uniri, moment de strălucire, unic şi fundamental 
din istoria României, care ne-a marcat destinul, a 
revitalizat sentimentul patriotic şi identitatea 
neamului românesc, Consiliul Judeţean Ialomiţa 
a iniţiat gala „10 pentru Ialomiţa“ şi desemnarea 
„Personalităţii judeţului Ialomiţa“.

Evenimentul de mare anvergură a avut drept 
scop premierea a zece persoane din următoarele 
zece domenii de activitate principale ale vieţii 
publice: administraţie publică, educaţie, 

sănătate, cultură, sport, mediul de afaceri, 
agricultură, devotament pentru comunitate, 
promovarea tradiţiilor, societatea civilă, 
precum şi decernarea titlului de “Personalitatea 
Judeţului Ialomiţa”.

Prin această initiativă, Consiliul Judeţean 
Ialomiţa încurajează modalităţile active de 
relaţionare cu personalităţile de excepţie ale 
judeţului Ialomiţa, cunoaşterea, recunoaşterea şi 
aducerea acestora în memoria afectivă a 
comunităţii. (continure în pag. 4-5)
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pentru două localităţi 

ialomiţene prin Programul 

Judeţean de Dezvoltare Locală
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Hotărâri adoptate 
de CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA 

în luna martie 2019

În luna martie 2019, Consiliul Județean Ialomiţa 

a aprobat 7 proiecte de hotărâre privind:

aprobarea repartizării pe bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor 
sume  defalcate din unele venituri ale bugetului de 
stat, pe anul 2019;

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 
Județean Ialomița nr. 32/10.03.2017 privind 
aprobarea organigramei, statului de funcții și 
funcțiilor publice din cadrul  aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și 
completările ulterioare;

aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului 
de investiții ”Modernizare drum județean DJ201, 
Tronson Orezu (intersecție DJ201B)-Piersica-
Bordușelu (ieșire localitate), km 35+400 - km 
45+500”;

aprobarea Temei de proiectare aferentă 
obiectivului de investiții ” Modernizare drum 
județean DJ201, Tronson Orezu (intersecție DJ201B) 
- Piersica-Bordușelu (ieșire localitate), km 35+400 - 
km 45+500”;

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

transmiterea unui tronson din drumul județean DJ 
212 Limită Județ Brăila – Luciu – Mihail 
Kogălniceanu – – Lăcusteni – Platonești –  Țăndărei 
Movila – Fetești, cuprins între km 85 + 047 – km 87 + 
454, aflat în domeniul public al Județului Ialomița și 

administrarea Consiliului Județean Ialomița, în 
administrarea Consiliului Local al Comunei Movila;

aprobarea dezmembrării cărții funciare nr. 21315 a 
terenului intravilan situat pe raza comunei Giurgeni, 
proprietate privată a județului Ialomița.

Proiectele de hotărâre privind aplicarea sancțiunii 
disciplinare “mustrare scrisă” domnului Chiriță 
Nicolae - director executiv al Direcției Județene de 
Evidență a Persoanelor Ialomița și privind aplicarea 
sancțiunii disciplinare “diminuarea drepturilor 
salariale cu 20% pe o perioadă de 3 luni” domnului 
Chiriță Nicolae - director executiv al Direcției 
Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița, au fost 
respinse întrucât nu au întrunit numărul de voturi 
necesar adoptării.

În data de 04 martie 2019, în foaierul Sălii de 
festivităţi “Europa”a Consiliului Judeţean Ialomiţa, a 
avut loc conferința de presă care a marcat semnarea a 
două contracte de finanţare în cadrul Programului 
Judeţean de Dezvoltare Locală.

În acest context, domnul Victor Moraru, 
preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, împreună 
cu domnul Daniel Ganea, director Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa (A.D.I.), alături  
de domnul Badea Lilian – primarul comunei Ograda și 

domnul Ciriblan Romeo Sorin – primarul comunei 
Mărculeşti, au semnat contractele de finanţare care au 
ca obiect realizarea unor investiţii de infrastructură de 
interes local, vizând diferite domenii specifice, astfel:

- U.A.T. Ograda îşi propune amenajarea unui grup 
sanitar la şcoala gimnazială cu clasele I-IVdin 
comuna Ograda. Valoarea totală a proiectului este de 
251.915,25 lei, din care autoritatea finanţatoare 
contribuie cu suma de 193.371,17 lei, contribuţia 
beneficiarului fiind de 58.544,08 lei.

- U.A.T. Mărculeşti îşi propune dotarea Școlii 
gimnaziale “Alexandru Rădulescu”, din comuna 
Mărculeşti, cu grupuri sanitare. Valoarea totală a 
proiectului este de 212.481,34 lei, din care autoritatea 
finanţatoare contribuie cu suma de 169.981,78 lei, 
contribuţia beneficiarului fiind de 42.499,56 lei.

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

Noi contracte de finanţare 

pentru două localităţi 

ialomiţene prin Programul 

Judeţean de Dezvoltare Locală 

«Modernizarea, extinderea şi dotarea Unităţii 

de Primire Urgenţe din cadrul 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia"

Astfel, în data de 17.04.2018,  Consiliul Județean 
Ialomița a depus proiectul: „Modernizarea, 
extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe 
din cadrul Spitalului Județean de Urgență 
Slobozia”  în cadrul apelului de proiecte 
P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni - cod apel 
POR/180/8/2  aferent Programului Operaţional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea 
infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de 
investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi 
sociale, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea 
calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, 
Operațiunea B – Unități de primiri urgențe. În urma 

Având în vedere situaţia actuală a infrastructurii sanitare, modernizarea, extinderea și dotarea 
Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgență Slobozia reprezintă o prioritate 
majoră pentru sistemul de sănătate, venind în întâmpinarea nevoilor medicale ale pacienţilor, dar 
creând și un mediu propice pentru desfășurarea activității medicilor din cadrul unității medicale și, cel 
mai important, dotarea unității la standarde europene care, la momentul actual, este deficitară, fiind 
realizată doar din bugetul local

Unitatea de Primire Urgențe din cadrul Spitalului 
Judeţean de Urgențe Slobozia este cea mai mare 
unitate de urgențe din judeţul Ialomiţa. Aceasta 
răspunde tuturor cazurilor de urgență atât din oraşul 
Slobozia, cât și celor din împrejurimi. 

Din punct de vedere functional datorită modalității 
în care sunt amplasate diversele funcțiuni, Unitatea de 
Primire Urgențe nu poate satisface fluxurile corecte 
conform legislației în vigoare privind conducerea şi 
organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire 
a urgenţelor.

Rezultatul așteptat în urma implementării 
proiectului este crearea unui spațiu adecvat, în 
vederea creșterii calității serviciilor de sănătate și a 
nivelului de trai a populației din orașul Slobozia și din 
întreg județul Ialomița. Se urmărește asigurarea unui 
acces egal al tuturor cetățenilor la serviciile de 
sănătate, în vederea creșterii speranței de viață 
sănătoasă prin sporirea accesibilității serviciilor 
medicale și îmbunătățirea calității acestora.

parcurgerii etapei de evaluare tehnică și financiară, 
proiectul a fost admis la finanțare, obținând un punctaj 
de 73 puncte.

În urma evaluării, proiectul a fost declarat eligibil, 
fapt pentru care, în data de 21.03.2019, Consiliul 
Județean Ialomița a semnat contractul de finanțare.    

Obiectivul general al proiectului constă în 
îmbunătățirea infrastructuri i  sociale prin 
modernizarea, extinderea și dotarea Unității de 
Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Slobozia. 

Scopul proiectului este de a contribui la 
asigurarea distribuției teritoriale echilibrate a 

serviciilor medicale de urgență prin preluarea 
pacienților de la nivel local, care nu pot fi tratați în 
sistem ambulatoriu.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Ridicarea nivelului calitativ al actului medical 

prin extinderea și modernizarea UPU din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Slobozia; 

2. Scăderea numărului de pacienți redirecționați 
prin dotarea cu aparatură medicală complexă;

3. Scăderea timpului necesar pentru diagnosticare 
și tratament, ca urmare a dotării și instrumentării la 
standarde europene.

În prezent, activitatea UPU se desfăşoară într-un 
corp de clădire cu regimul de înălţime parter, care a 
fost construit în anul 2010, situat între ambulatoriu şi 
spital, la care se adauga spații din parterul spitalului 
legate functional și constructiv de clădirea propriu-
zisă prin intermediul unei pasarele închise. Suprafaţa 
construită a corpului existent este de 467 mp, din care 
118 mp este suprafaţa construită a terasei acoperite. 
Suprafaţa  utilă  a  clădirii  U.P.U. existente este de 
284 mp. La această suprafață construită se adaugă 
diversele spații din parterul spitalului de 143,3 mp, 
cumulând un total de 611,45mp, suprafață construită.

Ca urmare a extinderii propuse, Unitatea de Primire 
Urgenţe va avea suprafaţa construită totală de 321mp 
(menținut din existent) + 640 mp (extindere) = 961 mp 
la care se adaugă o nouă copertină peste zona de acces 
salvări cu o suprafață de 122 mp, rezultând un total de 
1083 mp total construiți. Având în vedere și amenjarea 
spațiilor din cadrul corpului de spital, suprafața totală 
construită considerată este de 1.279 mp.

Suprafața utilă după extindere va fi de 1.018 mp.
Regimul de înălţime al corpului de clădire va fi parter.
Acțiunile propuse în cadrul proiectului sunt:
Lucrări de extindere a Unității de Primire Urgențe; 
 Lucrări de modernizare a Unității de Primire 

Urgențe existente și recompartimentare, astfel încât să 
se asigure spațiile și fluxurile necesare;

 Dotarea Unității de Primiri Urgențe cu 216 
echipamente specifice pentru facilitarea desfășurării 
activității și îmbunătățirea actului medical. 

Durata de realizare a proiectului: 33 de luni de la 
semnarea contractului de finanțare - 21.03.2019   
(durata de execuție lucrărilor este de 19 luni).

 Finalizare: estimat decembrie 2021.
- Valoarea totală a proiectului în lei, inclusiv 

TVA:    7.472.765,74 lei ;
- Valoarea totală a proiectului, în Euro, inclusiv 

TVA (curs 4,75 lei):   1.573.213,84 euro; 
- Asistenţa financiară nerambursabilă în lei, 

inclusiv TVA :   6.687.300,07  lei
- Asistenţa financiară nerambursabilă în euro, 

inclusiv TVA :   1.407.852,65 euro
- Contribuţia proprie in lei, inclusiv TVA:   
   785.465,67 lei     din care:
- Contribuţia proprie în euro, inclusiv TVA:  

   165.361,19 euro 

Noi contracte de finanţare 

pentru două localităţi 

ialomiţene prin Programul 

Judeţean de Dezvoltare Locală 
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În luna martie 2019, Consiliul Județean Ialomiţa 

a aprobat 7 proiecte de hotărâre privind:

aprobarea repartizării pe bugetele locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor 
sume  defalcate din unele venituri ale bugetului de 
stat, pe anul 2019;

modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 
Județean Ialomița nr. 32/10.03.2017 privind 
aprobarea organigramei, statului de funcții și 
funcțiilor publice din cadrul  aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și 
completările ulterioare;

aprobarea Notei conceptuale aferentă obiectivului 
de investiții ”Modernizare drum județean DJ201, 
Tronson Orezu (intersecție DJ201B)-Piersica-
Bordușelu (ieșire localitate), km 35+400 - km 
45+500”;

aprobarea Temei de proiectare aferentă 
obiectivului de investiții ” Modernizare drum 
județean DJ201, Tronson Orezu (intersecție DJ201B) 
- Piersica-Bordușelu (ieșire localitate), km 35+400 - 
km 45+500”;

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

transmiterea unui tronson din drumul județean DJ 
212 Limită Județ Brăila – Luciu – Mihail 
Kogălniceanu – – Lăcusteni – Platonești –  Țăndărei 
Movila – Fetești, cuprins între km 85 + 047 – km 87 + 
454, aflat în domeniul public al Județului Ialomița și 

administrarea Consiliului Județean Ialomița, în 
administrarea Consiliului Local al Comunei Movila;

aprobarea dezmembrării cărții funciare nr. 21315 a 
terenului intravilan situat pe raza comunei Giurgeni, 
proprietate privată a județului Ialomița.

Proiectele de hotărâre privind aplicarea sancțiunii 
disciplinare “mustrare scrisă” domnului Chiriță 
Nicolae - director executiv al Direcției Județene de 
Evidență a Persoanelor Ialomița și privind aplicarea 
sancțiunii disciplinare “diminuarea drepturilor 
salariale cu 20% pe o perioadă de 3 luni” domnului 
Chiriță Nicolae - director executiv al Direcției 
Județene de Evidență a Persoanelor Ialomița, au fost 
respinse întrucât nu au întrunit numărul de voturi 
necesar adoptării.

În data de 04 martie 2019, în foaierul Sălii de 
festivităţi “Europa”a Consiliului Judeţean Ialomiţa, a 
avut loc conferința de presă care a marcat semnarea a 
două contracte de finanţare în cadrul Programului 
Judeţean de Dezvoltare Locală.

În acest context, domnul Victor Moraru, 
preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, împreună 
cu domnul Daniel Ganea, director Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa (A.D.I.), alături  
de domnul Badea Lilian – primarul comunei Ograda și 

domnul Ciriblan Romeo Sorin – primarul comunei 
Mărculeşti, au semnat contractele de finanţare care au 
ca obiect realizarea unor investiţii de infrastructură de 
interes local, vizând diferite domenii specifice, astfel:

- U.A.T. Ograda îşi propune amenajarea unui grup 
sanitar la şcoala gimnazială cu clasele I-IVdin 
comuna Ograda. Valoarea totală a proiectului este de 
251.915,25 lei, din care autoritatea finanţatoare 
contribuie cu suma de 193.371,17 lei, contribuţia 
beneficiarului fiind de 58.544,08 lei.

- U.A.T. Mărculeşti îşi propune dotarea Școlii 
gimnaziale “Alexandru Rădulescu”, din comuna 
Mărculeşti, cu grupuri sanitare. Valoarea totală a 
proiectului este de 212.481,34 lei, din care autoritatea 
finanţatoare contribuie cu suma de 169.981,78 lei, 
contribuţia beneficiarului fiind de 42.499,56 lei.

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

Noi contracte de finanţare 

pentru două localităţi 

ialomiţene prin Programul 

Judeţean de Dezvoltare Locală 

«Modernizarea, extinderea şi dotarea Unităţii 

de Primire Urgenţe din cadrul 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia"

Astfel, în data de 17.04.2018,  Consiliul Județean 
Ialomița a depus proiectul: „Modernizarea, 
extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe 
din cadrul Spitalului Județean de Urgență 
Slobozia”  în cadrul apelului de proiecte 
P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni - cod apel 
POR/180/8/2  aferent Programului Operaţional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea 
infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de 
investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi 
sociale, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea 
calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, 
Operațiunea B – Unități de primiri urgențe. În urma 

Având în vedere situaţia actuală a infrastructurii sanitare, modernizarea, extinderea și dotarea 
Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Judeţean de Urgență Slobozia reprezintă o prioritate 
majoră pentru sistemul de sănătate, venind în întâmpinarea nevoilor medicale ale pacienţilor, dar 
creând și un mediu propice pentru desfășurarea activității medicilor din cadrul unității medicale și, cel 
mai important, dotarea unității la standarde europene care, la momentul actual, este deficitară, fiind 
realizată doar din bugetul local

Unitatea de Primire Urgențe din cadrul Spitalului 
Judeţean de Urgențe Slobozia este cea mai mare 
unitate de urgențe din judeţul Ialomiţa. Aceasta 
răspunde tuturor cazurilor de urgență atât din oraşul 
Slobozia, cât și celor din împrejurimi. 

Din punct de vedere functional datorită modalității 
în care sunt amplasate diversele funcțiuni, Unitatea de 
Primire Urgențe nu poate satisface fluxurile corecte 
conform legislației în vigoare privind conducerea şi 
organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire 
a urgenţelor.

Rezultatul așteptat în urma implementării 
proiectului este crearea unui spațiu adecvat, în 
vederea creșterii calității serviciilor de sănătate și a 
nivelului de trai a populației din orașul Slobozia și din 
întreg județul Ialomița. Se urmărește asigurarea unui 
acces egal al tuturor cetățenilor la serviciile de 
sănătate, în vederea creșterii speranței de viață 
sănătoasă prin sporirea accesibilității serviciilor 
medicale și îmbunătățirea calității acestora.

parcurgerii etapei de evaluare tehnică și financiară, 
proiectul a fost admis la finanțare, obținând un punctaj 
de 73 puncte.

În urma evaluării, proiectul a fost declarat eligibil, 
fapt pentru care, în data de 21.03.2019, Consiliul 
Județean Ialomița a semnat contractul de finanțare.    

Obiectivul general al proiectului constă în 
îmbunătățirea infrastructuri i  sociale prin 
modernizarea, extinderea și dotarea Unității de 
Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Slobozia. 

Scopul proiectului este de a contribui la 
asigurarea distribuției teritoriale echilibrate a 

serviciilor medicale de urgență prin preluarea 
pacienților de la nivel local, care nu pot fi tratați în 
sistem ambulatoriu.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Ridicarea nivelului calitativ al actului medical 

prin extinderea și modernizarea UPU din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Slobozia; 

2. Scăderea numărului de pacienți redirecționați 
prin dotarea cu aparatură medicală complexă;

3. Scăderea timpului necesar pentru diagnosticare 
și tratament, ca urmare a dotării și instrumentării la 
standarde europene.

În prezent, activitatea UPU se desfăşoară într-un 
corp de clădire cu regimul de înălţime parter, care a 
fost construit în anul 2010, situat între ambulatoriu şi 
spital, la care se adauga spații din parterul spitalului 
legate functional și constructiv de clădirea propriu-
zisă prin intermediul unei pasarele închise. Suprafaţa 
construită a corpului existent este de 467 mp, din care 
118 mp este suprafaţa construită a terasei acoperite. 
Suprafaţa  utilă  a  clădirii  U.P.U. existente este de 
284 mp. La această suprafață construită se adaugă 
diversele spații din parterul spitalului de 143,3 mp, 
cumulând un total de 611,45mp, suprafață construită.

Ca urmare a extinderii propuse, Unitatea de Primire 
Urgenţe va avea suprafaţa construită totală de 321mp 
(menținut din existent) + 640 mp (extindere) = 961 mp 
la care se adaugă o nouă copertină peste zona de acces 
salvări cu o suprafață de 122 mp, rezultând un total de 
1083 mp total construiți. Având în vedere și amenjarea 
spațiilor din cadrul corpului de spital, suprafața totală 
construită considerată este de 1.279 mp.

Suprafața utilă după extindere va fi de 1.018 mp.
Regimul de înălţime al corpului de clădire va fi parter.
Acțiunile propuse în cadrul proiectului sunt:
Lucrări de extindere a Unității de Primire Urgențe; 
 Lucrări de modernizare a Unității de Primire 

Urgențe existente și recompartimentare, astfel încât să 
se asigure spațiile și fluxurile necesare;

 Dotarea Unității de Primiri Urgențe cu 216 
echipamente specifice pentru facilitarea desfășurării 
activității și îmbunătățirea actului medical. 

Durata de realizare a proiectului: 33 de luni de la 
semnarea contractului de finanțare - 21.03.2019   
(durata de execuție lucrărilor este de 19 luni).

 Finalizare: estimat decembrie 2021.
- Valoarea totală a proiectului în lei, inclusiv 

TVA:    7.472.765,74 lei ;
- Valoarea totală a proiectului, în Euro, inclusiv 

TVA (curs 4,75 lei):   1.573.213,84 euro; 
- Asistenţa financiară nerambursabilă în lei, 

inclusiv TVA :   6.687.300,07  lei
- Asistenţa financiară nerambursabilă în euro, 

inclusiv TVA :   1.407.852,65 euro
- Contribuţia proprie in lei, inclusiv TVA:   
   785.465,67 lei     din care:
- Contribuţia proprie în euro, inclusiv TVA:  

   165.361,19 euro 

Noi contracte de finanţare 

pentru două localităţi 

ialomiţene prin Programul 

Judeţean de Dezvoltare Locală 
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În cadrul fiecărui domeniu de activitate au fost 
făcute câte 10 nominalizări ale personalităților 
care au îndeplinit criteriile specifice domeniului.

Cunoscutul prezentator Cristian Brancu a dat 
startul unui maraton de aproape trei ore, o 
experienţă nouă, extraordinară, atât pentru sala 
arhiplină, în care au fost prezenți parlamentari, 
reprezentanţi ai administraţiei ialomiţene, oameni 
de cultură, reprezentanţi ai societăţii civile, ziarişti, 
cât şi pentru cei sărbătoriţi, care au urcat pe scenă.

Joi, 28 martie 2019, începând cu ora 16,00, Sala EUROPA a Consiliului Judeţean Ialomiţa 
a fost gazda unui eveniment de o importanţă excepţională pentru comunitatea ialomiţeană: 
Gala de premiere, la prima ediţie a Proiectului ”10 PENTRU IALOMIȚA” și decernarea 
medaliei „PERSONALITATEA  JUDEȚULUI  IALOMIȚA”. 

Într-o organizare ireproşabilă, Gala a avut menirea să pună în evidență personalități a 
căror activitate s-a situat la nivel de excelență și performanță.

Cele 10 domenii de activitate ale proiectului și laureații au fost:  

EXCELENŢA CELEBRATĂ DE 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

Domeniul 
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
- VALERE DINU 
- ION DRĂGUŞIN 
- TUDOR GRIGORE 
- VALERIU MIHAI 
- GIGI PETRE 
- MARIA PETRE 
- GRIGORE POPA 
- NUŢI ROŞU 
- CONSTANTIN SAVA 
- GHEORGHE SAVU 

Domeniul AGRICULTURĂ 
- GHEORGHE ALEXANDRU 
- VALERIE BULIBAŞA 
- CAROL COSTANDACHE 
- MARIN NEDU 
- VIOREL NICĂ 
- ŞTEFAN POIENARU 
- NICOLAE SITARU 
- DUMITRU STĂNOIU 
- NICUŞOR ŞERBAN 
- CONSTANTIN IOAN 
  VĂDUVA 

Domeniul CULTURĂ 
- ALEXANDRU BULEANDRĂ 
- MIRELLA BUNOAICA 
- RĂZVAN CIUCĂ 
- ŞERBAN CODRIN 
- ARIADNA LÖWENDAL 
  DĂNILĂ 
- ADINA-ELENA PINTILIE 
- ELENA RENŢA 
- MARIUS STAN 
- NICOLAE STAN 
- MARIAN ŞTEFAN 

Domeniul DEVOTAMENT 
PENTRU COMUNITATE
- GHEORGHE ANDREI 
- VASILE BERBECEL 
- Părintele Stareț Arhimandrit
  GHEORGHE RAFAIL MÎŢ 
- GHEORGHE PREDA 
- MARIAN SIMION 

- IONELIA ŞERBAN 
- CONSTANTIN ŞTEFAN 
- CONSTANTINA ŞTEFAN 
- MIHAI VIŞOIU 
- RODICA ZAINEA 

Domeniul EDUCAŢIE 
- DUMITRU CIOBOATĂ 
- PAUL FRÂNCU 
- GABRIEL IONIŢĂ 
- IOANA ISTRATE 
- ION NECULAE 
- NICOLAE PAPACU 
- ROXANA PÎRVU 
- CIPRIAN-VIOREL 
  RĂDULESCU 
- ALECSANDRU ŞTIUCĂ 
- AUREL ZAHARIA 

Domeniul 
MEDIUL DE AFACERI 
- MITRU CRIŞAN 
- ION DRĂGOI 
- CORNELIU DRAGOMIR 
- PETRUŢ MARTINESCU 
- RĂZVAN MOCANU 
- BOGDAN NEGULESCU 
- DAN PAVUNEV 
- DUMITRU POP 
- ALEXANDRU ŢINTĂ 
- VALERICĂ TURCU 

Domeniul 
PROMOVAREA 
TRADIŢIILOR 
- VALENTIN ALBEŞTEANU 
- MELTIADE BOLOCAN 
- MIHAI CASIAN 
- VIORICA CROITORU 
  CAPBUN 
- FĂNICA GHERGHE 
- NICUŞOR IANCU 
- CRISTIAN OBREJAN 
- NICOLAE ROTARU 
- VICTOR SIMION 
- TIŢA ŞTEFAN 

Domeniul SĂNĂTATE 
- Maica PARASCHIVA CORNEA 
- GABRIELA DUMITRU 
- GHEORGHE HOINARU 
- GHEORGHI JARDAN 
- GHEORGHE LĂZĂRESCU 
- TUDOR PANŢURU 
- ALEXANDRINA POPESCU 
- VASILICA POPESCU 
- ALEXANDRA STREMŢEANU 
- NINA PRECUP VÂLCEA 

Domeniul 
SOCIETATEA CIVILĂ 
- GEORGE CĂLIN 
- AURELIA CIUPERCĂ 
- ELIAD DOBRINESCU 
- VICTORIANA APRILIA 
  GĂLBENUŞ 
- MARIUS ISTRATE 
- CAMELIA MALAMA 
- GEORGE RĂICAN 
- NICOLAE SOARE 
- PARASCHIV STAN 
- CRISTIAN ANTONIO URSU 

Domeniul SPORT 
- VASILE ANDREI 
- FLORENTIN ALIN BADEA 
- VASILE BRATU 
- TUDORIŢA CHIDU 
- ROMULUS COSTEL GRASU 
- ADRIAN MIHALCEA 
- ION NEACŞU 
- RĂDUCAN NECULA 
- ANDREI PREPELIŢĂ 
-  IULIAN ROBERT TEODOSIU 

EXCELENŢA CELEBRATĂ DE 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

EXCELENŢA CELEBRATĂ DE 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

EXCELENŢA CELEBRATĂ DE 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

Programul manifestării a început cu momentul 
solemn al intonării Imnului de Stat al României 
interpretat de CRISTINA FRĂȚILĂ, din orașul 
Amara, elevă în clasa a VIII-a a Liceului de Arte 
”Ionel Perlea” Slobozia.

A urmat alocuţiunea domnului VICTOR 
MORARU, președintele  Consiliului Județean 
Ialomița, care a punctat importanţa acestui 
eveniment, atât pentru comunitate cât şi pentru 
fiecare personalitate omagiată. „În străvechiul 
Bărăgan, neted şi atotcuprinzător, noi vă 
propunem, prin proiectul 10 pentru Ialomiţa, să 
scoatem în relief PISCURILE UMANE ALE 
CÂMPIEI IALOMIŢENE!”

Momentul culminant al primei ediţii a Galei 
„10 pentru Ialomiţa” a fost cel în care domnul 
Victor Moraru, preşedintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, a decernat medalia „Personalitatea 
Judeţului Ialomiţa PreaSfințitului Părinte 
Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor. 
Domnul preşedinte a prezentat motivele pentru 
care s-a făcut această alegere:

- a militat pentru realizarea unei comuniuni 
frățești cu celelalte eparhii vecine, o bună 
colaborare cu autoritățile locale și centrale, 
precum și conlucrarea dintre Biserică și Stat, 
dintre autoritatea bisericească și cea laică;

- s-a preocupat pentru finalizarea lucrărilor la  
Catedrala Episcopală Slobozia, a urmărit 
efectuarea unor ample lucrări de consolidare și 
restaurare interioară și exterioară la Reședința 
Episcopală;

- a susținut îndeaproape lucrările sectorului 
social-misionar, prin Centrul Socio-Cultural 
Episcopul Damaschin și prin Asociația Socio-
Culturală Matei Basarab; 

- a creat frumoasa tradiție de organizare a unor 
procesiuni religioase cu prilejul hramului 
Mănăstirii Sfinții Voievozi din Slobozia;

- Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu este 
un exemplu de păstrare, trăire și mărturisire a 
învățăturii de credință propovăduită de 
Mântuitorul Iisus Hristos, a Canoanelor, 
legiuirilor bisericești și hotărârilor Sfântului 
Sinod, de înnobilare a imaginii Bisericii între 
celelalte instituții ce se regăsesc în cele două județe 
ale eparhiei. 

Cuvântul de mulţumire al Preasfinţitului 
Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi 
Călăraşilor:

„Mântuitorul Iisus Hristos a spus: Aşa să 
lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa 
încât să vadă faptele voastre cele bune şi să 

Decernarea medaliei „Personalitatea Judeţului Ialomiţa“ 

PreaSfinţitului Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor

slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri. Faptele 
sunt cele care înveşnicesc numele nostru şi 
memoria noastră în această lume. Medalia 
aceasta este închinată celor 650 de preoţi şi 
diaconi din Episcopia noastră, care ostenesc mult 
pentru pace socială şi pentru mai binele fiilor 
poporului român. Distinse domnule preşedinte, vă 
mulţumesc mult pentru această nominalizare şi 
nădăjduiesc că acest moment să continue în anii 
ce vor urma.“

Orice comunitate trebuie să-şi recunoască 
valorile şi să le promoveze ca modele de urmat. 
Sărbătoarea la care am fost părtaşi în seara de joi, 
28 martie 2019, exact acest lucru a făcut. Avem 
valori, avem modele de urmat! Gestul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa poate fi deschizător de drumuri. 
Ialomiţa are şi alte nenumărate valori, care merită, 
periodic, sărbătorite.

Gala „10 pentru Ialomiţa” a fost fericit completată de momente artistice excepţionale oferite de VALENTIN 
ALBEȘTEANU şi MIRUNA IONESCU, Ansamblul folcloric „Doina Bărăganului“ al Centrului Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, de renumiții soliști TIȚA ȘTEFAN și NICOLAE 
ROTARU, reprezentații cei mai de seamă ai folclorului Câmpiei Bărăganului!

Domeniul ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ Domeniul ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ Domeniul ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

Domeniul AGRICULTURĂDomeniul AGRICULTURĂDomeniul AGRICULTURĂ

Domeniul CULTURĂDomeniul CULTURĂDomeniul CULTURĂ

Domeniul DEVOTAMENT PENTRU COMUNITATEDomeniul DEVOTAMENT PENTRU COMUNITATEDomeniul DEVOTAMENT PENTRU COMUNITATE

Domeniul EDUCAŢIEDomeniul EDUCAŢIEDomeniul EDUCAŢIE

Domeniul MEDIUL DE AFACERIDomeniul MEDIUL DE AFACERIDomeniul MEDIUL DE AFACERI

Domeniul PROMOVAREA TRADIŢIILORDomeniul PROMOVAREA TRADIŢIILORDomeniul PROMOVAREA TRADIŢIILOR

Domeniul SĂNĂTATEDomeniul SĂNĂTATEDomeniul SĂNĂTATE

Domeniul SOCIETATE CIVILĂDomeniul SOCIETATE CIVILĂDomeniul SOCIETATE CIVILĂ

Domeniul SPORTDomeniul SPORTDomeniul SPORT
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În cadrul fiecărui domeniu de activitate au fost 
făcute câte 10 nominalizări ale personalităților 
care au îndeplinit criteriile specifice domeniului.

Cunoscutul prezentator Cristian Brancu a dat 
startul unui maraton de aproape trei ore, o 
experienţă nouă, extraordinară, atât pentru sala 
arhiplină, în care au fost prezenți parlamentari, 
reprezentanţi ai administraţiei ialomiţene, oameni 
de cultură, reprezentanţi ai societăţii civile, ziarişti, 
cât şi pentru cei sărbătoriţi, care au urcat pe scenă.

Joi, 28 martie 2019, începând cu ora 16,00, Sala EUROPA a Consiliului Judeţean Ialomiţa 
a fost gazda unui eveniment de o importanţă excepţională pentru comunitatea ialomiţeană: 
Gala de premiere, la prima ediţie a Proiectului ”10 PENTRU IALOMIȚA” și decernarea 
medaliei „PERSONALITATEA  JUDEȚULUI  IALOMIȚA”. 

Într-o organizare ireproşabilă, Gala a avut menirea să pună în evidență personalități a 
căror activitate s-a situat la nivel de excelență și performanță.

Cele 10 domenii de activitate ale proiectului și laureații au fost:  

EXCELENŢA CELEBRATĂ DE 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA
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ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
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- ION DRĂGUŞIN 
- TUDOR GRIGORE 
- VALERIU MIHAI 
- GIGI PETRE 
- MARIA PETRE 
- GRIGORE POPA 
- NUŢI ROŞU 
- CONSTANTIN SAVA 
- GHEORGHE SAVU 
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Programul manifestării a început cu momentul 
solemn al intonării Imnului de Stat al României 
interpretat de CRISTINA FRĂȚILĂ, din orașul 
Amara, elevă în clasa a VIII-a a Liceului de Arte 
”Ionel Perlea” Slobozia.

A urmat alocuţiunea domnului VICTOR 
MORARU, președintele  Consiliului Județean 
Ialomița, care a punctat importanţa acestui 
eveniment, atât pentru comunitate cât şi pentru 
fiecare personalitate omagiată. „În străvechiul 
Bărăgan, neted şi atotcuprinzător, noi vă 
propunem, prin proiectul 10 pentru Ialomiţa, să 
scoatem în relief PISCURILE UMANE ALE 
CÂMPIEI IALOMIŢENE!”

Momentul culminant al primei ediţii a Galei 
„10 pentru Ialomiţa” a fost cel în care domnul 
Victor Moraru, preşedintele Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, a decernat medalia „Personalitatea 
Judeţului Ialomiţa PreaSfințitului Părinte 
Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor. 
Domnul preşedinte a prezentat motivele pentru 
care s-a făcut această alegere:

- a militat pentru realizarea unei comuniuni 
frățești cu celelalte eparhii vecine, o bună 
colaborare cu autoritățile locale și centrale, 
precum și conlucrarea dintre Biserică și Stat, 
dintre autoritatea bisericească și cea laică;

- s-a preocupat pentru finalizarea lucrărilor la  
Catedrala Episcopală Slobozia, a urmărit 
efectuarea unor ample lucrări de consolidare și 
restaurare interioară și exterioară la Reședința 
Episcopală;

- a susținut îndeaproape lucrările sectorului 
social-misionar, prin Centrul Socio-Cultural 
Episcopul Damaschin și prin Asociația Socio-
Culturală Matei Basarab; 

- a creat frumoasa tradiție de organizare a unor 
procesiuni religioase cu prilejul hramului 
Mănăstirii Sfinții Voievozi din Slobozia;

- Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu este 
un exemplu de păstrare, trăire și mărturisire a 
învățăturii de credință propovăduită de 
Mântuitorul Iisus Hristos, a Canoanelor, 
legiuirilor bisericești și hotărârilor Sfântului 
Sinod, de înnobilare a imaginii Bisericii între 
celelalte instituții ce se regăsesc în cele două județe 
ale eparhiei. 

Cuvântul de mulţumire al Preasfinţitului 
Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi 
Călăraşilor:

„Mântuitorul Iisus Hristos a spus: Aşa să 
lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa 
încât să vadă faptele voastre cele bune şi să 

Decernarea medaliei „Personalitatea Judeţului Ialomiţa“ 

PreaSfinţitului Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor
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sunt cele care înveşnicesc numele nostru şi 
memoria noastră în această lume. Medalia 
aceasta este închinată celor 650 de preoţi şi 
diaconi din Episcopia noastră, care ostenesc mult 
pentru pace socială şi pentru mai binele fiilor 
poporului român. Distinse domnule preşedinte, vă 
mulţumesc mult pentru această nominalizare şi 
nădăjduiesc că acest moment să continue în anii 
ce vor urma.“

Orice comunitate trebuie să-şi recunoască 
valorile şi să le promoveze ca modele de urmat. 
Sărbătoarea la care am fost părtaşi în seara de joi, 
28 martie 2019, exact acest lucru a făcut. Avem 
valori, avem modele de urmat! Gestul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa poate fi deschizător de drumuri. 
Ialomiţa are şi alte nenumărate valori, care merită, 
periodic, sărbătorite.

Gala „10 pentru Ialomiţa” a fost fericit completată de momente artistice excepţionale oferite de VALENTIN 
ALBEȘTEANU şi MIRUNA IONESCU, Ansamblul folcloric „Doina Bărăganului“ al Centrului Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, de renumiții soliști TIȚA ȘTEFAN și NICOLAE 
ROTARU, reprezentații cei mai de seamă ai folclorului Câmpiei Bărăganului!
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Proiectul SOS- SUSTAIN OUR SOULS este 
derulat în perioada 01.09.2018- 30.06.2020. Liceul de 
Arte ”Ionel Perlea” participă în calitate de partener 
alături de alte 5 instituții școlare – Drei-Burgen-
Schule, Felsberg, Germania;  1 EpalTrikalon, Trikala, 
Grecia; IES Terra de Xallas, Santa Comba, Spania, 
Institutod' IstruzioneSecondaria Superiore ”Augusto 
Righi”, Taranto, Italia; 42 Liceum Ogolnoksztalcace 
im. A. Mickiewicza w Krakowie, Cracovia, Polonia. 
Proiectul își propune să dezvolte elevilor abilitățile de 
a învăța pe cont propriu, de a se documenta pentru 
anumite prezentări, de a lucra in echipe 
multinaționale, de a dezvolta valori specifice 
comportamentului unui cetățean european 
responsabil, cu o bună cunoaștere a istoriei atât la 
nivel național, cât și la nivel european.

Mobilitatea din Spania, Facing Nature Deficit 
Disorder, a pornit de la ideile exprimate în cartea ”Last 
Child in the Woods” scrisă de Richard Louv, iar 
profesorii coordonatori și cei din echipa de 
implementare au proiectat și au desfășurat o serie de 
activități menite să îi ajute pe cei din tânăra generație să 
se conecteze cu cei bătrâni, dar mai ales să 
conștientizeze importanța conectării cu natura și 
importanța unui stil de viață echilibrat. Astfel, ei au 
realizat interviuri cu părinți și bunici despre stilul de 
viață din trecut, despre timpul pe care îl petreceau în 
natură și despre activitățile pe care le făceau în timpul 
liber. Rezultatul acestor interviuri a fost un film pe care 
fiecare echipă l-a prezentat în cadrul acestei mobilități. 

Elevii români, însoțiți de doamnele profesor 
Militaru Nicoleta Marilena și Stancu Mariana,  s-au 
ridicat la nivelul tuturor așteptărilor când, după 
vizionarea tuturor filmulețelor realizate de țările 
partenere, au lucrat în echipe internaționale pentru a 

Proiect Erasmus+ la Liceul de Arte ”Ionel Perlea”, SloboziaProiect Erasmus+ la Liceul de Arte ”Ionel Perlea”, SloboziaProiect Erasmus+ la Liceul de Arte ”Ionel Perlea”, Slobozia

SOS- Sustain Our Souls

realiza un videoclip de tipul Draw My Life. Astfel, 
Ghiță Diana Maria din clasa a XI-a A, Coman Ivona 
Maria din clasa a IX-a A, Bărbucianu Marga Luana și 
Lupu Ioana Bianca din clasa a X-a D, Neghină 
Laurențiu și Ologu Șutei Sebastian din clasa a X-a C 
au înțeles ce înseamnă munca în echipe internaționale 
cu scopul de a obține un produs filmat despre 
diferențele între generații, conștientizând astfel 
importanța apartenenței la o familie cu diverse 
obiceiuri, fiind implicați în procesul de analiză a 
diferențelor și asemănărilor dintre generațiile vizate.

Echipa de mobilitate și-a propus să realizeze o 
conexiune mai puternică între elevii participanți și 
natură prin planificarea unei excursii tematice de-a 
lungul râului, unde elevii au primit informații 
interesante despre plantele care cresc în zonă, despre 
animalele care trăiesc acolo și despre diversele 
evenimente care s-au întâmplat în zonă. Informațiile 
obținute au fost folosite de participanți pentru a crea 
un traseu al râului cu scopul de a îmbunătăți turismul 
și de a face cunoscut locul respectiv la un nivel mai 
înalt. Echipele din România și Italia au prezentat două 
planuri de afaceri în care au analizat zone locale și au 
propus modalități prin care aceste zone pot fi 
îmbunătățite din punct de vedere turistic. Această 
activitate va fi continuată și pe eTwinning, alcătuind 
echipe multinaționale care pot propune idei viabile 
pentru situațiile date. 

Mulți elevi își petrec timpul în casă, deconectați de 
la natură dar conectați la diverse mijloace tehnologice 
iar părinții și bunicii pot alege să fie mai mult decât 
simpli martori la această schimbare, ei pot fi cei ce fac 
ceva pentru a preveni sedentarismul către care tânăra 
generație se îndreaptă, precum și bolile care pot deriva 
din această afecțiune: obezitatea, atenția redusă, 
dispoziții schimbătoare și agresivitate. Activitățile 
propuse au oferit exemple pe care fiecare delegație le-
a diseminat la reîntoarcere și au decis cum pot fi 
folosite în viitor.

De asemenea, elevii participanți la mobilitate au 
realizat cât de mult contează participarea le proiecte 
europene, de genul Erasmus + , cât de mult pot evolua 
pe parcursul a cinci zile de mobilitate, cât de multe pot 
învăța prin participarea atât la activități frontale cât și 
la cele în echipe internaționale și cum pot schimba 
modul în care colegii lor percep importanța 
participării la proiecte europene. 

Laurențiu: Activitățile desfășurate în proiect au 
fost unele distractive, interesante dar și educative. 
Personal, mi-a plăcut cel mai mult geocaching-ul 
deoarece ne-a învățat cum să ne orientăm în spațiu, să 
fim mai atenți la detalii și, cel mai important, să 
ascultăm ideile altora.

Sebastian: Cea mai frumoasă experiență pe care 
am avut-o vreodată! Am văzut lucruri de o frumusețe 
incredibilă, am învățat lucruri noi despre altă națiune, 
despre modul lor de socializare și exprimare. Am trăit 
o experiență care m-a făcut să mă schimb în bine!

Bianca: Experiența din Erasmus + a fost una de 
neuitat. Am întâlnit oameni din toată Europa, cu 
diverse tradiții și obiceiuri. Am participat la activități 
în echipe internaționale care ne-au ajutat să ne 
cunoaștem mai bine și să evoluăm. Recomand tuturor 
această experiență!

Prof. Militaru Nicoleta Marilena

De ce Erasmus +? Dorim cu 
toții să devenim cetățeni 
europeni care sunt educați și 
au competențele necesare 
pentru a fi integrați în orice 
moment, în orice mediu. 
Suntem într-o continuă 
schimbare  iar  e lev i i  ș i  
profesorii au nevoie să țină 

pasul cu tot ceea ce se întâmplă 
î n  j u r u l  l o r.  S i s t e m u l  
educațional are nevoie de o 
regândire și o repoziționare a 
valorilor pe care dorim a le 
forma și a le dezvolta elevilor 
din școala noastră. Erasmus + 
contribuie la toate aceste 
aspecte și aduce posibilitatea 

unei schimbări în școala în 
care este implementat – vorbim 
aici de o viziune diferită asupra 
educației, de o conștientizare a 
nevoilor pe care elevii le au și 
de  găsirea metodelor de lucru 
care să ducă la eficientizarea 
procesului educativ

În data de 25 martie, Casa Corpului Didactic 
Ialomița a lansat revista Ars Didactica ediția 
2019.

Anul acesta a avut patru secțiuni:
1. Exemple de activități/lecții/proiecte care 

valorifică programele de formare continuă;
2. Managementul comunicării în activitatea 

personalului didactic auxiliar;
3. Exemple de proiecte/activități Erasmus+;
4. Modele de bună practică în educație.
Conform cadrului strategic pentru cooperarea 

europeană în domeniul educației și formării 
profesionale ”ET 2020”, perfecționarea joacă un 
rol crucial în învățarea pe tot parcursul vieții și 
vizează orice formă de educație formală, 
informală sau nonformală; pentru că acest cadru 
urmărește patru obiective UE (realitatea învățării 
pe tot parcursul vieții, calitate și eficiență în 
educație și formare, echitate, coeziune socială și 
cetățenie activă, stimularea creativității, inovării 

Comunicat de presă
și spiritului antreprenorial) revista redă 
experiențe dobândite în urma parcurgerii 
cusurilor de formare furnizate de  CCD Ialomița: 
Managementul educației nonformale, Școala 
incluzivă, Managementul educației și orientarea 
spre o carieră de succes, Managementul 
activităților de secretariat în unitățile de 
învățământ preuniversi tar ,  Erasmus+ ,  
Asigurarea calității în învățământ, Aplicații TIC 
și multimedia în educație, Strategii de aplicare a 
curriculumului pentru învățământul preșcolar și 
primar, dar și experiențe rezultate din aplicarea la 
clasă a metodelor, activităților, proiectelor 
învățate în activitățile de formare/informare sau 
activitățile metodico-științifice ale CCD Ialomița.

Lucrările publicate în ediția din 2019 a revistei 
Ars Didactica ating teme și din afara experienței 
dobândite la cursurile de perfecționare, și anume: 
educație pentru sănătate, educație pentru viață, 
competențe de lectură, istoria bisericii, dezvoltare 
personală sau diseminarea rezultatelor proiectelor 
școlare, ale proiectelor județene, interjudețene, 
naționale sau internaționale.

Comunicat de presă
Casa Corpului Didactic Ialomița a desfășurat în 

perioada septembrie 2018 -februarie 2019 cursurile 
de formare continuă:”Management educațional în 
s i s tem descent ra l iza t” ,  ”Managementu l  
abandonului școlar”, ”Abilitarea curriculară pentru 
predarea disciplinei <Consiliere și orientare>”, 
”Școala Incluzivă”,”Învățarea științelor-abordări 
metodologice moderne”, ”Strategii de aplicare a 
curriculumului pentru învățământul preșcolar”, 
”Pregătirea debutanților în vederea susținerii 
examenului național de definitivare în învățământ”, 
” A b i l i t a r e a   p r o f e s o r i l o r  m e t o d i ș t i  

I.Ș.J.”,”Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din 
învăţământul primar pentru clasa pregătitoare”.

Cursurile au fost parcurse de către 647 cadre 
didactice din învăţământul preuniversitar, din județul 
Ialomița.

Printre provocări se numără cursul de pregătire 
pentru susținerea examenului de definitivat și 
titularizare, care răspunde cerințelor programelor 
respective  și a trebuit să completeze lacunele 
psihopedagogice din formarea iniţială, să clarifice 
informaţii, să dezvolte capacităţi necesare cadrelor 
didactice pentru înţelegerea și abordarea cu succes a 
subiectelor acestor examene. O altă provocare a fost 
cursul ”Implementarea eficientă a politicilor de 
personal în unitățile de învățământ preuniversitar” 
căci învăţământul românesc, în perspectiva 
schimbărilor actuale, trebuie să îndeplinească o 
misiune crucială în valorizarea potenţialului uman, a 
capacităţilor sale creative şi a contribuţiei la progresul 
social.

Cursurile au fost considerate utile  din 
perspectiva formării continue a cadrelor didactice 
din învățământul preuniversitar,  în vederea plierii 
profesorului pe nevoile și interesele elevilor, pentru 
construirea progresivă a cunoștințelor și stimularea  
creativității, precum și din perspectiva consolidării 
noțiunilor de curriculum, de proiectare școlară, 
teoriilor pedagogice, strategiilor didactice, 
metodelor didactice moderne,  noţiunilor de 
psihopedagogie școlară, elementelor de teorie, 
aplicațiilor și altor cunoștințe necesare unui cadru 
didactic preocupat de calitatea actului de predare și a 
propriei formări.
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Slobozia, 27 martie 2019

Lansarea proiectului: Reabilitarea monumentului 
istoric și de arhitectură Conacul Bolomey

Județul Ialomița, prin Consiliul Județean Ialomița, in calitate de beneficiar, a semnat Contractul de 
finanțare nr. 3827/22.02.2019 pentru proiectul „Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul 
Bolomey'', cod SMIS 116932, cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de 
Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și Agenția de Dezvoltare 
Regională Sud-Muntenia, în calitate de Organisme Intermediare pentru Programul Operațional Regional 
2014-2020. 

Proiectul „Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey'' este implementat prin 
Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și 
conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1  - 
Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural – în cadrul apelului 
dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), Aria prioritară  
3 – Promovarea culturii și a turismului, a contactelor directe între oameni.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă impulsionarea dezvoltării locale prin reabilitarea Ansamblului 
Conacul Bolomey și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale prin introducerea acestuia în 
circuitul turistic.

Obiective specifice ale proiectului:
 Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric și de arhitectură.
 Dezvoltarea comunității prin creșterea atractivității turistice și investiționale a regiunii, datorită 

conservării, restaurării și valorificării monumentului istoric prin dezvoltarea turismului și activităților conexe.
 Dezvoltarea economică locală prin impulsionarea dezvoltării turismului și prin diversificarea afacerilor 

locale.
Valoarea totală a proiectului este de 21.801.121,17 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă este de 

21.080.602,67 lei, iar contribuția beneficiarului este de 430.216,38 lei.
Perioada implementării proiectului este de 84 de luni, respectiv între 06.06.2016 – 31.05.2023  (este 

cuprinsă și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, 
conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor).

Inves�m în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European  
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

regio.adrmuntenia.ro  |  facebook.com/adrmuntenia  |  www.inforegio.ro  |    facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

JUDEȚUL IALOMIȚA

Manager de proiect: Grigore Emil Cătălin
Tel: 0243/230200, Fax: 0243/230250

e-mail: cji@cicnet.ro 

Programul 
european 

de încurajare 
a consumului 

de fructe în școli

Începând cu data de de 21 martie 2019 copiii 
din unitǎțile de ȋnvȃțământ ialomițene se vor 
bucura de primirea fructelor (merelor) prin 
Programului pentru școli al României în 
perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2018-
2019. În urma ȋncheieri contractelor de distribuție 
a merelor cu firma I.I. AMARIEI  G. PETRU,  
17.700 preșcolarii din grădinițele cu program 
normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și 
particulare acreditate și elevii din învățământul 
primar și gimnazial de stat și particular vor primi 
sǎptȃmǎnal 2 porții de fructe 3 porții de lapte și 5 
porții de produse de panificație (porția de fructe 
este însoțită de o porție de biscuiți și/sau covrigi 
uscați, iar porția de lapte este însoțită de corn /sau 
baton).

Reamintim cǎ în județul Ialomița distribuția 
produselor de panificație (corn/baton 80g/unitate, 
covrigi simpli /biscuiți uscați 80g/unitate) și Lapte 
UHT (200 ml/unitate)  a ȋnceput din 17 
septembrie 2018 prin ȋncheierea contractelor cu 
firmele S.C. AGROSEMCU S.R.L. pentru 
distribuția produselor de panificație și S.C. 
LACTATE BICOS S.R.L.  pentru distribuția 
laptelui. 

Programul pentru şcoli al Uniunii Europene 
este un program menit să creeze obiceiuri 
alimentare sănătoase şi să ducă la creșterea 
consumului de fructe proaspete și produse lactate.






