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Modernizarea infrastructurii rutiere, obiectiv prioritar

Lucrări de asfaltare la 
drumurile județene ialomițene

Consiliul Județean Ialomița execută în această 
perioadă o serie de lucrări de asfaltare la drumu-
rile județene. Modernizarea infrastructurii ruti-
ere este un obiectiv prioritar, de aceea ialomițe-
nii trebuie să poată circula rapid și în siguranță 
în tot județul. Niciun județ nu se poate dezvolta, 
prin atragerea de investitori pentru afaceri și 
locuri de muncă, sau prin creșterea gradului de 
siguranță rutieră, dacă infrastructura rutieră nu 
este corespunzătoare. Astfel, Consiliul Județean 
Ialomița desfășoară simultan lucrări pe mai 
multe tronsoane de drum județean. 

Consiliul Județean are încheiate contracte 
de finanțare pentru DJ 201, DJ 203F, DJ 102 H, 
acestea fiind finanțate prin Programul Națio-
nal de Dezvoltare Locală. În plus, în perioada 
de precontractare, din fonduri europene, se află 
DJ 306 limită județul Călărași—Albești—Andră-
șești—Gheorghe Doja—Crunți intersecție cu DJ 
102H, DJ 102 H intersecție cu DJ 306—Reviga—
Cocora intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersec-
ție cu DJ 102H—Cocora limită județ Buzău. Tot 
din fonduri europene sunt finanțate lucrări de 
modernizare a drumurilor județene DJ 302 lo-
calitățile Drăgoești—Roșiori—Movilița—Dridu, 
DJ 101localitățile Dridu—Fierbinți—Târg limita 
județ Ilfov, DJ Dridu—Jilavele și DJ 402 limită de 
județ Călărași Sinești (DN2), acestea aflându-se 
în plină desfășurare.

Asfaltare pe două tronsoane la DJ302: 
Drăgoiești—Movilița și Movilița—Dridu
Drumul Județean 302 Drăgoești—Roșiori—Mo-
vilița—Dridu a intrat în modernizare după ce 
președintele Consiliului Județean, Victor Mora-
ru, a emis în data de 16 iulie ordinul de începere 
a lucrărilor. DJ302 va fi modernizat pe o distanță 
de 20,84 km. Tronsonul de drum propus moder-
nizării începe de la limita județului Călărași, 
traversează localitatea Drăgoești, localitatea 
Roșiori, localitatea Movilița (intersecție E85) 
până la intersecția cu DJ101 localitatea Dridu.

SITUAȚIA ACTUALĂ
În prezent, lărgimea drumului este între 6 și 
9 m, iar acostamentele sunt din pământ, parțial 
acoperite cu iarbă. Suprafața de rulare existen-
tă este alcătuită din îmbrăcămintea asfaltică 
cu numeroase defecte și degradări care duc la 
o utilizare în condiții total necorespunzătoare 
cerințelor de trafic normale.

CE SE FACE?
Până în prezent, s-au demarat lucrări pe cele 
două tronsoane ale DJ302, respectiv Drăgoiești—
Movilița și Movilița—Dridu:

 � a fost decopertat și evacuat stratul 
vegetal din platforma drumului între 
km 14+456—km 15+500 stânga-dreapta;
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 � a fost curățată vegetația din zona acosta-
mentului km 14+456—km 15+500 stân-
ga-dreapta;

 � a fost curățată vegetația din zona acosta-
mentului între km 28+300—km 34+600;

 � s-a săpat pentru lărgirea părții carosabi-
le între km 29+075—km 30+800, stânga;

 � s-au montat panourile de identificare a 
lucrării;

 � s-a montat semnalizarea șantierului;
 � s-a trasat axul drumului între 

km 14+456—km 15+500.

CE SE VA SCHIMBA
Se va moderniza partea carosabilă cu îmbră-
căminte asfaltică pe o distanță de 20,84 km. 
Lățimea părții carosabile va fi de 6,00 m. Vor fi 
executate:

 � acostamente pe ambele benzi de circula-
ție, în lățime de 0,75 m;

 � benzi de încadrare pe ambele benzi de 
circulație, în lățime de 0,25 m;

 � 2,11 km de șanțuri din beton;
 � 39,57 km șanțuri din pământ;
 � 979 metri parapeți cu înalțimea de 1 m;
 � unsprezece podețe DN 400;
 � zece podețe DN 600;
 � două podețe DN 1000.

Modernizarea drumului județean DJ213A 
Mărculești—Bucu continuă!
Lucrările se află în plină desfășurare, fiind exe-
cutate:

 � lucrări de așternere a straturilor de co-
vor asfaltic;

 � execuția acceselor către proprietăți;
 � execuția trotuarelor;
 � execuția șanțurilor de colectare a apelor 

pluviale din localitatea Mărculești.
Constructorul are ca termen de finalizare a lu-
crărilor, conform contractului de execuție, data 
de 30.09.2019. Consiliul Județean Ialomița are în 
plan și realizarea unui proiect pentru execuția 
de trotuare pe toate drumurile județene aflate în 
intravilanul localităților din județul Ialomița.

Încep lucrările și la drumul 
județean 101 și la drumul județean 402
DJ 101 va fi modernizat pe o distanță de 
21,053 km. Tronsonul de drum propus moder-
nizării începe de la limita județului Ilfov, trece 
apoi prin localitățile Fierbinți-Târg, Dridu, tra-

versează podul peste râul Prahova în zona locali-
tății Patru Frați, până la intersecția cu DN1D, în 
localitatea Jilavele.

SITUAȚIA EXISTENTĂ
Lățimea platformei este de 8 m, lățimea părții 
carosabile fiind de 6 m, încadrată de acosta-
mente de 1 m. Acostamentele sunt din pământ, 
parțial acoperite cu iarbă. Suprafața de rulare 
este alcatuită din îmbrăcămintea asfaltică exis-
tentă, ce prezintă numeroase degradări, ce duc 
la o utilizare în condiții total necorespunzătoare 
cerințelor de trafic actuale.

CE SE VA SCHIMBA? 
 � acostamente pe ambele benzi de circula-

ție, în lățime de 0,75 m;
 � 1,4 km de șanțuri din beton;
 �  25,016 km șanțuri din pământ;
 � 1.581 metri parapeți cu înalțimea de 1 m;
 � 2 podețe DN 400;
 � 3 podețe DN 600.

Pentru DJ 402 se vor face lucrări pentru o distan-
ță de 7,6 km. Tronsonul de drum propus moder-
nizării începe de la limita județului Călărași, 
traversând localitățile Hagiești, Lilieci și Sinești, 
până la limita cu județul Ilfov, DN 2.

SITUAȚIA EXISTENTĂ  
 � lățimea platformei este variabilă, acosta-

mentele sunt din pământ, parțial acope-
rite cu iarbă;

 � nu are capacitatea portantă pentru pre-
luarea unui trafic care crește cu trecerea 
timpului;

 � dala de beton este degradată;
 � există numeroase denivelări și gropi;
 � șanțurile sunt parțial sau total colmata-

te și nu asigură evacuarea apelor;
 � podețele sunt degradate, colmatate și nu 

prezintă siguranță în exploatare;
 � semnalizarea rutieră este uzată, degra-

dată, chiar inexistentă pe unele porțiuni 
ale sectorului de drum.

CE SE VA SCHIMBA? 
 � Acostamente pe ambele benzi de circu-

lație, în lățime de 0,75 m;
 � 660 metri de șanțuri din beton;
 � 14,54 km șanțuri din pământ;
 � 168 metri parapeți cu înalțimea de 1 m;
 � 6 podețe DN 600.

Lucrările proiectate au ca scop asigurarea unei 
platforme cu parametri optimi pentru desfășu-
rarea unui trafic auto în condiții de siguranță și 
confort, pe toată perioada anului, fără restricții. 
Drumurile vor fi modernizate pentru îmbună-
tățirea parametrilor relevanți: creșterea vitezei, 
siguranței rutiere, portanței. Va fi amenajată par-
tea carosabilă cu îmbrăcăminte asfaltică și se vor 
realiza: semnalizare rutieră orizontală și verticală, 
șanțuri din beton și pământ, podețe și parapeți.

DJ102H va intra în modernizare 
după predarea amplasamentului 
către executantul lucrărilor
Ialomițenii din comunele Reviga și Miloșești 
vor putea circula mai bine pe drumul județean 
102H. La începutul lunii iulie, s-a efectuat pre-
darea amplasamentului tronsonului de drum 
județean DJ102H, km 66+317—78+862, Reviga—
Miloșești, către executantul lucrărilor, desemnat 
câștigător după finalizarea procedurii de achizi-
ție publică.

Președintele Consiliului Județean Ialomița, 
Victor Moraru, alături de Primarul comunei Mi-
loșești, dirigintele de șantier, de proiectantul și 
executantul lucrării, precum și de reprezentanții 
autorităților publice locale au semnat, la sediul 
Primăriei comunei Miloșești, predarea ampla-
samentului tronsonului de drum care va fi mo-
dernizat. Lucrările de modernizare și reabilitare 
care vizează un tronson în lungime de 12,542 
km, situat între localitățile Reviga și Miloșești, 
vor consta într-o serie de operațiuni tehnice care 
se vor finaliza prin așternerea de covor asfaltic. 
Modernizarea și reabilitarea acestui sector de 
drum județean are drept scop asigurarea unei 
circulații normale, în condiții de siguranță, și 
oferă un tranzit rapid și facil locuitorilor din 
zonă către drumul național 2C. 

DJ102H — predarea amplasamentului.

 INVESTIȚII

Continuarea modernizării DJ213A.
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AFC Unirea 04 Slobozia — Consiliul Județean Ialomița

Parteneriat pentru promovarea în Liga a II-a
AFC Unirea 04 Slobozia, echipa de fotbal fanion 
a județului nostru, privește cu ambiții mari către 
noul sezon 2019–2020. Clubul ialomițean va 
primi un important sprijin financiar începând 
cu acest an de la Consiliul Județean, prin progra-
mul Promovarea sportului de performanță.

Președintele Consiliului Județean, Victor 
Moraru, a declarat că va urmări îndeaproape 
implementarea proiectului, a făcut apel la serio-
zitate din partea tuturor celor implicați în activi-
tatea clubului și a promis că va susține, inclusiv 
din tribună, lupta băieților pentru promovarea 
în Liga a II-a.

Am vorbit și cu Președintele clubului, Ilie 
Lemnaru, care ne-a împărtășit câteva dintre 
gândurile sale, înainte de începerea sezonului.
RepoRteR Știm că anul trecut ați dat piept cu 
echipe de prestigiu în fotbalul românesc și ați făcut 
o impresie bună. Care este strategia pentru sezonul 
actual?
IlIe lemnaRu Am jucat cu Rapid București și 
Progresul București, echipa noastră  a avut o evo-
luție foarte bună în turul campionatului 2018–
2019, clasându-se pe locul al II-lea, la 2 puncte 
de Rapid. Strategia pentru sezonul 2019–2020 
este formarea unei echipe puternice, crescută 
în spiritul de învingători, și practicarea unui joc 
modern prin care să reușim obiectivul propus.
Rep. Toate cluburile din țară au probleme finan-
ciare. Cum v-a venit ideea de a aplica pentru pro-
gramul Promovarea sportului de performanță?
I.l. Din cauza bugetului care a fost întârziat, 
am avut probleme mari în returul sezonului 
2018–2019. Astfel, ne-am gândit că pentru succe-
sul sportivilor era necesară o asociere între noi 
și Consiliu Județean Ialomița, care să ne asigure 

încredere și continuitate pe viitor pentru dezvol-
tarea clubului. În momentul de față, în cadrul 
clubului activează pe lângă echipa de seniori 150 
de copii și juniori.
Rep. Cât de mult vă ajută finanțarea din partea 
Consiliului Județean, pentru ce vor fi folosiți banii?
I.l. Finanțarea proiectului „Fotbalul unește 
Ialomițeni“ a fost un colac de salvare pentru 
club, cred că seriozitatea și corectitudinea de 
care am dat dovadă în anii anteriori a contat în 
luarea acestei decizii. Banii vor fi cheltuiți numai 
pentru dezvoltarea clubului, vom investi atât în 
echipa de seniori, cât și în centrul de copii și ju-
niori. Vom avea asigurate echipamentele de joc, 
condițiile de antrenament, turneele, vitamini-

zarea, transportul, hrana și salarizarea tuturor 
angajaților.
Rep. Puteți să ne dezvăluiți cine credeți că va fi 
cel mai important om al echipei în acest sezon?
I.l. Cel mai bun jucător va fi echipa, prin care 
ne dorim să promovăm imaginea județului Ia-
lomița și să nu dezamăgim încrederea acordată 
de consilierii județeni și de domnul Victor Mora-
ru, președintele Consiliului Județean Ialomița.
Rep. Puteți să transmiteți un mesaj către iubito-
rii de fotbal din Ialomița?!
I.l. Împreună suntem mai puternici, împreu-
nă putem reuși. Vă așteptăm să fiți alături de noi 
în număr cât mai mare. 

Programul audiențelor
Președinte, Victor Moraru 

Luni, 1000–1200
Vicepreședinte, Emil Cătălin Grigore 

Marți, 1000–1200
Vicepreședinte, Ionel Gae 

Miercuri, 1000–1200
Secretarul județului, Adrian Robert Ionescu 

Joi, 1300–1500

Programul de lucru
Luni–Joi, 0800–1630 

Vineri, 0800–1400

 SPORT

Modalități de contactare a 
Consiliului Județean Ialomița

  Piața Revoluției nr. 1, Slobozia

  0243.230.200

  0243.230.250

  www.cicnet.ro

   cji@cicnet.ro

  Consiliul Județean Ialomița
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Pentru derularea acestor proiecte a fost alocată suma de 577.658,58 lei

22 de proiecte ale societății civile 
ialomițene vor primi finanțare din 
bugetul Consiliului Județean, în 2019

Consiliul Județean Ialomița a aprobat finanța-
rea a 22 de proiecte ce vizează diferite domenii, 
precum: sănătate și educație antidrog, educație, 
culte/religie, sportul pentru toți și protecția me-
diului. Aceste proiecte au fost declarate eligibile 
în urma evaluării propunerilor venite din partea 
societății civile locale. 

„Pentru mine este foarte importantă cola-
borarea cu societatea civilă. Îmi doresc să 
avem o relație deschisă și un dialog perma-
nent, de aceea mă bucură foarte mult faptul 
că atâtea organizații neguvernamentale au 
răspuns, prin proiectele depuse, anunțului 
nostru de finanțare nerambursabilă. Anul 
acesta avem atât beneficiari care au aplicat 
pentru prima dată la acest program, dar și 
beneficiari care au avut proiecte eligibile și 
anul trecut. Voi sprijini întotdeauna proiec-

tele care își propun dezvoltarea comunită-
ții noastre, indiferent de domeniu“, declară 
Președintele Consiliului Județean Ialomița, 
Victor Moraru.  

În luna mai a acestui an, Consiliul Județean 
Ialomița a anunțat public intenția de a atri-
bui finanțări nerambursabile în valoare de 
1.500.000 lei pentru proiecte și acțiuni non-profit 
de interes general. Suma alocată programului 
a fost stabilită prin Hotărârea Consiliului Jude-
țean Ialomița nr. 42/24.04.2019 privind aprobarea 
bugetului general pe anul 2019. 

În urma analizării cererilor de finanțare, 
din cele 34 de propuneri de proiecte depuse au 
fost declarate eligibile 22, după cum urmează: 

 � 2 proiecte în domeniul sănătate și 
educație antidrog (în valoare totală de 
42.389,10 lei);

 � 4 proiecte în domeniul culte/religie (în 
valoare totală de 86.098,50 lei);

 � 9 proiecte în domeniul sportul pentru 
toți (în valoare totală de 285.366,44 lei);

 � 5 proiecte în domeniul educaţie (în va-
loare totală de 147.586,54 lei);

 � 2 proiecte în domeniul protecţia mediu-
lui (în valoare totală de 16.218,00 lei).

În total, pentru finanțarea celor 22 de proiec-
te care au obținut punctajul necesar pentru 
a fi declarate eligibile a fost alocată suma de 
577.658,58 lei.

Pentru a putea fi selectată în vederea finanțării, 
o propunere trebuia să obțină, conform Ghidului 
solicitantului privind regimul finanțărilor neram-
bursabile alocate din bugetul județului Ialomița 
pentru activități nonprofit de interes general pentru 
anul 2019, un punctaj minimum de 60 de puncte. 

Proiectele care au fost declarate neeligibi-
le pentru obținerea finanțării au fost depuse 
de către: Societatea Culturală Apollon, Filiala 
Bărcănești; Parohia „Sfântul Evanghelist Matei“, 

Capelă Bazar Slobozia (două proiecte); Asociația 
Tinerelor Talente din Bărăgan; Asociația Trefla 
Romilor; Asociația „Tineretul Ortodox Român“, 
Filiala Săveni Ialomița; Asociația Expert-in; 
Protopopiatul Fetești (două proiecte); Asociația 
pentru recuperarea și integrarea persoanelor cu 
Autism și Sindromul Down  „Centrul Logo-Pici“ 
și Asociația Dinamo Ialomița. 

Anul 2017 2018 2019
Proiecte depuse 29 27 34

Proiecte aprobate 17 23 22
Proiecte finalizate 16 22 —
Valoare totală (lei) 312.318,00 500.960,50 577.658,58

Numărul și valoarea (în lei) a proiectelor aprobate, pe domenii, între anii 2017–2019

Domeniu
Anul

2017 2018 2019

Sănătate și educație antidrog — — 2/42.389,10
Culte/religie 3/62.600,00 6/115.870,00 4/89.098,50

Recreere/sport 4/80.800,00 7/128.521,00 —
Sportul pentru toți — — 9/285.366,44

Educație 10/168.918,00 10/222.414,50 5/147.586,54
Protecția mediului — 3/34.155,00 2/16.218,00

 SOCIETATE CIVILĂ
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Punctajele obținute de proiectele depuse, repartizate pe domenii 

Deponent / reprezentant legal Titlul proiectului
Valoare 
proiect 

(lei)

Suma 
solicitată 

(lei)

Cofi-
nanțare

Punctaj 
obținut

Sănătate și educație antidrog

Societatea Română Crucea Roșie, Filiala Ialomița Educație pentru sănătate 14.084,00 12.675,60 10,00% 84,20

Asociația Națională a Surzilor din România, Filiala Ialomița Centenarul Asociației Surzilor din România 33.015,00 29.713,50 10,00% 75,80

Total domeniu 47.099,00 42.389,10

Educație

Asociația Societatea Culturală Apollon, Urziceni Retrăiri Istorice ȋn Veacul XXI, ediția a XV-a 69.110,00 62.110,00 10,13% 88,60

Asociația pentru recuperarea și integrarea persoanelor cu 
Autism și Sindromul Down Centrul Logo-Pici Copiii mai întâi 35.516,00 31.964,40 10,00% 72,00

Asociația Sf. Cuvios Sava cel Sfințit Turneul ȋn lume 42.124,60 37.912,14 10,00% 64,60

Fundația Pod peste suflete Kher Llila Romani-Naparis (Casa Cărții Romilor, Ialomița) 9.000,00 7.500,00 16,67% 63,60

Parohia Sf. Cuvios Sava cel Sfințit Tabăra din pridvorul satului 9.000,00 8.100,00 10,00% 60,40

Asociația Tineretul Ortodox Român Filiala Săveni Ialomița Haide mamă, haide tată proiect neeligibil, sub punctajul minim 43,00

Asociația Tinerelor Talente din Bărăgan Talentul ialomițean în spațiul european proiect neeligibil, sub punctajul minim 37,60

Total domeniu 164.750,60 147.586,54

Culte/religie

Parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena, Urziceni Citim, cunoaștem, scriem, povestim, ediția a V-a 36.915,00 33.223,50 10,00% 79,00

Parohia Sfântul Nicolae, Coșereni Credință și tradiție în satul românesc 33.945,00 30.345,00 10,61% 74,60

Protopopiatul Urziceni
Cercul de pictură Sf Apostol Luca, Continuitate în comunitate, ediția 
a VIII-a 16.600,00 14.940,00 10,00% 64,80

Parohia Gârbovi Școala din Tinda Bisericii, ediția a III-a 8.434,00 7.590,00 10,01% 62,40

Parohia Sfântul Evanghelist Matei, Capelă Bazar, Slobozia Împreună aproape de oameni proiect neeligibil, sub punctajul minim 45,60

Protopopiatul Fetești

Asocierea CJI cu Protopopiatul Fetești în vederea realizării în comun 
a Simpozionului teologic „Anul omagial al satului românesc, al preo-
ților, învățătorilor și primarilor gospodari—candelă vie de ortodoxie 
în Istanbul“ proiect neeligibil, sub punctajul minim 43,60

Protopopiatul Fetești Istorie și Credință proiect neeligibil, sub punctajul minim 42,40

Total domeniu 95,894.00 86.098,50

Sportul pentru toți

Asociația Club Sportiv Tenis Con Organizare turnee de tenis, Slobozia 2019 20.350,00 18.315,00 10,00% 84,60

Asociația Clubul Sportiv Satori Art, Secția Kempo 25 de ani de pasiune și performanță sportivă ialomițeană 51.614,00 46.400,00 10,10% 82,60

Asociația Centrul Cultural al Romilor O Del Amenca Ialomița pentru Sport 23.650,00 20.890,00 11,67% 70,80

Asociația Clubul Sportiv Hontai HVI
Hontai—stăpânirea corpului, a voinței și a spiritului în artele marți-
ale 41.244,00 37.119,60 10,00% 70,80

Asociația Club Sportiv Viitorul Urziceni Festivalul internațional de șah Liga roială, ediția 4 52.903,23 47.612,91 10,00% 69,60

Asociația Județeană de Scrimă Ialomița Scrima Ialomiteană, Prezent și Viitor 33.756,70 30.381,03 10,00% 68,00

Asociația Eduplai Atelierul de vară Eduplai, ediția a III-a 22.500,00 20.000,00 11,11% 66,00

Asociația Club Sportiv Piticu 2013 Fetești Fetești Joacă Handbal IV 30.627,00 27.564,30 10,00% 63,20

Club Sportiv Fair-Play, Slobozia Sportul - perfecționarea continuă a trupului și caracterului 41.204,00 37.083,60 10,00% 60,40

Asociația Dinamo Ialomița Mișcare prin sport, ediția I proiect neeligibil, sub punctajul minim 33,00

Club Sportiv Victoria Țăndărei Pregătire și instruire pentru sportivii Victoriei Țăndărei proiect neeligibil, deponentul nu este ong

Asociația pentru recuperarea și integrarea persoanelor cu 
Autism și Sindromul Down Centrul Logo-Pici

Sport pentru Autism—Terapia 3C: Conștientizare, Coordonare și 
Concentrare

proiect neeligibil, s-au depus două proiecte 
pentru același tip de activități

Total domeniu 317.848,93 285.366,44

Protecția mediului

Societatea de Geografie din România, Filiala Ialomița Împreună pentru o planetă albastră! 7.200,00 6.480,00 10,00% 70,60

Parohia Condeești, Adormirea Maicii Domnului Ne purtăm frumos, mâncăm sănătos într-un mediu curat 10.820,00 9.738,00 10,00% 62,80

Parohia Sfântul Evanghelist Matei, Capelă Bazar, Slobozia Prietenii naturii proiect neeligibil, sub punctajul minim 57,40

Societatea Culturală Apollon, Filiala Bărcănești DEPI—Dezvoltare, Ecologizare, Protejare, Informare proiect neeligibil, sub punctajul minim 53,20

Asociația Trefla Romilor Împreună pentru un mediu curat, ediția a II-a proiect neeligibil, sub punctajul minim 50,80

Total domeniu 18.020,00 16.218,00

 SOCIETATE CIVILĂ
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Masă caldă și îngrijire la domiciliu pentru 161 de persoane vârstnice

Împreună pentru bunici, proiect social 
lansat la Centrul Comunitar Traian

O sută șaizeci și una de persoane vârstnice din 
comuna Traian vor beneficia, timp de trei ani, 
de îngrijire la domiciliu, o masă caldă pe zi și 
servicii sociale adecvate, în cadrul unui proiect 
cofinanțat din fonduri europene. Parteneriatul 
proiectului este format din comuna Traian, în 
calitate de lider de proiect, și Direcția Genera-
lă de Asistență Socială și Protecție a Copilului 
Ialomița, serviciile sociale fiind oferite de către 
Centrul Comunitar Multifuncțional Traian. 

Proiectul, intitulat Împreună pentru bunici—
reducerea numărului de bătrâni vulnerabili în co-

muna Traian, Județul Ialomița, prin furnizarea de 
servicii sociale, a fost lansat în data de 7 iulie 2019, 
în prezența Președintelui Consiliului Județean 
Ialomița, Victor Moraru, a Primarului Comunei 
Traian, Năstase Fănel, și a directorului dgaspc 
Ialomița, Paul Marcu. La eveniment au mai par-
ticipat experți din cadrul proiectului, precum și 
potențiali beneficiari.

Atragerea de fonduri europene este o prio-
ritate pentru mine, așa că nu poate decât să 
mă bucure lansarea acestui proiect atât de 
important pentru comunitatea locală și pen-
tru bătrânii de care noi trebuie să avem grijă, 
mai ales dacă se află în situații dificile. Sper ca 
acest proiect să fie un model de bune practici 
și pentru alte comune din Ialomița, a declarat 
Victor Moraru, Președintele Consiliului Ju-
dețean. 

Cofinanțarea proiectului este asigurată din Fon-
dul Social European prin Programul Operațional 
Capital Uman 2014–2020. Durata de implemen-
tare a proiectului este de 36 de luni, începând 
cu 19 iunie 2019, iar bugetul proiectului este de 

2.793.472,97 lei din care 2.374.452 lei reprezin-
tă contribuție din fse, 363.151,55 lei reprezintă 
contribuție din bugetul național, iar 55.869,42 lei 
reprezintă cofinanțarea proprie a partenerilor.

Prin semnarea acestui contract de finanțare, co-
muna Traian a atras prin pocu 2014–2020 peste 
24.390.000 de lei (peste 5.200.000 €) în beneficiul 
locuitorilor săi prin două proiecte majore:

 � Împreună inovăm – măsuri integrate de 
dezvoltare și incluziune socială în comuna 
Traian, județul Ialomița și

 � Împreună pentru bunici – reducerea nu-
mărului de bătrâni vulnerabili în comuna 
Traian, Județul Ialomița, prin furnizarea de 
servicii sociale. 

Locuri de joacă, trotuare, sisteme de supraveghere pentru ordinea publică și un teren de sport multifuncțional

Investiții prin Programul 
de Dezvoltare Locală 2019

Ialomițenii din Giurgeni, Jilavele, Dridu, Țăn-
dărei, Movila și Sudiți vor beneficia de o serie 
de investiții locale prin Programul Județean de 
Dezvoltare Locală 2019 pe care Consiliul Jude-
țean Ialomița l-a propus în interesul general al 
județului. 

Astfel, la începutul lunii iulie, în foaierul Să-
lii de festivităţi Europa, a avut loc conferinţa de 
presă privind semnarea contractelor de finanţa-

re din cadrul Programului Judeţean de Dezvolta-
re Locală 2019. 

Victor Moraru, președintele Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, împreună cu Daniel Ganea, 
director Asociaţia de Dezvoltare Intercomunita-
ră Ialomiţa, alături de Nicoleta Toma—primarul 
orașului Țăndărei, Ene Miloievici Petre—pri-
marul comunei Jilavele, Vasile Șincan—prima-
rul comunei Sudiți, Valentin Turiga—primarul 
comunei Dridu, Bolanu Petru—viceprimarul 

comunei Movila și Vrânceanu Marcela—secreta-
rul comunei Giurgeni au semnat contractele de 
finanţare care au ca obiect realizarea unor inves-
tiţii de infrastructură în județ.

Președintele Consiliului Județean a declarat, 
în cadrul întâlnirii cu beneficiarii investițiilor, 
că „toate aceste lucrări de mici dimensiuni au un 
impact pozitiv pentru locuitorii comunităților 
locale,  fie că înfrumusețează comuna, fie că oferă 
alternative de petrecere a timpului liber sau spo-
resc gradul de ordine și siguranță“.

La eveniment au mai participat Cătălin Emil 
Grigore și Ionel Gae—vicepreședinți ai Consi-
liului Județean, Larisa Elena Mihai—adminis-
tratorul public al Județului Ialomița, reprezen-
tanți din cadrul adi Ialomiţa și reprezentanți ai 
mass-media.

Finanțare pentru locuri de joacă, 
trotuare, sisteme de supraveghere 
pentru ordinea publică și un teren de 
sport multifuncțional

 � În Giurgeni și Movila se vor repara trotu-
arele, valoarea totală a proiectelor fiind 
de 251.536,30 lei, respectiv 577.788,37 lei. 

 � În Jilavele copiii se vor putea juca în 
siguranță într-un loc de joacă al cărui 
buget este de 249.361,42 lei. La fel și copiii 
din satul Snagov, unde valoarea proiec-
tului este de 302.813,86 lei.

 � Pentru a asigura mai bine ordinea și si-
guranța publică, orașul Țăndărei își pro-
pune realizarea unui sistem de suprave-
ghere video, valoarea totală a proiectului 
fiind de 381.376,006 lei.

 � În comuna Sudiți se va înființa un teren 
de sport multifuncțional, valoarea totală 
a proiectului fiind de 249.687,39 lei. 

 PROTECȚIE SOCIALĂ
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Expoziție aniversară Mihai Marcu, la Slobozia

Vestale şi Jertfe
Centrul Cultural unesco „Ionel Perlea“ Ialomiţa 
a fost în această vară gazda unei expoziții extra-
ordinare a sculptorului Mihai Marcu, născut în 
județul nostru, la Colelia.

Cea mai recentă colecţie a sculptorului Mihai 
Marcu—„Vestale și Jertfe“—este realizată cu 
ocazia Centenarului și este inspirată de imagini 
și amintiri din satul natal. 

M-am născut la începutul celui de-al Doilea 
Război Mondial. Amintirile copilăriei, multe 
din acea perioadă dramatică, sunt vagi. M-a 
urmărit însă, toată viaţa, o imagine esenţia-
lă—aceea a cimitirului aflat în imediata apro-

piere a casei părintești. În zilele de sărbătoare, 
în zorii zilei, de pe uliţele satului coborau, ca 
într-un exod tragic, femei îmbrăcate în negru, 
purtând în mâini vase cu flăcări aprinse. În-
tr-o tăcere adâncă, se îndreptau spre cimitir, 
unde—pe o alee lungă—erau așezate cruci la 
căpătâiul unor morminte goale, în care erau 
îngropate obiecte de îmbrăcăminte ale celor 
căzuţi pe front în timpul celor două războaie 
mondiale. Aceste morminte goale erau locurile 
de pomenire și de durere, unde femeile își plân-
geau părinţii, soţii, fraţii, copiii îngropaţi în 
pământ străin și îndepărtat.

N-am uitat nici mirosul de tămâie, nici bo-
cetele femeilor îndoliate. Impresionat de jalea 

lor, îmi imaginam soldaţii căzuţi cu arma în 
mâini și casca pe cap, ca niște îngeri aureolaţi. 
Ajuns la vârsta deplinei maturităţi artistice, 
mi-am propus să materializez în piatră și în 
lemn această imagine care mi-a marcat anii 
copilăriei.

Expoziţia Vestale și Jertfe a fost expusă la Palatele 
Brâncovenești de la Mogoșoaia, iar lucrări repre-
zentative ale acesteia, alături de sculpturi de pe 
tot parcursul carierei profesionale a artistului 
ialomiţean, au putut fi admirate în cadrul Ga-
leriilor de Arte Arcadia ale Centrului Cultural 
unesco „Ionel Perlea“ din Slobozia.  

Artistul ialomiţean a urmat Școala Gim-
nazială la Căzănești, apoi Școala Medie de Arte 
Plastice și Decorative din București și a absolvit 
Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu“, 
în 1968.

Sculptorul Mihai Marcu a debutat în 1964, a fost 
profesor de sculptură, desen artistic și ornamen-
tal la Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza“ 
din București, iar din 1975 este membru al Uniu-
nii Artiștilor Plastici din România. 

Artistul se remarcă prin monumente de 
for public și serii de lucrări tematice, cum sunt: 
„Fluturi și jertfe“, „Maternitate“, „Îngeri“, „Icar“, 
„Niobe“, toate realizate  pe repere istorice și de 
credinţă. 

Profesia mea este tăcută, se face în liniște, 
folosind dalta și ciocanul. Cu ajutorul lor, 
exprim ceea ce gândesc și simt, alegând niște 
simboluri, pe care le transform în imagini 
sculpturale, modelând lemnul și piatra. 

 CULTURĂ

Expoziție regală la Muzeul Județean

Regina Maria în prim plan
O expoziție de mare ținută a fost organizată 
la Muzeul Județen Ialomița, din Slobozia, 
drept omagiu pentru Regina Maria, cea mai 
iubită Regină a românilor.

Vernisajul expoziției Regina Maria la Bran—
gusturi și atmosferă regală a fost organizat 
chiar pe 18 iulie, într-o zi specială, în care am 
comemorat 81 de ani de la trecerea în eterni-
tate a Reginei Maria. 

Cadru expozițional pregătit de organiza-
tori a încercat să redea atmosfera din perioa-
da interbelică a castelului Bran, reședință de 
vară regală și unul dintre locurile de suflet ale 
suveranei. Vizitatorii au putut admira piese 
originale care au aparținut reginei Maria, 
precum obiecte de cult, serviciul de ceai al su-
veranei, dar și o reconstituire a dormitorului 
regal și un fragment al salonului de muzică 
cu biblioteca regală.

Printr-o participare activă și inspiratoare 
la Primul Război Mondial și, apoi, la realiza-

rea României Mari, Regina Maria a rămas în 
conștiința românilor drept „Regina Neamu-
lui Românesc“. Supranumită și Mama Regina, 
Mama răniţilor sau Regina-soldat, Maria a fost 
recompensată în 1920 de Consiliul Orășenesc 
al Branului, care a decis:

„… să dăruim Maiestății Sale Regina Ma-
ria a României Mari străvechiul castel 
al Branului. Donațiunea să fie înainte de 
toate o expresie a venerației sincere ce 
o simte și populația orașului nostru față 
de marea Regină care uscă lăcrămile vă-
duvelor și orfanilor, îmbărbătează pe cei 
deznădăjduiți, întinde ajutor și mângâ-
iere celor ce zac în suferință și împrăș-
tie binecuvântare pretutindenea unde 
își îndreaptă pașii, și prin toate acestea 
cucerește cu un avânt irezistibil inimile 
populației țării întregi.“ 

Maria de Edinburgh – Saxa – Coburg – Gotha, s-a 
născut la 29 octombrie 1875, la Eastwel Park, din 
comitatul Kent, Marea Britanie, ca fiică a ducelui 
Alfred de Edinburgh, al doilea fiu al reginei Victoria 
a Marii Britanii și a Marii Ducese Maria, unica fiică 
a țarului Alexandru II al Rusiei și a prințesei Maria 
de Hessen.

La 10 ianuarie 1893 s-a măritat cu Principele 
Moștenitor al României, Ferdinand, cu care a avut 
șase copii. Prin căsătoria cu catolicul Ferdinand, 
Maria a pierdut locul din Linia de Succesiune la 
Coroana Marii Britanii.

Maria devine regină în 1914.
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Avem un singur proiect, iar acest proiect se cheamă « Ialomița noastră »

Împreună continuăm să 
dezvoltăm Ialomița noastră!

Dragi ialomițeni,
La prima ședință de constituire a Consiliu-

lui Județean, în 2016, am spus că „îmi doresc ca 
Instituția Consiliului Județean Ialomița să devină 
un model de administrație“ și că „avem un singur 
proiect, iar acest proiect se cheamă « Ialomița 
noastră »“. Știam că nu va fi nici ușor și nici simplu. 
Pentru că vechile obiceiuri și vechiul sistem de 
administrare a județului se schimbă greu. Dar asta 
nu m-a demoralizat nicidecum. Pentru că ceea ce 
contează pentru mine este efortul pe care-l depui 
atunci când ai de dus la îndeplinire un proiect. 
Poți să greșești, ți se pot pune bețe în roate, dar 
trebuie să continui și trebuie să înveți din ceea ce 
nu a mers bine. Trebuie să lupți. Binele comunității 
noastre nu este decât munca noastră, a fiecăruia 
dintre noi.

 În toată această perioadă de când sunt la con-
ducerea Consiliului Județean, împreună cu colegii 
mei consilieri județeni, am reușit să deblocăm o se-
rie de proiecte pe două domenii pe care le-am sta-
bilit ca priorități pentru județul nostru: infrastruc-
tura rutieră și sănătatea. 

Problemele moștenite au îngreunat activita-
tea noastră, a Consiliului Județean și continuă să 
o facă, dar pas cu pas, proiect cu proiect, începem 
să facem progrese. Vreau ca în județul Ialomița să 
se circule rapid și în siguranță. Podul de la Dridu 
a fost dat în folosință, avem semnate contracte de 
modernizare și reabilitare a unor drumuri jude-
țene. Unele sunt deja în execuție (302 Drăgoești—
Roșiori—Movilița—Dridu, 213A Mărculești—Bucu). 
Urmează DJ101 localitățile Dridu—Fierbinți Târg—
limită județ Ilfov, DJ101 localitățile Dridu—Jila-
vele și DJ402 limită județ Călărași—Sinești. Mai 
avem semnate contracte și pentru DJ201, DJ203F și 
DJ102H.

În ceea ce privește sănătatea, am semnat în 
2018 contractul de finanțare pentru construirea 
blocului operator din cadrul Spitalului Județean 
de Urgență Slobozia și cel pentru modernizarea și 
dotarea clădirii Spitalului. De asemenea, am atras 
mai multe fonduri europene decât oricine care s-a 
aflat la conducerea acestui județ și vom atrage și 
mai multe fonduri pe care le vom folosi ca să dez-
voltăm județul nostru.

Ușor, ușor, județul nostru se schimbă. Și pen-
tru că eu cred într-o adminstrație transparentă și 
aproape de cetățean, îmi doresc să fiți informați 
cât mai bine și cât mai corect cu privire la toate 
proiectele Consiliului Județean. Vreau să dialogăm 
cât mai mult și cât mai des pentru că aș vrea să 
știți, în primul rând de la mine, ce îmi doresc pen-
tru județul nostru. Este de la sine înțeles că îmi do-
resc să știți tot timpul care este stadiul lucrărilor.

Fie că este vorba de asfaltarea drumurilor 
județene, de sprijinirea sportului de performanță 
(sunt bucuros că finanțăm echipa de fotbal AFC 
Unirea 04 Slobozia), de premiile de excelență pen-
tru olimpicii ialomițeni, de banii pe care Consiliul 
îi alocă pentru familiile cu nou-născuți, de cola-
borarea cu societatea civilă ialomițeană, de spri-
jinirea culturii sau orice alt proiect, trebuie să fiți 
informați și puși la curent cu activitatea noastră.

Îmi doresc să fiu cât mai aproape de dumnea-
voastră prin acest buletin informativ, Ialomița ta. 
Pentru a comunica cu mine sau cu angajații Consi-
liului Județean Ialomița aveți la dispoziție:

 � pagina mea de Facebook;
 � pagina oficială de Facebook a Consilului 

Județean;
 � biroul de relații cu publicul al Consiliului 

Județean;
 � în viitorul apropiat, un nou site mai acce-

sibil și mai bine structurat prin interme-
diul căruia ne puteți transmite petiții.

Vă rog să utilizați toate aceste instrumente de co-
municare, iar noi vă vom răspunde în cel mai scurt 
timp posibil. 

 EDITORIAL


