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Noi fonduri europene pentru 
modernizarea a trei tronsoane 
de drumuri din Județul Ialomița
O absorbție cât mai mare a fondurilor europene, o finanțare mai bună a actului medical și modernizarea infrastructurii 

de transport sunt cele trei domenii pe care Consiliul Județean Ialomița le tratează cu prioritate.

Atragerea de bani europeni este importantă pen-
tru că, pe de o parte, degrevează bugetul județean 
de cheltuieli suplimentare, iar pe de altă parte, 
face posibile investiții în diferite domenii care, 
altfel, nu ar fi fost realizate sau ar fi presupus 
mari constrângeri financiare. Județul Ialomița 
nu a beneficiat niciodată de bani europeni ca-n 
ultimii doi ani, iar acest fapt nu poate fi contestat. 
Chiar dacă din momentul lansării procedurii de 

atragere a fondurilor europene și până la finali-
zarea proiectelor pot trece ani de zile, din cauza 
documentației specifice și a procedurilor specifi-
ce fondurilor europene, rezultatele sunt cele mai 
importante.

Prin urmare, la cele nouă proiecte finanțate 
din fonduri europene, atrase și aflate în imple-
mentare de către Consiliul Județean Ialomița 
până în prezent, în valoare totală de peste 
170.000.000 lei, din luna august s-a adaugat și cel 
de-al zecelea în valoare de peste 130.000.000 lei. 
Este cel mai mare proiect de investiții în in-
frastructura rutieră, finanțat din bani europeni, 

pe care Consiliul Județean îl va implementa în 
următoarea perioadă.

Semnarea contractului de finanțare de către 
Președintele Consiliului Județean Ialomița, 
Victor Moraru, și Ministrul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice, Vicepremierul Daniel 
Suciu, în data de 20 august 2019, semnifică fapul 
că vor fi modernizate trei tronsoane de drumuri 
județene cu o lungime totală de 47,45 km. 

„Sunt bucuros să anunț că am semnat contrac-
tul pentru finanțarea modernizării a 47,45 km de 
drumuri județene din fonduri europene, în valoare 
de 133.428.749,91 lei. În perioada următoare, vom 
demara și celelalte etape necesare implementării 
proiectului. Modernizarea infrastructurii rutiere 
a județului Ialomița este una dintre prioritățile 
mandatului meu la conducerea Consiliului Județean 
și fiecare contract semnat reprezintă un pas în plus 
pentru atingerea celor peste 200 km de drumuri mo-
dernizate pe care mi i-am propus pentru următorii 
ani.“, a declarat președintele Consiliului Județean 
Ialomița, Victor Moraru.

Obiectivul principal al proiectului îl repre-
zintă crearea unor condiții optime de trafic, atât 
la nivel local pentru ialomițeni, dar și național 
pentru cei care tranzitează regiunea spre județul 
Buzău sau spre județul Călărași, mai departe către 
București sau Constanța:

 � DJ 306 limită judeţul Călărași – Albești 
– Andrășești – Gheorghe Doja – Crunţi 
intersecţie cu DJ 102H (32,70km);

 � DJ 102 H intersecţie cu DJ 306 – Reviga - 
Cocora – intersecţie cu DJ 203E (7,59km);

 � DJ 203E intersecţie cu DJ 102H – Cocora - 
Limită judeţ Buzău (7,16 km).

Din punct de vedere tehnic, modernizarea dru-
murilor mai sus amintite va consta în lucrări la 
drumuri, podețe și elemente tubulare pentru con-
tinuitatea scurgerii apelor pluviale; colectarea și 
evacuarea apelor meteorice; intersecții, drumuri 
laterale; lucrări poduri. Astfel că lucrările din ca-
drul acestui proiect urmăresc: cresterea gradului 
de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate 
în proximitatea rețelei TEN-T; îmbunătățirea 
condițiilor traficului rutier; îmbunătăţirea capa-
cităţii portante a structurilor; asigurarea descăr-
cării apelor meteorice; îmbunătăţirea condițiilor 
de siguranță a circulației.

Prin semnarea acestui contract de finanțare, 
județul Ialomița va beneficia de mai mulți bani 
europeni pentru dezvoltare însumând mai mult 
de 300.000.000 lei.

În prezent, se află în proces de modernizare 
din bani europeni drumurile județene, DJ302 și 
DJ101, urmând a începe în curând lucrările și la 
DJ402. De asemenea, se vor reabilita o serie de 
obiective de patrimoniu, simboluri importante 
ale Județului Ialomița, precum Conacul Bolomey, 
Monumentul istoric Orașul de Floci și Biserica de 
lemn „Sfântul Nicolae“. La acestea se adaugă și 
modernizarea, extinderea și dotarea Unității de 
primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Slobozia. 

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

Interviu: Mariana Iancu, manager al Spitalului 
Județean de Urgență Slobozia pg. 4–5

Trofeul Tinereții, o explozie de sunet și de lumini. 
Paula Seling, în recital, pe scena festivalului pg. 6
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Poșta 
Redacției
Începând cu actualul număr, în fiecare 
ediție a buletinului informativ Ialomița 
ta, pagina 2 va găzdui răspunsul redacției 
și/sau al personalului avizat al Consiliului 
Județean Ialomița la problemele dumnea-
voastră.

Concret, vă rugăm să ne semnalați o pro-
blemă care considerați că este de competen-
ța CJI și noi vom selecta una dintre scrisori 
și vă vom răspunde în pagina revistei.

Modalitățile prin care puteți să ne con-
tactați sunt următoarele:

  Piața Revoluției nr. 1, Slobozia

  0243.230.200

  0243.230.250

  www.cicnet.ro

  cji@cicnet.ro

  Consiliul Județean Ialomița

Modernizarea DJ 213A pe 
tronsonul Mărculești–
Bucu a fost finalizată
Reabilitarea drumului care leagă Comuna Măr-
culești de Comuna Bucu a fost finalizată, astfel, 
ialomițenii, dar și cei care tranzitează această 
porțiune de drum, se pot bucura de mai multă 
siguranță și viteză de rulare. 

„Sunt mulțumit că drumul a fost modernizat îna-
inte de termenul prevăzut în contract și îmi doresc 
să nu avem întârzieri la nicio lucrare. Mă lupt nu 
doar cu constructori neserioși, ci și cu o percepție 
că Ialomița nu se poate schimba în mai bine. Însă, 
pas cu pas, etapă cu etapă, am descurcat tot ce s-a 
putut și am reușit să finalizez investiția. Ușor, ușor 
și județul nostru va avea drumuri bune“, a subliniat 
Președintele Consiliului Județean, Victor Moraru.

Modernizarea drumului județean 213A, pe o 
lungime de aproximativ 6 km, a fost finanţată din 
bugetul Consiliul Judeţean Ialomiţa cu 6 milioa-
ne lei. Lucrările de îmbunătăţire a infrastructurii 
rutiere pe sectorul vizat au fost realizate de către 
SC Drumuri și Poduri SA Ialomiţa. Termenul de 
finalizare, conform contractului de execuţie a lu-
crărilor, a fost 30 septembrie 2019 fiind devansat 
de constructor. 

Lucrări de modernizare la 
drumurile județene 102H și 101
Drumurile județene 102H și 101 au intrat în modernizare, lucrările de refacere a covorului asfaltic fiind deja demarate de la începutul lunii august. 
Finanțarea lucrărilor de investiții este asigurată prin Programul Național de Dezvoltare Locală și din fonduri europene. 

„Urmăresc cu atenție toate etapele proiectelor de 
investiții în infrastructura rutieră pe care le-am de-
marat până acum, pentru că, alături de sănătate și 
atragerea fondurilor europene pentru județul nos-
tru, acestea sunt prioritățile mandatului meu. În 
următorii ani, mai bine de jumătate din infrastruc-
tura rutieră va fi modernizată, asta însemnând 
peste 200 km de drumuri“, a declarat Președintele 
Consiliului Județean Ialomița, domnul Victor 
Moraru. 

DJ 102H – lucrări de modernizare 
pe tronsonul Reviga – Miloșești
Ialomițenii din comunele Reviga și Miloșești, dar 
și cei care se vor afla în tranzit, au așteptat cu 
nerăbdare demararea acestui proiect de investiții 
și în sfârșit au speranța că vor putea circula mai 
bine pe acest tronson după finalizarea lucrări-
lor de modernizare. Lucrările, care vizează un 
tronson în lungime de aproape 12,54 km, constau 
într-o serie de operaţiuni tehnice care se vor 
finaliza prin așternerea de covor asfaltic. Mo-
dernizarea și reabilitarea acestui sector de drum 
judeţean are drept scop asigurarea unei circula-
ţii normale, în condiţii de siguranţă, și oferă un 
tranzit rapid și facil locuitorilor din zonă către 
drumul național DN2C.

Președintele Consiliului Județean Ialomița, 
Victor Moraru, alături de Primarul Comunei 
Miloșești, dirigintele de șantier, de proiectantul 
și executantul lucrării, precum și de reprezen-
tanţii autorităţilor publice locale au semnat, în 
luna iulie, la sediul Primăriei Comunei Miloșești, 
predarea amplasamentului tronsonului de drum 
care va fi modernizat.

DJ 101 – lucrări de reparații 
locale de la Jilavele spre Dridu
Au fost demarate lucrările și la DJ 101. Dru-
mul județean va fi modernizat pe o distanță de 
21,053 km. Tronsonul de drum propus moderni-
zării începe de la limita județului Ilfov, trece apoi 
prin localitățile Fierbinți-Târg, Dridu, traversează 
podul peste râul Prahova în zona localității Patru 
Frați, până la intersecția cu DN1D – localitatea 
Jilavele. 

SITUAȚIA EXISTENTĂ
 � lățimea platformei este de 8.00 m, lățimea 
părții carosabile fiind de 6.00 m, încadrată 
de acostamente de 1.00 m;

 � acostamentele sunt din pământ, parțial 
acoperite cu iarbă; 

 � suprafața de rulare existentă este alcatuită 
din îmbrăcămintea asfaltică, ce prezintă 
numeroase defecte și degradări care duc la o 
utilizare în condiții total necorespunzătoare 
cerințelor de trafic actuale.

CE SE VA SCHIMBA
 � acostamente pe ambele benzi de circulație, 
în lățime de 0,75 m;

 � 1,4 km de șanțuri din beton;
 � 25,016 km șanțuri din pământ;
 � 1.581 metri parapeți cu înălțimea de 1 m;
 � 2 podețe DN400;
 � 3 podețe DN600. 
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Alte 13 comunități locale vor primi bani pentru 
proiecte de investiții prin Programul Județean de 
Dezvoltare Locală finanțat de Consiliul Județean
Județul Ialomița se schimbă, iar viața ialomițeni-
lor se îmbunătățește cu proiecte implementate, 
nu cu vorbe. Doar implementarea a cât mai multe 
proiecte prin PNDL, PJDL prin ADI Ialomița, din 
fonduri europene sau din alte surse, schimbă în 
bine comunitățile locale, reducând povara finan-
ciară asupra bugetelor locale. Astfel, numai în 
luna august au fost semnate 13 proiecte cu domnii 

primari, reprezentanții comunităților locale, care 
au depus proiecte în cadrul Programului Jude-
țean de Dezvoltare Locală, în valoare totală de 
5.941.392,51 lei. Proiectele pentru care s-au sem-
nat contractele de finanțare prevăd asfaltarea de 
străzi, reabilitarea trotuarelor, modernizarea ilu-
minatului public, teren multifuncțional, sisteme 
de supraveghere video pentru creșterea siguranței, 
locuri de joacă.

„Colaborarea mea cu fiecare primar din Județul 
Ialomița trebuie să fie în interesul ialomițenilor, mai 
ales prin proiecte implementate. Pentru că doar așa 
se văd rezultatele concrete, cele care schimbă în bine 
viața unei comunități locale. Interesele ialomițenilor 
sunt mai presus decât orice și acesta trebuie să fie 
reperul nostru, al celor din administrația locală“, 
a declarat președintele Consiliului Județean 
Ialomița, Victor Moraru.

Astfel:
 � În Fetești se va moderniza acoperișul pieței 
agroalimentare în zona tarabe; 538.591,71 lei 
este valoarea proiectului din care 238.591,71 
contribuție proprie și 300.000 finanțare prin 
Programul Județean de Dezvoltare Locală 
finanțat de Consiliul Județean prin ADI 
Ialomița.

 � În Albești se va moderniza iluminatul public 
prin montarea de aparate de iluminat public 
stradal cu leduri: 357.338,70 lei este valoarea 
proiectului din care 157.338,70 lei contri-
buție proprie și 200.000 lei finanțare prin 
Programul Județean de Dezvoltare Locală 
finanțat de Consiliul Județean prin ADI 
Ialomița.

 � În Ciochina se va face un teren de fotbal 
multifuncțional: 351.707,40 lei este valoarea 
proiectului din care 171.707,40 lei contri-
buție proprie și 180.000 lei finanțare prin 
Programul Județean de Dezvoltare Locală 
finanțat de Consiliul Județean prin ADI 
Ialomița.

 � În Ciocârlia se vor asfalta străzi: 
357.335,35 lei este valoarea proiectului 

din care 165.669,35 lei contribuție proprie 
și 191.666 lei finanțare prin Programul 
Județean de Dezvoltare Locală finanțat de 
Consiliul Județean prin ADI Ialomița.

 � În Fierbinți-Târg se va face un teren de 
joacă: 375.491 lei este valoarea proiectu-
lui din care 75.491 lei contribuție proprie 
și 300.000 lei finanțare prin Programul 

Județean de Dezvoltare Locală finanțat de 
Consiliul Județean prin ADI Ialomița.

 � În Colelia se va moderniza sistemul de ali-
mentare cu apă și a unităților de învățământ 
prin dotarea cu echipamente performan-
te: 236.760,50 lei este valoarea proiectului 
din care 38.760,50 lei contribuție proprie 
și 198.000,00 lei finanțare prinProgramul 
Județean de Dezvoltare Locală finanțat de 
Consiliul Județean prin ADI Ialomița.

 � În Gârbovi va fi instalat un sistem de supra-
veghere video cu circuit închis: 327.586 lei 
este valoarea proiectului din care 127.600 lei 
contribuție proprie și 199.986 lei finanțare 
prin Programul Județean de Dezvoltare 
Locală finanțat de Consiliul Județean prin 
ADI Ialomița.

 � În Stelnica se va face racordare la sistemul 
de canalizare menajeră: 255.271,58 lei este 
valoarea proiectului din care 55.271,58 lei 
contribuție proprie și 200.000 lei finanțare 
prin Programul Județean de Dezvoltare 
Locală finanțat de Consiliul Județean prin 
ADI Ialomița.

 � În Bordușani va fi înființat un teren de 
fotbal sintetic: 236.036,21 lei este valoarea 
proiectului din care 41.331,81 lei contribu-
ție proprie și 194.704,40 lei finanțare prin 
Programul Județean de Dezvoltare Locală 
finanțat de Consiliul Județean prin ADI 
Ialomița.

 � În Mărculești se va moderniza și se va 
extinde sistemul de iluminat public stradal: 
230.793 lei este valoarea proiectului din care 
49.436 lei contribuție proprie și 181.357 lei 
finanțare prin Programul Județean de 
Dezvoltare Locală finanțat de Consiliul 
Județean prin ADI Ialomița.

 � În Vlădeni se va amenaja un loc de joacă: 
244.357,39 lei este valoarea proiectului 
din care 44.357,39 lei contribuție proprie 
și 200.000 lei finanțare prin Programul 

Județean de Dezvoltare Locală finanțat de 
Consiliul Județean prin ADI Ialomița.

 � În Mihail Kogălniceanu se vor reabilita 
trotuarele: 267.899,96 lei este valoarea proiec-
tului din care 67.899,96 lei contribuție proprie 
și 200.000 lei finanțare prin Programul 
Județean de Dezvoltare Locală finanțat de 
Consiliul Județean prin ADI Ialomița.

 � În Armășești se va amenaja un teren de 
sport multifuncțional: 247.615,03 lei este 
valoarea proiectului din care 47.615,03 lei 
contribuție proprie și 200.000 lei finanțare 
prin Programul Județean de Dezvoltare 
Locală finanțat de Consiliul Județean prin 
ADI Ialomița.

Rezultatele Programului Județean de Dezvoltare 
Locală se văd în comunele care au accesat progra-
mul, fie că e vorba de modernizarea drumurilor, 
de iluminat public, de terenuri de sport, locuri de 
joacă, trotuare sau alte investiții locale. 

 

În comuna Borănești, președintele Con-
siliului Județean, Victor Moraru, s-a întâlnit 
cu domnul primar Nae Adrian și au marcat 
finalizarea proiectului de modernizare a 
sistemului de iluminat public semnat prin 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
Ialomița.

Noul sistem public de iluminare va oferi 
mai multă siguranță tuturor celor care 
tranzitează zona. În cele 6 luni de când a 
fost semnat contractul și cu un buget total 
de 305.456,12 lei, primaria a montat 550 de 
lămpi cu tehnologie LED.

comuna Săveni a modernizat 5 străzi loca-
le cu 4 luni înainte de finalizarea termenu-
lui oficial al proiectului finanțat cu sprijinul 
Programului Județean de Dezvoltare Locală 
Ialomița. Președintele Consiliului Județean 
a vizitat obiectivele modernizate și a discu-
tat cu doamna primar Mirela Drăgoi.

Pentru proiect au fost alocați bani prin 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
Ialomița finanțată de Consiliul Județean 
Ialomița, 200.000 lei și din bugetul comunei 
425.925 lei.
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Interviu: Mariana Iancu, manager al 
Spitalului Județean de Urgență Slobozia

Să avem sănătate, căci sănătatea e mai bună decât 
toate, spune o vorbă românească. Și este adevărat 
că pentru fiecare om, o condiție pentru o viață 
fericită este o stare de sănătate bună. Dar din-
colo de factorii subiectivi care afecteaza fiecare 
persoană în parte, comunitățile trebuie să fie 
pregătite pentru momentul când cineva este lovit 
de boală.

Abia atunci conștientizează fiecare dintre cei 
implicați importanța spitalului în sens restrâns 
și a sistemului medical în sens larg. Fără servicii 
medicale performante, oamenii suferă și suferă 
inutil. De aceea, investiția în sănătate este o 
condiție esențială pentru un nivel de trai bun 
raportat la o comunitate.

Este foarte important de menționat că, în 
centrul actului medical se află atât pacientul, cât 
și medicii care asigură aceste servicii medicale. 
Despre toate aceste lucruri am dorit să stăm 
de vorbă cu domna Mariana Iancu, manager la 
Spitalul Județean de Urgență Slobozia, în cadrul 
unui interviu. 

Știm că începutul în funcția de manager al Spi-
talului Slobozia a fost dificil. Cum ați caracteriza 
startul mandatului dumneavoastră?

Am început mandatul de manager al Spitalului 
Județean de Urgență Slobozia în octombrie 2016, 
prin numirea făcută de Președintele Consiliului 
Județean Ialomița, Victor Moraru. 

Veneam dintr-un domeniu total diferit de 
activitatea medicală și dintr-un sistem privat care 
se caracterizează prin trei obiective :

 � Ordine;
 � Disciplină;
 � Eficiență.

Am găsit un Spital Județean cu o imagine mai 
puțin favorabilă în rândul populației, cu foarte 
multe datorii, cu aproximativ 200 de procese 
pe rol și cu un personal (aproximativ 800 de 
angajați) care își desfășura activitatea din inerție, 
fără a respecta o ierarhie a organizației și care era 
foarte reticent la schimbare.

Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați 
confruntat?

La scurt timp după venirea mea, am avut de 
plată 500.000 € pentru un caz de malpraxis și 
aproximativ 3 milioane lei, valoarea tichetelor de 
masă câștigate în instanță de salariați în urma 
proceselor intentate Spitalului Județean de 
Urgență Slobozia, tichete care nu au fost plătite 
de managerii anteriori.

Cea mai mare problemă a fost lipsa medici-
lor pe multe specialități, Spitalul Județean de 
Urgență Slobozia având la momentul respectiv 
un deficit de aproximativ 70–80 de medici.

Președintele Consiliului Județean Ialomița, domnul 
Victor Moraru, v-a susținut public, iar instituția 
amintită a sprijinit financiar modernizarea spitalu-
lui. Cât de mult a contat acest sprijin?

Consiliul Județean Ialomița a dat dovadă de 
profesionalism și dedicare în dezvoltarea celui 
mai mare angajator al Județului Ialomița, acesta 
fiind Spitalul Județean de Urgență Slobozia. Am 
avut nevoie de încurajarea domnului Președinte 
Victor Moraru pentru a putea merge mai departe 
în această luptă de schimbare a mentalităților, a 
viziunilor și a calității actului medical de care po-
pulația Județului Ialomița beneficiază. Sprijinul 
financiar a contat, de asemenea, foarte mult 
pentru că în desfășurarea activității avem nevoie 
de medici, dar în egală măsură și de aparatură 
medicală pentru a ne ajuta în diagnosticarea 
afecțiunilor pacienților și tratarea lor.

Faptul că medicii au primit un stimulent 
financiar lunar care le acoperă naveta sau chiria a 
fost o decizie salutară a Consiliului Județean.

Finanțarea pentru dotarea cu echipamente 
medicale sau pentru renovarea unor spații pentru 
funcționare a fost salvatoare pentru activitatea 
Spitalului Județean de Urgență Slobozia și crește-
rea calității actului medical, în încercarea noastră 
continuă de satisfacere a nevoilor pacienților.

Am venit în această funcție convinsă de un 
om, în tot acest timp am schimbat fața Spitalului 
Județean de Urgență Slobozia cu sprijinul pre-

ședintelui Consiliului Județean, Victor Moraru, 
și voi continua pe acest drum până la finele 
mandatului, încercând să nu dezamăgesc și să 
îmbunătățesc cât mai mult serviciile medicale 
pentru ialomițeni.

În ultimul timp, la Slobozia au venit mai mulți me-
dici noi, după o lungă perioadă în care a existat o 
adevărată criză de cadre medicale. Cum ați reușit 
să îi atrageți către județul nostru?

Am reușit să atragem medici care să acopere 
aproape toate specialitățile existente în unitatea 
noastră, oferindu-le posibilitatea de a schimba 
ceva în sistemul de sănătate românesc, fără să 
fie marginalizați de medicii în vârstă. Am pus la 
dispoziție aparatura necesară creșterii calității 
actului medical, medicamentele necesare pentru 
tratarea afecțiunilor pacienților și materialele 
sanitare de care au nevoie. 

Am înființat linia de gardă la Ortopedie și 
Traumatologie, o gardă cu foarte multe solicitări 
în urgență. Am înființat cabinetul de Terapia du-
rerii, unde pacienții beneficiază de implantare de 
catetere de dializă longlife în premieră în cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Slobozia.

Avem doi medici nefrologi, ceea ce este o 
mare realizare pentru pacienții dializați, pentru 
diagnosticare, tratare și întreținerea stării de 
sănătate a acestora.

Încă ne confruntăm cu deficit de medici pe 
secția de Neurologie, din cauza numărului în 
continuă creștere a pacienților cu Accident 
Vascular Cerebral, și în secția de cardiologie, 
unde funcționăm cu doi medici dintre care unul 
pensionar. Dar cea mai mare problemă este la 
nivelul secției de Neonatologie, unde am reușit să 
aducem un medic în gardă, însă la acest moment 
cei trei medici nu pot asigura continuitatea 
gărzilor într-o lună. Problema medicilor pediatri 
și neonatologi este una la nivel național, așa că 
eforturile pentru rezolvarea situației sunt făcute 
până la cel mai înalt nivel.

O parte din medici i-am găsit cu ajutorul unei 
firme de recrutare, o parte au fost convinși de fap-
tul că ceea ce le-am spus că voi oferi s-a dovedit 
a se întâmpla, și unii au fost la fel de „nebuni“ ca 
mine și au crezut în entuziasmul și dorința mea 
de a schimba lucrurile.

Specialități cu medici nou angajați: Medicină 
Internă, Gastroenterologie, Neurologie, MFRM, 
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Dermato-Venerologie, Chirurgie Plastică și 
Reparatorie, A.T.I./Terapia durerii, Chirurgie 
generală, Ortopedie și traumatologie, Oncologie, 
Nefrologie, Oftalmologie, O.R.L, Urologie, 
Boli Infecțioase, UPU—SMURD, Obstetrică 
Ginecologie, Pediatrie etc. Lista poate continua 
cu o serie de medici care ne ajută la efectuarea 
liniilor de gardă în UPU—SMURD, Neonatologie, 
Pediatrie, Obstetrică Ginecologie etc.

Spitalul se află într-un proces de modernizare, cum 
resimt pacienții schimbările făcute la nivelul condi-
țiilor puse la dispoziția lor?

La acest moment avem aprobate și contrac-
tate patru proiecte implementate de Consiliul 
Județean Ialomița, două prin PNDL 2 și celelalte 
două prin Fonduri Europene, proiecte ce vor duce 
la o totală schimbare a condițiilor hoteliere și de 
desfășurare a actului medical la un alt nivel.

La momentul acesta, Spitalul Județean de 
Urgență Ialomița are o dotare cu aparatură de 
ultimă generație, ținând cont că avem IRMN, 
două computer tomografe, unul foarte perfor-
mant cu 64 de slideuri, turn nou de endoscopie și 
colonoscopie, ecografe pentru toate cabinetele, 
aparate de anestezie noi, vor veni în curând zece 
aparate de dializă noi, o stație nouă de dializă. 
Zilele acestea am achiziționat prin finanțare de 
la Ministerul Sănătății un aparat de dializă acută, 
aparat de hemofiltrare a sângelui pentru dotarea 
secției ATI.

De ce echipamente ar mai fi nevoie și pentru ce 
secție, pentru o mai bună performanță?

Populația județului nostru este o populație 
îmbătrânită, cu o patologie complexă, incidența 

bolilor cronice este mare, mulți pacienți sunt sin-
guri, nu pot să continue acasă tratamentul pre-
scris de medic și atunci durata de spitalizare este 
crescută. Familia de multe ori refuză să ia acasă 
pacienții în stare critică și preferă să-i lase în spi-
tal până la final pentru că nu pot să-i îngrijească, 
și atunci cel mai necesar și mai decent mod de a 
le asigura acestor pacienți o îngrijire medico-so-
cială este un Centru de îngrijiri paleative.

La acest moment, Județului Ialomița îi este 
foarte necesar un astfel de centru, mai ales că 
numărul de pacienți bolnavi de cancer este 
într-o continuă creștere. Avem convingerea că 
preocuparea Consiliului Județean Ialomița se va 
îndrepta către acest demers al nostru și, cât de 
curând, pacienții aflați în stadii avansate de boală 
vor avea un sfârșit demn al vieții dumnealor.

Proiectele sunt multe, activitatea unui spital 
județean este asemănătoare unei fabrici, unde 
zi de zi încerci ca produsul finit să fie unul de 
calitate, competitiv și oamenii care îl definesc să 
aibă satisfacția muncii în echipă.

Colectivul este foarte numeros—800 de 
persoane, fiecare cu orgoliul și caracterul lui, 
cu educația și dorința de a evolua specifice. Mai 
avem de lucrat la comportament, la comunicare 
și la creșterea gradului de pregătire profesională 
continuă.

Mi-ar plăcea să cred că i-am schimbat în bine 
imaginea acestui spital și că, așa cum spunea 
zilele trecute un medic, am dat viață acestui spi-
tal, împreună cu cei care au crezut în mine și în 
drumul pe care am ales să mergem împreună. 
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Doina Bărăganului, o încântare pentru 
pasionații de muzică populară
În perioada 14–15 august 2019 s-a desfășurat la Slobozia cea de-a IV-a ediție a Festivalului național de folclor „Doina Bărăganului“. 
Organizatorii acestui eveniment artistic de anvergură națională au fost Consiliul Județean Ialomița, Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, Municipiul Slobozia și Direcția Educație, Cultură și Tineret Slobozia.

Scopul principal al acestei manifestări culturale este 
descoperirea și promovarea celor mai valoroși in-
terpreţi amatori de muzică populară din România, 
stimularea interesului publicului pentru receptarea 
creaţiilor folclorice autentice, valorificarea comori-
lor cântecului popular românesc. 

Numele festivalului este legat de ansamblul 
folcloric „Doina Bărăganului“ al Centrului Judeţean 
pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiţionale Ialomiţa care, în peste 40 de ani de acti-
vitate, prin ceea ce este și face, a devenit un simbol al 
tinereţii, entuziasmului, optimismului, perseveren-
ţei, calităţii și muncii, un colectiv artistic șlefuitor al 
unor nestemate ale tezaurului folcloric și mesager al 
tradiţiilor populare românești. 

În urma preselecţiei organizate au intrat în 
competiție 10 concurenţi, reprezentanţi ai tuturor 
zonelor folclorice ale ţării.
CONCURENȚII

 � Lorena Ene, 17 ani, Gorj
 � Iuliana Elena Călin, 20 ani, Argeș
 � Andreea Ștefănescu, 20 ani, Buzău
 � Mihai Liviu Asăvoaie, 29 ani, Suceava
 � Andreea Dinu, 18 ani, Olt
 � Stelian Păun, 31 ani, Giurgiu
 � Elena Simona Lazăr, 17 ani, Tulcea
 � Florin Ștefan, 25 ani, Dâmbovița
 � Nicole Dumitrașcu, 16 ani, Ialomița
 � Didi Ionuț Cojocariu, 25 ani, Suceava

Prima seară de festival a inclus concursul tinerilor 
interpreţi, aceștia fiind acompaniaţi de orchestrele 

reunite „Valahia“ și „Doina Bărăganului“ (dirijor 
Marius Zorilă). Partea a doua a serii a revenit recita-
lurilor susţinute de Ionuț Cocoș (câștigătorul ediției 
de anul trecut a Festivalului național de folclor 
„Ion Albeșteanu“), Ansamblului folcloric „Doina 
Bărăganului“ cu solista Nicoleta Rădinciuc Vlad 
(coregrafia Nicușor Iancu) și Laurei Lavric. 

A doua seară de festival a fost cea a Galei laureaţi-
lor. După festivitatea de premiere a câștigătorilor au 
urmat recitalurile susţinute de Ansamblul folcloric 
„Doina Bărăganului“ și de invitații speciali, Floarea 
Calotă și Lavinia Goste, acompaniate de orchestrele 
reunite „Valahia“ și „Doina Bărăganului“ (dirijor 
Marius Zorilă). 

Un juriu de prestigiu format din personalităţi de 
marcă ale vieţii muzicale românești a girat valoarea 
acestui eveniment artistic de importanţă naţională:

 � Prof. dr. Elise Stan, etno-muzicolog, realiza-
tor emisiuni folclorice TVR și președinte al 
juriului;

 � Conf. univ. dr. habil. Gabriela Rusu-Păsărin, 
realizator emisiuni în structura centrală a 
Departamentului Studiourilor Teritoriale, 
Societatea Română de Radiodifuziune;

 � Floarea Calotă, interpretă muzică populară;
 � Nicolae Rotaru, interpret muzică populară;
 � Pr. prof. Cătălin Stanciu, manager al 
Centrului Judeţean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa.

Prezentatorul festivalului a fost actrița Miruna 
Ionescu.

Spectacolele au avut loc pe o scenă în aer liber din 
Piața Revoluției Slobozia. 

Câștigătorii ediţiei a IV-a a festivalului au fost:
Trofeul „Doina Baraganului“ 2019: Florin Ștefan
Premiul I: Stelian Păun
Premiul al II-lea: Lorena Ene
Premiul al III-lea: Andreea Dinu
Mentiune: Didi Ionuț Cojocariu și Nicole 

Dumitrașcu
Partenerul media al acestui eveniment artistic a 

fost postul naţional TVR3 care va transmite ulterior 
înregistrarea integrală a manifestării. 

Festivalul „Doina Bărăganului“ s-a dovedit și în 
acest an, a fi un eveniment artistic de excepție care a 
oferit unui numeros public spectacole folclorice de 
înaltă ținută. 

Trofeul Tinereții, o explozie de sunet și de lumini

A 52-a ediție a festivalului „Trofeul Tinereții“, de la 
Amara, cel mai longeviv festival de muzică ușoa-
ră din țară, a fost un adevărat succes. Un succes 
de public (toate biletele au fost epuizate cu ceva 
timp înainte de începerea evenimentului), un 
succes muzical (marile personalități ale fenome-
nului muzical din România, prezente la festival, 
au apreciat nivelul ridicat la care s-a ridicat pre-
stația concurenților) și un succes de imagine, de 
ce să nu o spunem, pentru județul Ialomița.

Juriul, format din Titus Andrei—realizator 
Radio Actualități, Viorel Gavrilă—compozitor, 
Adrian Romcescu—compozitor și Andreea 
Andrei—textieră, prezentatorul Octavian 
Ursulescu,  prezent pentru a 20-a oară pe scena 
de la Amara, și orchestra condusă de Ionel Tudor 
au reprezentat coordonatele de profesionalism cu 
care au fost obișnuiți ialomițenii.

Cele două zile de concurs, urmate de fiecare 
dată de recitaluri memorabile—Paula Seling, 

Feli Donose, Vank și Randi, au fost savurate de 
ialomițenii prezenți, dar și de numeroși turiști, 
care vin an de an în stațiunea balneară Amara. 
Dar nu mai puțin și de toți românii care au putut 
urmări festivalul în direct pe TVR 2.

Câștigătorul trofeului de anul acesta a fost 
Gabriel Ionuț Cândea, iar printre laureați au fost 
și tinerele Alina Nădrag și Eleonora Filipoiu din 
Slobozia, care au câștigat premiul de popularita-
te, respectiv premiul al-II lea. 

Sperăm că evoluția de pe scena Grădinii de 
Vară, din cadrul festivalului „Trofeul Tinereții“, 
să repezinte o rampă de lansare în carieră pentru 
tinerii muzicieni care au concurat și mulți dintre 
aceștia să se întoarcă la Amara încununați de 
lauri.

Ialomițenii iubesc „Trofeul Tinereții“ și acesta 
trebuie să rămână un reper important în muzică 
la nivel național. Festivalul este deja tradiție 
locală și națională.

Consiliului Județean Ialomița a fost coorgani-
zator al evenimentului alături de Consiliul Local 
Amara, Centrul Judeţean pentru Conservarea 
și Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa și 
Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea“. 

Trofeul Tinereții Amara 2019:  Gabriel Ionuț Cândea
Premiul I: Iulian Selea
Premiul II: Eleonora Filipoiu
Premiul III: Catinca Popa
Mențiunea I: Camelia Trifoi
Mențiunea a II-a: Alexandru Ovidiu Cucu
Premiul de popularitate: Alina Nădrag
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Târg tradițional de toamnă la Slobozia
În perioada 20–22 septembrie 2019, Consiliul Ju-
deţean Ialomiţa, Episcopia Sloboziei și Călărașilor 
și Muzeul Naţional al Agriculturii organizează 
Târgul „Pâinea și vinul“.

Evenimentul își dorește să reînvie tradiţiile ro-
mânești legate de cultivarea grâului: de la bob, la 
„pâinea noastră cea de toate zilele“. Sunt așteptați 
vizitatori de toate vârstele, care vor avea ce vedea, 
mai ales că poporul român este unic în lume 
în ceea ce privește diversitatea pâinilor rituale, 
realizate pentru toate ocaziile importante, de la 
naștere la înmormântare.

Deschiderea oficială a târgului va avea loc 
pe 20 septembrie, ora 11.00, la Muzeul Naţional 

al Agriculturii, b-dul Matei Basarab nr. 10, și se 
poate vizita între orele 9.00–18.00.

La eveniment vor fi prezente societăți locale și 
din ţară care comercializează produse tradiţio-
nale de panificație, vor fi organizate expoziţia și 
lansarea publicaţiei Pâinea noastră cea de toate 
zilele.

De asemenea, vor avea loc demonstraţii de 
copt pâinea la ţest și la cuptorul tradiţional, 
degustări, atelier demonstrativ de împletit pâini 
rituale, susţinut de căpitărese din Protoieriile 
Slobozia, Călărași și Olteniţa, precum și un atelier 
de împletit spice de grâu.

Atmosfera de sărbătoare va fi completată de 
spectacole folclorice, dedicate momentului. 

Motive populare românești, în expoziție 
la Muzeul Național al Agriculturii
A doua ediție a expoziției „Închinare Sfintei Cruci“ 
și-a deschis porțile pentru ialomițeni, la început de 
toamnă, proiect organizat de Muzeul Național al 
Agriculturii, în colaborare cu Episcopia Sloboziei și 
Călărașilor. 

Anul 2019 este declarat Anul omagial al satului 
românesc, o ocazie specială pe care Muzeul Na-
ţional al Agriculturii dorește să o marcheze prin 
colaborarea cu studenţii și profesorii Facultăţii de 
Teologie „Justinian Patriarhul“ a Universităţii din 
București, care expun lucrări inspirate de motive-
le populare românești. 

Muzeul Naţional al Agriculturii este o insti-
tuţie de memorie culturală care are și misiunea 
de a valorifica patrimoniul cultural și intelec-
tual românesc și de a-i asigura participarea la 
circulaţia permanentă a valorilor. Mai mult decât 
atât, muzeul este un fenomen social, capabil de 
acţiune nu numai în sfera conservării culturii, ci 
în același timp ca generator de cunoștinţe, influ-
enţând benefic dezvoltarea socială. 

Veritabil creator de sensuri, conceput în con-
strucţie permanentă, el transcede materialitatea 
obiectelor pentru a crea ansambluri semnifi-
cative, care sintetizează practicile, valorile și 
senzaţiile oamenilor, șlefuind și înnobilând ceea 
ce numim patrimoniu cultural naţional. 

Știați că… ?
…Biblioteca Județeană poartă numele prozato-
rului ialomițean Ștefan Bănulescu? Acesta s-a 
născut la 8 septembrie 1926 în satul dunărean 
de câmpie Făcăeni și a încetat din viață la 25 
mai 1998 la București. Este autorul cunoscutu-
lui volum de nuvele Iarna Bărbaţilor, apărut în 
anul 1965.

…Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu“ 
Ialomița deține un catalog on-line ce ajută la 
regăsirea rapidă a unui document? Catalogul 
on-line al Bibliotecii Județene „Ștefan Bănu-
lescu” Ialomița pus la dispoziția utilizatorilor 
conține informații bibliografice privind toate 
documentele tipărite intrate în colecțiile sale 
de la înființare până în prezent: publicații româ-
nești și străine, cărți și periodice, documente 
multimedia.
…Biblioteca are sediul principal în Centrul 
Cultural UNESCO „Ionel Perlea“ Ialomița și un 
centru de împrumut la parterul blocului MB20, 
tot din Slobozia?
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Muzică bună și drumuri 
modernizate în Ialomița noastră

Există vreo legătură între muzică și lucrările de 
infrastructură rutieră? Ar putea fi. Dacă muzica 
ne încântă urechile, „muzica“ lucrărilor ne deran-
jează și auditiv și vizual. Însă, dacă plăcerea de a 
fi ascultat muzică nu mai există în momentul în 
care glasul s-a oprit, plăcerea de a conduce, după 
ce toate lucrările se vor fi terminat, rămâne con-
stantă.

„Muzica“ lucrărilor de infrastructură rutieră
Așa cum iubesc „Festivalul Tinereții“, atât de mult 
îmi doresc ca ialomițenii să poată circula pe 
drumuri județene modernizate. Obiectivul meu 
este clar și am să-l repet ori de câte ori va fi nevoie: 
voi moderniza în Județul Ialomița mai mult de 
200 km de drumuri județene în următorii ani. Știu 
că așteptarea ialomițenilor în această privință 
este, pe bună dreptate mare, dar și determinarea 
mea este la fel de mare. Nimic nu-mi va sta în 
cale ca să finalizez acest obiectiv ambițios pentru 
județul nostru. Iar toate șantierele deschise până 
acum prin tot județul, cred eu, subliniează inten-
țiile mele.

Voi fi în mod constant pe teren ca să moni-
torizez lucrările, să iau pulsul și ritmul lor și să 
corectez eventualele probleme care vor apărea.

Mă voi asigura că se vor respecta întocmai clau-
zele și termenele contractuale și nu voi da înapoi 
de la a impune sancțiuni constructorilor care 
nu-și vor face treaba bine.

Am spus că un alt obiectiv prioritar pentru 
mine este și atragerea de fonduri europene 
pentru județul nostru. Iată că, la jumătatea lunii 
august, am semnat un contract important de 
finanțare din fonduri europene pentru moderni-
zarea a 47 km de drumuri județene, în valoare de 
133.428.749,91 lei. Vorbim despre trei tronsoane ale 
județului nostru:

 � DJ306 limită judeţul Călărași – Albești – 
Andrășești – Gheorghe Doja – Crunţi inter-
secţie cu DJ102H (32,7 km);

 � DJ102H intersecţie cu DJ306 – Reviga - 
Cocora – intersecţie cu DJ203E (7,59 km);

 � DJ203E intersecţie cu DJ102H – Cocora – 
Limită judeţul Buzău (7,16 km).

La acestea se adaugă și lucrări de modernizare 
deschise pe mai multe tronsoane care însumează 
aproximativ 60 km de drumuri județene care vor fi 
modernizate:

 � DJ101 – Dridu – Fierbinți Târg – limită jude-
țul Ilfov (21 km);

 � DJ102H Reviga – Miloșești (12,54 km);
 � DJ 213A Mărculești – Bucu (6 km);

 � DJ302 Dragoiești – Movilița și Movilița – 
Dridu (20,84 km).

Îi rog pe toți ialomițenii să aibă încredere și răb-
dare. Voi moderniza cei peste 200 km de drumuri 
județene, cele care intră în atribuțiile mele. Toți 
trebuie să înțelegem că lucrările de modernizare 
a drumurilor au un ritm mai lent, decît alte tipuri 
de lucrări, nu neapărat din cauza execuției (deși și 
aici putem avea de-a face cu constructori neseri-
oși, cu legislație schimbătoare etc.), ci mai ales din 
cauza documentației tehnice, a respectării tutu-
ror etapelor pe care legea le prevede.

Fie că este vorba de pregătirea documentației, 
a studiilor tehnice, a demarării licitației, toate 
acestea consumă timp și sunt obligatorii prin lege. 
Consiliul Județean Ialomița nu poate abdica de 
la ele. Dar ceea ce pot eu face este să am grijă ca 
termenele să fie cât mai bine respectate.

„Trofeul Tinereții“ de la Amara — festivalul 
tinerelor talente 
A trecut puțin timp de când ne-am bucurat împre-
ună de muzică românească de calitate. De fapt, o 
țară întreagă a putut să audă glasurile talentate, 
pline de emoție ale tinerilor muzicieni, care au ur-
cat, ca în fiecare an, la începutul lunii august, pe 

scena Grădinii Cinemascop de la Amara. Am fost 
mulți ani primarul acestui minunat oraș, identifi-
cat pe harta turismului românesc, și am organizat 
în fiecare an cu mult entuziasm concursul. Și, de 
fiecare dată, am avut inima plină de bucurie că 
Ialomița noastră găzduiește unul dintre cele mai 
frumoase și mai populare concursuri muzicale. 

De aceea, am spus mereu că „Trofeul Tinereții“ 
trebuie să rămână un reper important în muzică, 
la nivel național, și niciun an nu trebuie să treacă 
peste noi fără ca acesta să fie organizat. El este 
deja tradiție locală și națională. Sunt mândru și 
fericit că cele două tinere concurente din Slobozia, 
Alina Nădrag și Eleonora Filipoiu, aceasta din 
urmă fiind și cea mai tânără interpretă a ediției, 
au câștigat premiul de popularitate, respectiv 
premiul al II-lea. Și sunt sigur că au bucurat multe 
inimi!

Echipa Consiliului Județean și cu mine ne-am 
implicat direct și am sprijinit, alături de ceilalți 
parteneri ai festivalului, organizarea evenimen-
tului, așa cum am considerat noi că este mai bine. 
Aștept cu nerăbdare anul viitor când împreună ne 
vom bucura din nou de muzică, tinerețe și bună 
dispoziție, la o altă ediție a festivalului nostru de 
suflet.  

www.dezleaga.rointegrame & careuri
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