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50 de ani de activitate în slujba sănătății ialomițenilor

Spitalul Județean de Urgență din 
Slobozia, la ceas aniversar

După 50 de funcționare în slujba ialomițenilor, 
Spitalul Județean de Urgență din Slobozia se află 
într-un amplu proces de modernizare care a în-
ceput încă din anul 2016. Acesta va continua și în 
următorii ani cu investiții aflate în curs de derula-
re în valoare de peste 30 de milioane €, mai exact, 
160.699.390,52 lei. Spitalul Județean de Urgență 
Slobozia își propune, astfel, să devină cel mai im-
portant spital din regiune și din județ, promovând 
excelența, prin creșterea permanentă a calității 
actului medical, bazat pe tehnologii moderne și 
dotari de ultimă generație.

La jumătatea lunii septembrie, conducerea 
Spitalului Județean de Urgență Slobozia și în-
treg personalul medical au sărbătorit, împreună 
cu echipa Consiliului Județean și alți invitați, la 
Hotel Evergreen din Amara, 50 de ani de la înfiin-
țarea unității spitalicești. O jumătate de secol în 

care medicii din această unitate s-au luptat pen-
tru viețile ialomițenilor. 

În acest context au fost omagiați asisten-
ții medicali, în cadrul evenimentului „Ziua 
Asistentului“ și medicii spitalului în cadrul „Zilei 
Medicului“. De asemenea, Consiliul Județean 
Ialomița, prin președintele Victor Moraru, a oferit 
o Diplomă de Excelență pentru Spitalul Județean 
de Uгgență Slobozia, doamnei Mariana Iancu, cea 
care este determinată să modernizeze serviciile 
și condițiile din spital, cu implicarea financiară a 
Consiliului Județean Ialomița. 

Începând cu anul 2016, spitalul a beneficiat 
de finanțare suplimentară din partea Consiliului 
Județean. Astfel, în perioada 2016–2019, sume-
le transferate din bugetul Consiliului Județean 
Ialomița în bugetul Spitalului Județean de Urgență 
Slobozia s-a dublat, ajungând la 17.352.680 lei 

de la 8.303.090 lei cât s-au transferat în perioada 
2010–2015.

Acesta a vizat, în principal, îmbunătățirea 
condițiilor de cazare, dotarea cu aparatură per-
formantă, achiziționarea de medicamente nece-
sare pentru tratarea unor afecțiuni și materialele 
sanitare, atragerea de medici cu diferite speciali-
zări, precum și atragerea de investiții majore din 
fonduri europene și naționale care vor urma a fi 
implementate.

În prezent, Consiliul Județean Ialomița are 
în vedere pentru Spitalul Județean de Urgență 
Slobozia derularea a șase proiecte de inves-
tiții, cu o valoare de peste 30 de milioane € 
(160.699.390,52 lei), care vor îmbunătăți simțitor 
serviciile medicale puse la dispoziția pacienților 
din județ.

Ce prespun aceste investiții majore pentru 
Spitalul Județean de Urgență Slobozia?

Modernizarea Ambulatoriului Spitalului 
de Ur gență Slobozia cu bani europeni, în 

valoare de 17.490.007,08 lei va avea ca obiective:
 � ridicarea nivelului calitativ al actului 
medical;

 � scăderea numărului de pacienți internați, 
precum și a timpului necesar pentru di ag-
nos ticare și tratament;

 � diagnosticarea pacienților în stadiul incipi-
ent și tratarea cu succes a unor afecțiuni mai 
ușoare, prevenind agravarea lor, ca urmare a 
creării unor condiții de tratament în ambu-
latoriu la standarde europene.
În luna martie 2019, a fost semnat contrac-
tul de finanțare pentru modernizarea, ex-

tinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe 
din cadrul Spitalului Județean de Urgență 
Ialomița în valoare de 7.472.765,74 lei. Pentru 
ialomițeni acest lucru va însemna:

 � servicii medicale prin extinderea și moder-
nizarea UPU din cadrul Spitalului Județean 
de Urgență Slobozia; 

 � dotarea cu aparatură medicală complexă, 
performantă, fapt care va contribui la scă-
derea numărului de pacienți redirecționați 
către alte spitale;

 � scăderea timpului necesar pentru diagnosti-
care și tratament ca urmare a dotării și in-
strumentării la standarde europene.
Construirea blocului operator din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Slobozia 

în valoare de 63.843.065,03 lei, va însemna 
schimbări majore în actul medical:

 � bloc operator nou, prevăzut cu șapte săli 
de operație, proiectate și dotate la cele mai 
înalte standarde și exigențe, căruia i se 
alătură departamentele ATI, sterilizare, 
bloc de nașteri, internare de zi și explorări 
funcționale;

 � construcția va cuprinde parterul cu trei zo-
ne majore și anume: spitalizarea de zi (31 de 
paturi), explorări funcționale și vestiarele 

Ședința ordinară a Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia pg. 5

Investiții de peste 800.000 lei pentru trei 
localități din Ialomița pg. 3

(Continuare în pagina următoare.)
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A doua naștere:
2.500 lei

Prima naștere:
2.000 lei

SPRIJINĂ FINANCIAR FAMILIILE
CU NOU-NĂSCUȚI

CONSILIUL  JUDEȚEAN  IALOMIȚA

RĂSPUNS POȘTA REDACȚIEI: „ÎN CE CONSTĂ STIMULENTUL PENTRU FAMILIILE CU NOU-NĂSCUȚI?“

Sprijin pentru familiile cu nou-născuți

Beneficiarii stimulentului
Beneficiarii sunt părinții sau părintele copilu-

lui (în cazul familiei monoparentale), ori copiilor 
nou-născuți (nașteri gemelare), cu domiciliul în 
județul Ialomița și care au locuit efectiv în județ 
cu minim 6 luni  înainte de naștere, fapt atestat 
prin anchetă socială realizată de primăria locului 
de domiciliu. 

Cazuri de acordare 
Stimulentul financiar se acordă pentru prima 

sau a doua naștere (inclusiv nașteri gemelare) în-
cepând cu data de 7 mai 2019.

Cuantumul stimulentului 
Prima naștere – 2.000 lei
A doua naștere – 2.500 lei

Depunerea cererii
Cererea privind acordarea stimulentului fi-

nanciar pentru nou-născuți se va depune la 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Ialomița, cu sediul în Slobozia, str. C.D. 
Gherea, nr. 1, cod poștal 920033, județul Ialomița.
Date de contact pentru informații su pli mentare

 Telefoane 0243 231 088 sau 0243 216 657; 
 Fax 0243 233 407 și
 E-mail office@dpcialomita.ro

Acte necesare
 � Actul de identitate al ambilor părinți  (origi-
nal și copie) sau al părintelui în cazul famili-

ei monoparentale și al celorlalți  membri ai 
familiei (certificate de naștere pentru fami-
lia cu mai mulți copii);

 � Certificatul de naștere al copilului nou-năs-
cut (original și copie);

 � Cerere tipizată  care se găsește la sediul 
D.G.A.S.P.C. La întocmirea acestei cereri, în 
cazul părintelui  sau a părinților minori ca-
re nu au încheiată căsătoria, aceștia vor fi 
reprezentați, respectiv asistați de reprezen-
tantul legal;

 � Extras de cont cu indicarea codului IBAN ne-
cesar viramentului bancar, după caz;

 � Ancheta socială întocmită de primăria  locu-
lui de domiciliu al solicitantului, din care să 
reiasă faptul că a locuit în mod efectiv la acel 
domiciliu în ultimele 6 luni, iar în cazul în 
care se cunoaște la a câta naștere este mama 
nou-născutului să se facă mențiune despre 
acest fapt;

 � Copiile actelor de identitate și ale certifica-
telor de naștere  vor fi certificate ”Conform 
cu originalul” de persoanele responsabile  
din cadrul  Direcției Generale de Asistență  
Socială și Protecția  Copilului Ialomița.

Condiții de acordare 
Stimulentul financiar pentru nou-născuți se 

acordă o singură dată, în următoarele condiții:
 � Ambii părinți sau părintele în cazul familiei 
monoparentale au/are domiciliul în județul 
Ialomița cu minim 6 luni anterior datei naș-
terii copilului;

 � Dosarul cu actele doveditoare este acceptat, 
numai dacă este complet;

 � La depunerea dosarului, beneficiarul este 
obligat să prezinte actul de identitate și cer-
tificatul de naștere al copilului, ambele în 
original;

 � Termenul de depunere al dosarului este de 1 
lună de la data nașterii copilului. 

Alte informații
Stimulentul financiar pentru nou-născuți va fi 

virat în contul beneficiarului până la finalul lunii 
următoare depunerii cererii la Direcția Generală 
de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Ialomița. 

În cazul în care plata se va face în numerar, unul 
dintre părinți se va prezenta la casieria Consiliului 

Județean Ialomița în ultimele 5 zile lucrătoare din 
lună, între orele 11ºº–14ºº de luni până joi și între 
orele 11ºº–13ºº vinerea, prezentând certificatul de 
naștere al copilului și actul de identitate al părin-
telui în original. 

Nu beneficiază de stimulent persoanele care:
 � Nu se încadrează în criteriile de eligibilitate 
stabilite de prezenta metodologie;

 � Au depus un dosar incomplet sau actele care 
fac obiectul dosarului nu sunt valabile;

 � Nu au respectat termenul de depunere a ce-
rerilor. 

Este datoria mea să sprijin familiile ti-
nere! De aceea, îmi doresc ca de programul 
Consiliului Județean Ialomița să știe și să bene-
ficieze toate familiile tinere ce pun bazele unei 
noi generații de ialomițeni. La început de drum, 
cheltuielile sunt multe și mari și cred că tinerii 
au nevoie să fie susținuți. —Victor Moraru, 
 Președintele Consiliului 
 Județean Ialomița

Poșta 
Redacției

Vă rugăm să ne semnalați o problemă ca-
re considerați că este de competența CJI și 
noi vom selecta una dintre scrisori și vă vom 
răspunde în pagina revistei.

Modalitățile prin care puteți să ne contac-
tați sunt următoarele:

  Piața Revoluției nr. 1, Slobozia

  0243.230.200

  0243.230.250

  www.cicnet.ro

  cji@cicnet.ro

  Consiliul Județean Ialomița

generale. Etajul I va fi compus din blocul de 
nașteri ce cuprinde două săli de nașteri și o 
sală de operații cezariene cu SPA/ATI cezari-
ate și nou-născuți, precum și secția ATI cu 
un număr de 21 de paturi. Etajul al II-lea va 
avea blocul operator, care cuprinde la rândul 
său spațiul de anestezie și de post-anestezie. 
Există șase săli de operație pe specialități 
(două săli de chirurgie generală, ginecologie, 
urologie, ortopedie, ORL/oftalmologie) și o 
sală de gipsare/protezare. Etajul al III-lea va 

fi compus din sterilizarea generală și spațiul 
tehnic, unde urmează a fi amplasate unități-
le exterioare de filtrare și de tratare a aerului, 
precum și spații de generare a apei sterile.
Modernizarea și dotarea incintei clădirii 
Spitalului Județean de Urgență Slobozia 

în valoare de 60.798.165,22 lei:
 � se propune înlocuirea tâmplăriei existente;
 � desfacerea finisajelor existente și înlocuirea 
cu finisaje noi corespunzătoare normelor 
actuale (covor PVC);

 � refacerea finisajelor la pereţi cu materiale 
noi care să corespundă funcţiunii de spital;

 � se dorește înlocuirea mobilierului medi-
cal existent cu componente funcţionale 
moderne;

 � înlocuirea tâmplăriei interioare;
 � refacerea integrală a tuturor grupurilor sa-
nitare și propunerea de noi grupuri sanitare, 
astfel încât majoritatea saloanelor să fie do-
tate cu grup sanitar propriu;

 � refacerea sistemului informatic;
 � reabilitarea instalaţiilor electrice și sanitare.

Îmbunătățirea accesului populați-
ei din județele Prahova și Ialomița la 

servicii medicale de urgență în valoare de 
3.831.740,01 lei:

 � dotarea infrastructurii unităților de primiri 
urgențe și a compartimentelor de primiri 
urgențe (inclusiv cu echipamente pentru te-
rapie intensivă – ATI, precum și echipamen-
te destinate secțiilor suport care deservesc 
UPU);

 � îmbunătățirea accesului la servicii medicale 
a persoanelor din regiunea de implementare 
prin creșterea stării de sănătate publică.
Asigurarea accesului la servicii de sănăta-
te în regim ambulatoriu pentru populația 

județului Ialomița în valoare de 7.263.647,44 lei:
 � creșterea numărului de beneficiari de in-
frastructură medicală dotată (pentru servicii 
medicale comunitare și ambulatorii);

 � dotarea infrastructurii ambulatoriilor (in-
clusiv cu echipamente și dispozitive medi-
cale destinate secțiilor suport care deservesc 
ambulatoriile);

 � îmbunătățirea accesului la servicii medicale 
a persoanelor din regiunea de implementare 
prin creșterea stării de sănătate publică. 

(Urmare din pagina anterioară.)



 anul III / nr. 9 (24) / septembrie 2019

  cicnet.ro 3 INVESTIȚII

Piste pentru biciclete 
și trotuare moderne în 
localitățile ialomițene

Pistele pentru biciclete, în special în zonele ur-
bane, au ajuns, în ziua de astăzi, o nevoie socială 
aproape unanim acceptată în rândul tinerilor sau 
al cetățenilor de toate vârstele. Asta pentru că, 
atunci când te deplasezi cu bicicleta, este mai si-
gur să circuli urmând o zonă special amenajată, 
decât să mergi pe partea carosabilă. Desigur, se 
poate circula în siguranță cu trotinetele sau bici-
cletele și pe trotuare, dar cu condiția ca acestea 
să fie modernizate. În plus, oamenii deja acceptă 
aceste mijloace de deplasare pe distanțe mici ca 
alternative la clasica mașină.

Din aceste considerente, în ședința Consiliului 
Județean Ialomița din data de 10 septembrie 2019, 

au fost adoptate două proiecte de hotărâre privind 
aprobarea notei conceptuale, respectiv a temei 
de proiectare aferente obiectivului de investiții 
„Realizare și reabilitare de trotuare și piste pentru 
biciclete pe drumurile județene care traversează 
intravilanul UAT-urilor din județul Ialomița“.

Potrivit celor două hotărâri de consiliu, lucră-
rile specifice obiectivului de investiții vor consta 
în realizarea și reabilitarea de trotuare, precum și 
amenajarea pistelor pentru biciclete. Partea caro-
sabilă a trotuarului și a pistei pentru biciclete va fi 
mărginită de borduri prefabricate din beton sim-
plu, iar pista pentru biciclete va fi executată doar 
în situația în care se asigură o continuitate de mi-
nim 1 km pentru fiecare localitate. 

Finanțarea obiectivului de investiții va fi asigu-
rată din surse proprii ale județului Ialomița, care 
vor fi alocate cu această destinație.

Prin realizarea trotuarelor și a pistelor pentru 
bibiclete vor fi create condițiile necesare deplasă-
rii în siguranță a pietonilor și bicicliștilor, redu-
când astfel riscul producerii de accidente rutiere 
cauzate de circulația pe partea carosabilă a dru-
murilor. 

Investiții de peste 800.000 lei pentru 
dezvoltarea comuni tă ți lor locale din 
Gura Ialomiței, Roșiori și Moldoveni

Gura Ialomiței, Roșiori și Moldoveni vor imple-
menta proiecte finanțate cu sprijinul Consiliului 
Județean Ialomița, prin Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară, în valoare de 839.592,87 lei. 
Contractele de finanțare au fost semnate, în luna 
septembrie 2019, de către președintele Consiliului 
Județean, Victor Moraru, și reprezentanții ce-
lor trei comune: domnul primar Constantin 
Cristinel Lambru, domnul primar Cristea Nicu 
și domnul viceprimar Marin Gheorghe. Aceste 

investiții se adaugă celor 18 proiecte contractate 
în cursul acestui an și aflate în diferite stadii de 
implementare.

„Eu cred că Programul Județean de Dezvoltare 
Locală al ADI este o inițiativă foarte bună pentru 
dezvoltarea comunităților locale ialomițene. Am 
creat acest cadru instituțional pentru finanțarea 
proiectelor locale pentru că primarii știu cel mai 
bine care le sunt prioritățile și în ce trebuie să in-
vestească. Proiectele sunt depuse în mod transpa-

rent și cu respectarea unor criterii clare prevăzute 
în ghidul solicitantului, toate primăriile ialomi-
țene fiind libere să acceseze programul și să facă 
lucruri bune pentru comunitățile lor“, a declarat 
domnul Victor Moraru, președintele Consiliului 
Județean Ialomița. 

Proiectele care au fost semnate si care vor primi 
finanțare prin Programul Județean de Dezvoltare 
Locală, vizează:

 � la Gura Ialomiței se va moderniza un teren 
de joacă. Investiția totală are o valoare de 
332.444 lei, contribuția proprie a UAT-ului 
este de 132.444 lei, iar suma solicitată de la 
Consiliul Județean Ialomița prin ADI este de 
200.000 lei;

 � la Roșiori va fi amenajat și dotat un 
parc. Investiția totală are o valoare de 
244.570,16 lei, contribuția proprie a UAT-
ului este de 44.570,16 lei, iar suma solicitată 
de la Consiliul Județean Ialomița prin ADI 
este de 200.000 lei;

 � la Moldoveni se va amenaja un loc de 
joacă. Investiția totală are o valoare de 
262.578,71 lei, contribuția UAT-ului es-
te de 62.578,71 lei, iar suma solicitată de la 
Consiliul Județean Ialomița prin ADI este de 
200.000 lei.

„Este deja clar pentru toată lumea că acest pro-
gram de finanțare este unul atractiv: investițiile 
sunt finalizate mai repede decât termenul maxim de 
24 de luni prevăzut în contractele de finanțare, iar 
sumele alocate de către Consiliul Județean au fost 
aproape epuizate. În 2019 au fost depuse 28 de pro-
iecte și au fost contractate 21 de proiecte în valoare 
de 4.465.713,40 lei, aproape de limita plafonului de 
5.000.000 lei pe care am stabilit-o prin ADI“, a mai 
spus președintele Victor Moraru. 

Nou teren de sport 
pentru elevii de la 
Școala Profesională 
Traian

Autoritățile locale din comuna Traian au fina-
lizat lucrările la noul teren de sport de la Școala 
Profesională, astfel încât, începând cu luna sep-
tembrie, elevii școlii pot face sport în aer liber în 
condiții de siguranță. 

Valoarea totală a proiectului de investiții 
„Înființare teren de sport la Școala Profesională 
Traian“ a fost de 330.413 lei, din care 200.000 lei 
au reprezentat finanțare nerambursa bilă prin 
Programul Județean de Dezvoltare Locală al 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară și 
130.413 lei a fost alocată din bugetul localității. 
La evenimentul organizat de Primăria Comunei 
Traian pentru a marca finalizarea proiectului a 
fost prezent și Președintele Consiliului Județean 
Ialomița, domnul Victor Moraru, care a apreciat 
implicarea autorităților locale în amenajarea te-
renului de sport în suprafață de 968 mp. 

„Sportul înseamnă sănătate. Dar pentru elevi, 
sportul mai înseamnă și o dezvoltare armonioa-
să, disciplină și, de ce nu, descoperirea proprii-
lor talente. Investiția și-a atins obiectivul și cred 
că cei 400 de elevi vor fi încântați să facă mișcare 
în aer liber“, a subliniat președintele Consiliului 
Județean. 
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COMUNICAT 

Colectare selectivă la Fetești
Stimați cetățeni, după cum știți deja, prin in-

trarea în vigoare a Ordonanței de Urgenţă nr. 
74/17.07.2018 (bazată pe prevederile Directivei 
(UE) 2018/851 și Directivei (UE) 2018/852 a 
Parlamentului European și a Consiliului din 30 
mai 2018) se aplică o serie de măsuri pentru mo-
dernizarea gestionării deșeurilor din România, 
dar și pentru implementarea legislaţiei europene 
în domeniu. Astfel:  

Instrumentele economice care trebuie imple-
mentate sunt: „plătește pentru cât arunci“, „răs-
punderea extinsă a producătorului (de deșeuri)“ și 
„taxa la depozitare“ care se transformă în „contri-
buţia pentru economia circulară“. Pentru a pune 
în aplicare instrumentele economice „plătește 
pentru cât arunci“ și „răspunderea extinsă a pro-
ducătorului“ a fost necesară modificarea și com-
pletarea actelor administrative emise de autorită-
ţile locale în domeniu, astfel încât să fie stabilite 
clar responsabilităţile și obligaţiile tuturor actori-
lor implicaţi, ţinând cont inclusiv de modificări-
le aduse prin promovarea pachetului economiei 
circulare.

Conform art. 17 din Legea nr. 211/2011 pri-
vind regimul deșeurilor, modificat prin OUG 
nr. 74/2018, principalele obligaţii ale autorităţii 
publice locale sunt:

 � să stabilească în sarcina operatorilor de sa-
lubrizare suportarea contribuţiei pentru 
economia circulară de 30 lei/tonă pentru 
cantităţile de deșeuri municipale destinate a 
fi depozitate; 

 � să implementeze instrumentul economic 
„plătește pentru cât arunci“ bazat pe cel 
puţin unul dintre următoarele elemente: 
volum, frecvenţa de colectare, greutate sau 
saci de colectare personalizaţi; 

 � să asigure colectarea separată de deșeuri 
municipale (gunoi menajer) pentru cel pu-
ţin deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă 
(gunoaie reciclabile).

Având în vedere cele comunicate anterior, în-
cepând cu data de 1 august 2019, activitatea ope-
ratorului de salubrizare SC URBAN SA privind 
colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor 
menajere, se desfășoară astfel:

 � nu se mai emit facturi lunare;
 � se implementează instrumentul economic 
„plătește pentru cât arunci“, prin care cetă-

țenii au obligația să separe gunoiul în fracții 
(umedă și uscată), după cum urmează:

Fracţia umedă(gunoi menajer) – care cu-
prinde resturi alimentare sau cele reziduale din 
procesarea zilnică a hranei, se va realiza atât la 
case, cât și la punctele de pre-colectare din zona 
blocurilor, numai în saci personalizaţi de 15 litri 
(1.94 lei), 25 litri (3.20 lei), 60 litri (7.70 lei) și 120 litri 
(15,39 lei). Preţurile conţin TVA. Preţul unui metru 
cub de deșeuri menajere pe raza Municipiului 
Fetești este de 128.22 lei cu TVA. Sacii se achizițio-
nează de la casieria SC Urban sau de la casierii de 
teren.

 Fracţia uscată(gunoi reciclabil) – hârtie, car-
ton, plastic, sticlă sau aluminiu se vor colecta de 
la case în saci personalizaţi și asiguraţi gratuit de 
operator, iar de la blocuri din containerele ampla-
sate la platformele de pre-colectare inscripţionate 
și destinate deșeurilor reciclabile (în momentul 
de față, cele inscripționate cu fracția uscată). 

Primăria și Consiliul Local Fetești înțeleg că 
unii cetățeni consideră prețul pentru sacii perso-
nalizați ca fiind prea mare sau că soluția nu ar fi 
cea mai practică, însă îi asigurăm că această solu-
ție a fost studiată și aleasă ținând cont de legislația 
românească și europeană în domeniu, de localiza-
rea, demografia și topografia Municipiului Fetești 
și de capacitățile părților implicate în procesul 
de selectare și de colectare a deșeurilor (cetățeni, 
autorități locale și operator de salubritate). De 
asemenea, așteptăm propuneri serioase și funda-
mentate pentru îmbunătățirea sistemului de se-
lectare și colectare a deșeurilor, propuneri care să 
țină cont de țintele de reciclare din OUG 74/2018.

Mod de colectare și program de colectare
Încă din 2016 suntem încurajați să împărțim 

gunoiul pe fracții diferite:
Fracția umedă include deșeurile vegetale – 

resturi de fructe și legume, de pâine și de cereale, 
zaț de cafea, resturi de ceai, păr și blană, haine din 
fibre naturale (bumbac, mătase sau lână), coji de 
ouă, de nucă, cenușă sau alte deșeuri precum scu-
tecele, vata și bețișoarele de urechi, oase, resturi 
de alimente (carne, produse lactate, ouă întregi). 
Este gunoiul „clasic“. Important: fracție umedă 
se consideră a fi și hârtia, cartonul, sticla și plas-
ticul ce nu mai pot reciclate. Exemple: ambalaje 
de plastic ce păstrează urme de mâncare și nu pot 

fi curățate (folie carne, folie salam etc.), hârtie și 
carton cu reziduuri de mâncare, șervețele de bu-
cătărie folosite, hârtie de ambalat lucioasă, porțe-
lanul, ceramica, pahare și farfurii, cristal, oglinzi, 
geamuri, vase rezistente la căldură și altele.

Fracția uscată face referire la: 
• materiale din plastic: folii și pungi de plastic, 

pahare, ghivece, tăvițe, cutii, bidoane și alte diver-
se recipiente din plastic;

• materiale din carton și hârtie: ziare, reviste, 
hârtie, documente, plicuri, carton, carton ondulat;

• materiale din sticlă: borcane, damigene, sticle 
de vin, sticle de băuturi, sticle de ulei sau oțet, alte 
sticle albe sau colorate;

• metal: cutii din metal sau din metal moale (de 
exemplu, cutii ce au conținut hrană pentru pisici), 
dopuri și capace din metal, folie metalică, cutii 
nereturnabile de sucuri și bere.

Primul pas are loc în casele noastre și e simplu: 
este recomandat să avem  două coșuri de gunoi, cel 
vechi pentru fracția umedă și încă unul în care vom 
aduna fracția uscată, adică toate deșeurile care 
pot fi ulterior reciclate. Dacă deșeurile reciclabile 
se contaminează cu deșeurile menajere „umede“, 
acestea devin mult mai greu, uneori imposibil de 
reciclat. 

Programul de colectare pentru 
deșeurile din fracția uscată

Pentru gospodării individuale
Cartier Coloniști: prima sâmbătă din lună; car-
tier Fetești Gară (Est-Vest): a doua sâmbătă din 
lună; cartier Fetești Oraș (între str. Călărași și 
Brațul Borcea) și Vlașca: a treia sâmbătă din lu-
nă; cartier Fetești Oraș (între str. Călărași par-
tea de Nord—deal) și Buliga: a patra sâmbătă 
din lună.
Pentru asociații de locatarii și apartamente
Săptămânal, în fiecare zi de miercuri, de la plat-
formele din zona blocurilor, acestea fiind dotate 
cu containere de 1,1m3 pentru colectarea deșeu-
rilor selective.
Pentru agenții economici și instituții
Conform contractului existent.

Proiecte 
finanțate de 
MDRAP prin 
PNDL

1. Reabilitare Grădinița cu program 
prelungit Albă ca Zăpada - Valoare totală 
549.594,22

2. Reabilitare și modernizare străzi muni-
cipale - Valoare totală: 5.751.742,00 lei

3. ”Reabilitare și modernizare școala 
gimnazială Radu Vodă – corp A și corp B, 
Municipiul Fetești, jud IL” Valoare totală:  
2.324.988,00 lei

4. Reabilitare și modernizare Șc.Gim. M. 
Viteazul corp C1, mun. Fetești, jud. Ialomița 
Valoare totală: 1.386.907,57 lei 

Proiecte finanțate din fonduri europene

1. Creșterea eficienței energetice Liceul Carol 
I, str. Călărași, nr. 530, loc. Fetești, jud. Ialomița - 
Valoarea totală: 2.311.439,44 lei

2. Creșterea eficienței energetice Liceul 
Tehnologic de Industrie Alimentară str. Sirenei, 
nr. 48, corp C și corp D, Fetești - Valoarea totală:  
2.160.498,72 lei

3. Formare, dezvoltare, responsabilizare pt.  
prevenirea corupției și asigurarea eticii și inte-
grității în administrația publică a Municipiului 
Fetești - Valoarea totală: 284.813,40 lei

4. Sistem integrat de transport durabil în 
Municipiul Fetești 43.539.955,60

5. Eficiență și performanță în administrația 
publică locală a Mun. Fetești - Valoarea totală: 
2.173.573,50 lei

6. Extinderea și dotarea cu echipamente medi-
cale a Ambulatoriului din structura Spitalului ”A. 
Saligny” – Fetești - Valoarea totală: 10.692.543,64

7. Înființare centru educațional pentru servicii 
culturale A.Saligny și îmbunătățirea spațiilor pu-
blice urbane în Municipiul Fetești - Valoarea tota-
lă: 25.798.194,49 lei

8. Creșterea nivelului educațional prin reabili-
tarea și modernizarea Șc. Gim. A. Vlaicu și a spații-
lor publice urbane în Municipiul Fetești - Valoarea 
totală: 10.723.564,33 lei. 



 anul III / nr. 9 (24) / septembrie 2019

  cicnet.ro 5 DEZVOLTARE

Consiliul pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia reunit în ședință ordinară 
în municipiul Slobozia

Joi, 26 septembrie, la Centrul Cultural Unesco 
„Ionel Perlea” din Slobozia, județul Ialomița, a 
avut loc ședința ordinară a Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia (CpDR). 
Reuniunea condusă de președintele CpDR, 
Victor Moraru, președintele Consiliului Județean 
Ialomița, s-a desfășurat în prezența secretaru-
lui de stat din cadrul Ministerului Fondurilor 
Europene, Alexandru Potor și a consilierei mi-
nistrului fondurilor europene, Carmen Boteanu.  
Domnul Alexandru Potor este unul dintre mem-
brii executivului care pun umărul la dezvoltarea 
Regiunii Sud - Muntenia, de la nivelul ministerului 
de resort, prin activități specifice legate de absorb-
ția fondurilor europene. Prezența acestora succe-
de întâlnirii informale pe care doamna Roxana 

Mânzatu, ministrul fondurilor europene, a avut-o 
cu reprezentanții CpDR și ADR Sud Muntenia, 
ocazie deosebit de fructuoasă în contextul absorb-
ției fondurilor europene.

Pe ordinea de zi a întâlnirii s-au aflat, spre 
aprobare, șase proiecte de hotărâre privind ac-
tivitatea Agenției pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia. De asemenea, au fost realizate 
informări cu referire la stadiul implementării 
Programului Operațional Regional 2014-2020 
(POR), precum și la măsurile întreprinse de 
Agenție pentru implementarea hotărârilor luate 
în cadrul CpDR. Nu în ultimul rând, au fost pre-
zentate demersurile realizate, până în prezent, de 
ADR Sud Muntenia în vederea pregătirii viitoarei 
perioade de programare.

În încheierea ședinței au fost analizate pro-
punerile consiliilor județene din regiunea Sud 
Muntenia cu privire la îmbunătățirea infrastruc-
turii rutiere în cadrul viitorului exercițiu financiar.

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia este organismul regional deliberativ, 
fără personalitate juridică care este constituit și 
funcționează pe principii parteneriale la nivelul 
regiunii de dezvoltare Sud Muntenia, în scopul co-
ordonării activităților de elaborare și monitoriza-
re ce decurg din politicile de dezvoltare regională.

CpDR Sud Muntenia este alcătuit din 28 de 
membri, câte patru de la nivelul fiecărui județ 
din regiunea noastră (Argeș, Călărași, Dâmbovița, 
Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman), după 
cum urmează: președintele consiliului județean, 
reprezentantul consiliilor locale municipale, re-
prezentantul consiliilor locale orășenești, repre-
zentantul consiliilor locale comunale. 

(Sursa: ADR Sud Muntenia.)
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AFC UNIREA 04 SLOBOZIA ESTE PE LOCUL DOI ÎN CLASAMENTUL LIGII A III-A, SERIA A 2-A, AL CAMPIONATULUI DE FOTBAL 
ȘI ȚINTEȘTE PROMOVAREA ÎN LIGA SECUNDĂ

Bate vânt de promovare la Unirea Slobozia
Echipa de fotbal fanion a județului Ialomița 

are un început bun de campionat, situându-se pe 
locul 2 al campionatului, în Liga a III-a, după 6 
etape jucate. Unirea Slobozia a obținut până acum 
4 victorii și două remize, neînregistrând nicio 
înfrângere.

Și sezonul trecut echipa ialomițeană a avut un 
parcurs bun în prima jumătate a întrecerii, dar 
gravele probleme financiare cu care s-a confruntat 
au dus la un regres al evoluțiilor și în final la rata-
rea calificării în liga secundă. Nu ar mai trebui să 
fie cazul în acest an, după ce Consiliului Județean 
Ialomița a acceptat să aloce fonduri importante 
pentru susținerea activității clubului, instituția 
devenind principalul finanțator.

Președintele Consiliului Județean Ialomița, 
domnul Victor Moraru, este unul dintre susținăto-
rii fervenți ai Unirii Slobozia, putând fi văzut des-
tul de des în ultimul timp în tribună, la meciurile 
de acasă ale echipei. Însă susținerea nu vine fără 
anumite condiții: Victor Moraru a fixat un obiec-
tiv clar de la începutul colaborării, din vară, dintre 

Consiliul Județean și club: promovarea în liga a 
II-a.

„Am hotărât să investim în echipa de fotbal, 
pentru că acest club era într-o situație disperată și 
era păcat ca județul nostru să nu mai fie reprezen-
tat de nicio echipă în cadrul întrecerilor interne 
la fotbal.  Am discutat cu mai multe persoane din 
conducerea AFC Unirea 04 Slobozia, pe marginea 
proiectului depus de dumnealor în cadrul progra-
mului Promovarea sportului de performanță și am 
fixat ca obiectiv ferm PromoVAreA. 

Eu sunt o persoană căreia îi place sportul în 
general, dar aici vorbim de sport de performanță 
și nu sunt dispus să accept jumătăți de măsură. 
Echipa are asigurat un buget generos, am ce-
rut seriozitate și concentrare pentru atingerea 
obiectivului. 

Nu vreau să mă gândesc că este posibil ca aces-
ta să nu fie atins, de fapt, pentru a rispi puțin emo-
țiile, mi-aș dori ca echipa să fie pe primul loc al 
clasamentului la finalul turului de campionat.”

— Victor Moraru, președinte Consiliul Județean 
Ialomița

Să îi ținem pumnii echipei noastre și să fim ală-
turi de jucători, încurajându-i din tribune la fieca-
re meci!. 

Clasament
 I. CS Afumați . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 pct.
 II. AFC Unirea 04 Slobozia . . . . . . . . . . . . . . . . 14 pct.
 III. CS Tunari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 pct.

Programul meciurilor viitoare
AFC Unirea 04 Slobozia—CS Afumați 
 5 octombrie, ora 1500

AS FC Agricola Borcea—AFC Unirea 04 Slobozia 
 12 octombrie, ora 1500

AFC Unirea 04 Slobozia— CS Medgidia 
 19 octombrie, ora 1500

ACS Dacia Unirea Brăila— AFC Unirea 04 Slobozia 
 26 octombrie, ora 1500

Pâinea și vinul

În perioada 20–22 septem-
brie 2019, Episcopia Sloboziei și 
Călărașilor, Consiliul Judeţean 
Ialomiţa și Muzeul Naţional al 
Agriculturii au organizat târgul 
„Pâinea și vinul“, ediţia a III-a, unul 
dintre cele mai importante eveni-
mente din viaţa muzeului, a cărui 
tematică a fost promovată încă din 
2011, când, la Slobozia, s-au desfă-
șurat lucrările celui de-al XVI-lea 
Congres Internațional al Muzeelor de 
Agricultură, având ca temă „Pâinea 
și vinul—Corespondenţe istorice, 
etnologice, tehnologice și culturale“, 
la care au fost prezenţi specialiști din 
ţară și reprezentanţi ai muzeelor de 
agricultură din întreaga lume. 

La ediţia din acest an, a fost inau-
gurată expoziţia și lansată publica-
ţia Pâinea noastră cea de toate zilele, 
prin care, organizatorii și-au propus 
valorificarea unor repere culturale 
importante din civilizaţia omenirii, 
pâinea și vinul, cu accent pe speci-
ficitatea lor în cultura tradiţională 
românească. La deschiderea oficială, 
au participat și femeile/căpităresele 
care au preparat pâinile expuse, în-

soţite de preoţii din localităţile re-
spective, în prezenţa Preasfinţitului 
Părinte Vincenţiu, Episcopul 
Sloboziei și Călărașilor, prefectu-
lui judeţului Ialomiţa, domnul Gigi 
Petre, vicepreședintelui Consiliului 
Judeţean Ialomiţa, domnul Ionel 
Gae și a unui numeros public.

Târgul a reunit firme locale și din 
ţară, care comercializează produse 
tradiţionale, au avut loc demonstra-
ţii de copt pâinea la ţest și la cuptorul 
tradiţional, aceasta fiind oferită spre 
degustare tuturor celor prezenţi, 
atelier demonstrativ de împletit 
pâini rituale, susţinut de căpitărese 
din Parahia Luciu, judeţul Ialomiţa 
și ateliere de împletit spice de grâu. 
Timp de trei zile, Muzeul Naţional al 
Agriculturii a oferit vizitatorilor de 
toate vârstele o atmosferă de toam-
nă bogată, la un târg autentic româ-
nesc, organizat pentru a demonstra 
că produsele, obiceiurile și tradiţiile 
românești sunt nepieritoare, dacă 
le punem în valoare ori de câte ori 
avem ocazia. 
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Salonul Anual de Carte 2019, ediția a xxviii-a

În perioada 1–31 octombrie 2019, Consiliul 
Județean Ialomița și Biblioteca Judeţeană „Ștefan 
Bănulescu“ Ialomița organizează ediţia cu numă-
rul XXVIII a Salonului Anual de Carte, manifestare 
culturală tradiţională, de referinţă pentru comu-
nitatea locală și judeţeană.
Programul acțiunilor Salonului anual de carte
1 OCTOMBRIE, ORA 12.00

Prezentarea editurilor din Ialomiţa; întâlniri 
cu scriitori ialomiţeni; lansări și prezentări de 
carte. Invitaţi: Elena Bolânu,  Florentina Loredana 
Dalian, Sofineti Silvia, Flora Mărgărit Stănescu , 
preot Dorinel Necșulescu, Constantin Vlad, Petre 
Ioan Crețu, Marinel Gheorghe, George Stoian, 
Viorel Dobre, Florin Floreanu, Augustin Mocanu

4 OCTOMBRIE, ORA 17.00
“Alexandra Ușurelu în concert la Salonul Anual 

de Carte”
5 OCTOMBRIE, ORA 11.00

Conferință- "Literatura și memoria". Invitați: 
Angelo Mitchievici, prof. univ., Gheorghe Dobre, 
scriitor, Costel Bunoaica, scriitor, Marius Stan, 
scriitor. Locul desfășurării: Biblioteca municipală 
"Ion Vlad" Fetești
8 OCTOMBRIE, ORA 12.00

Lansări și prezentări de carte “XANAX”- autor 
Liviu Iancu. Invitat: Virginia Costeschi, Editura 
Trei. Editura Detectiv literar. Invitați: Firiță Carp, 
director Editura Detectiv literar, Florin Dochia, 
scriitor, Valeriu Valegvi, scriitor.

9 OCTOMBRIE, ORA 11.00
100 de ani de atestare documentară a bibliote-

cii orășenești “I. L. Caragiale” Țăndărei. Invitați: 
Florentina Loredana Dalian, scriitor, Teoharie 
Nicolae, scriitor, Florin Ciocea, scriitor, Elena 
Bolânu, scriitor. Locul desfășurării: Țăndărei, Sala 
Luceafărul 
10 OCTOMBRIE, ORA 10.00

Lansări și prezentări de carte și reviste. Fundația 
Academia DacoRomână “Tempus DacoRomania 
Comterra”. Invitați: Geo Stroe, Aurel David, Mihai 
Prepeliță,  Florin Grigoriu, Alexandru Oblu, Ion 
Maftei, Vasile Zărnescu, Otilia Magheru, Lucreția 
Brezeanu, Ioana Stuparu, Cristina Ionescu, Ion 
Rațiu, Ionuț Musceleanu
13 OCTOMBRIE

La casa Tudorii. Expoziție de carte din colec-
ția “Gastronomie” a bibliotecii. Locul desfășură-
rii: Situl arheologic “Orașul de floci”, Giurgeni, 
Ialomița 
14 OCTOMBRIE, ORA 17.00

ZIDIRI DE TIMP- film documentar despre sa-
tul, tradițiile și țăranul român. Invitat: Cristina 
Liberis, realizator Trinitas TV. Locul desfășură-
rii: Sala Europa a Consiliului Județean Ialomița, 
Slobozia
15 OCTOMBRIE, ORA 11.00

Teatru pentru copii “Cei trei purceluși”. Teatrul 
de păpuși Gulliver, Galați. Locul desfășurării: Sala 
Europa a Consiliului Județean Ialomița, Slobozia
17 OCTOMBRIE, ORA 12.00

Editura Dharana. Lansări și prezentări de carte 
Pledoarie pentru o viață sănătoasă! Invitați: Maria 
Timuc, autor, Ovidiu Bojor, academician, fitotera-
peut, membru al Academiei de Științe Medicale, 
Gheorghe Mencinicopschi, prof. dr.
17 OCTOMBRIE, ORA 17.00

Recital Emeric Imre
18 OCTOMBRIE, ORA 14.00

Conferință- “Cartea de piatră. Cartea de nisip!”.
Lansare de carte- “Femeia la 30 de ani”. Invitați: 
Daniela Zeca Buzura, prozator, critic literar, reali-
zator emisiuni radio și tv, Eveline Păuna, jurnalist, 
scriitor
23 OCTOMBRIE, ORA 14.00

Editura CECCAR, Ziua cărții de specialitate eco-
nomică. Invitați: Adriana Florina Popa, conf. univ. 
dr., Camelia Malama, vicepreședinte Consiliul 
Superior CECCAR, Mihaela Cosma, director Filiala 
CECCAR Ialomița
24 OCTOMBRIE, ORA 11.00

Biblioteca vie. “Astăzi am ales să fiu o car-
te deschisă pentru tine. Citește-mă!”. Partener: 
Penitenciarul Slobozia
25 OCTOMBRIE, ORA 12.00

Întâlnire cu scriitorii buzoieni. Lansări și pre-
zentări de carte: “Vitregii suportabile”- autor 
Tăicuțu Nicolai, “Anotimpuri de plumb”- autor 
Tăicuțu Manta Valeria, “Șlefuitorii de cuvinte” vol 
III- autor Brebenel Stan, “Necunoscuta”- autor 
Cicu Tudor, “Cartea cu femei”- autor Pogonaru 
Nicolae, “Confinium”- autor Niculescu Emil, 
“Jocul talismanelor”, “Maci de toamnă”- autor 
Zaharia Gina, “Patria amară”- autor Mănăilescu 
Lucian
28 OCTOMBRIE, ORA 11.00

Masă rotundă “26 octombrie 1807- 26 octombrie 
2019-Moștenirea politică, materială și culturală a 
lui Barbu Catargiu”. Prezentări de carte. Invitați: 
Jipa Rotaru, c-dor (r.) prof. univ. dr., George Călin, 
scriitor, diplomat, Ion Gabriel Puscă, președinte 
Asociația Culturală ADSUM , editor Editura Zip. 
Locul desfășurării: Biblioteca comunală Maia
31 OCTOMBRIE, ORA 12.00

ÎNCHIDEREA OFICIALĂ A SALONULUI ANUAL 
DE CARTE. Lansare de carte: “Personalități ia-
lomițene. Dicționar”, “Constelația Fierbinți. Poeți 
și artiști plastici”, “Oameni, timpuri, povești”- au-
tor Laura Văceanu. Invitați: personalități ale jude-
țului Ialomița. 
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SIMŢI

ZEFIRUL

OAIA MICĂ

LA FAŢA
LOCULUI

E DIN
FLUIERE

VAS MARE
DE BĂUT
LA ŢARĂ

EXOTICII
CU FLORI

PE LAC

PE CAL,
LA CURSE

FOST
PORTAR
STELIST

DECI AŞA !

NU-I SĂL-
BATICĂ

CAP ARAB

FACULTA-
TEA DE

ECONOMIE

BAN LA
PORTO !

PREZEN-
TATOR
TV DIN

SLOBOZIA

OFICIU
NAŢIONAL
DE TURISM

BAT POPII

DE
VÂRSTA
UNEI FE-
TIŞCANE

URMEAZĂ
ARŞIŢEI

GREU DE
ZGÂRIAT

TELEGARI

PREGĂTIT
DE RĂZBEL

MINĂ
MINIA-
TURĂ

CAPRINĂ

VICTORIE !

UNII DE LA
RĂSĂRIT

TRECUT CU
VEDEREA

UN FEL
DE ŞIRET

ÎNCINS
DE FAUR

A TRIUMFA
PRINŢESA
DIN SERIA
RĂZBOIUL
STELELOR

CA UN
MOTEL...

ÎN GHANA !

OMĂT
CREATOR
DE POEZII

ÎN
PALTON !

SURORI
MAI MARI

PESTE O
PERECHE

TULIPA
SERELOR

MIC REST
DE PEŞTE

LEGAT DE
OCROTIREA
MINORILOR

BUNICUL
OCHITĂ
LA TIR

NU E
ACEASTA

PRINDE CU
CLEŞTII...
ÎN DRACI !

ÎN LIMA !

TULCEA
 PE

PLĂCUŢE-
LE AUTO

PĂRUL
STRÂNS ÎN
CREŞTET

PE CAL

AICI SUNT
PREOŢII

CATOLICI

JILAV

ŞI TOATE
CELE-
LALTE

CADRU
DE ŢESUT...

LA
SPATE (!)

TREABA
UNUI

TIP MINU-
ŢIOS

CAM ACI-
DULAT,

ÎN POPOR

OSTILĂ
PURTĂTOR

DE
OCHELARI

LA
CUTIUŢĂ

CU ARCA
LA POTOP

ASOCIATĂ
CU TUTUN

PATRU DIN SLOBOZIA integramă
oferită de 

www.dezleaga.rointegrame & careuri
online
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Ialomițenii trebuie să beneficieze în 
fiecare zi de un act medical modern

Am sărbătorit la începutul lunii septembrie 
Ziua Asistentului și Ziua Medicului, concomitent cu 
marcarea a 50 de ani de la construirea Spitalului 
Județean de Urgență Slobozia. Am profitat de oca-
zie și am mulțumit personal cadrelor medicale 
pentru efortul și dedicația lor, precum și doamnei 
manager, Mariana Iancu, cu care am inițiat un 
parteneriat pentru modernizarea infrastructurii 
spitalicești și serviciilor medicale. În anul 2016, 
imaginea spitalului județean nu era una pozitivă 
în opinia ialomițenilor și, cred eu, nu respecta 
principiul des invocat că „în centrul actului me-
dical se află, în primul rând, pacientul“. Oamenii 
erau pe bună dreptate nemulțumiți, la fel și cadre-
le medicale care nu aveau la dispoziție instrumen-
tele necesare unui act medical modern.

De la începutul mandatului am considerat că 
spitalul are nevoie de o schimbare în bine, nu 
neapărat pentru imaginea acestuia, ci pentru să-
nătatea ialomițenilor, care nu poate fi decât o pri-
oritate. Știam despre condițiile nesatisfăcătoare 
din spital. Din momentul validări mele ca preșe-
dinte al Consiliului Județean Ialomița am solicitat 
o evaluare clară a situației existente în spital la 
acel moment. Am simțit imediat că suntem într-o 
cursă contracronometru. Astfel, am luat o serie 

de măsuri care au schimbat, cred eu, substanțial 
calitatea serviciilor medicale comparativ cu anii 
precedenți. Am știut că fără bani mai mulți alo-
cați spitalului, nimic nu se va putea schimba. Am 
dublat alocările din bugetul Consiliului Județean 
către bugetul spitalului.

Astfel, au putut fi luate o serie de măsuri abso-
lut necesare. Medicii au primit un stimulent lunar 
care le acoperă chiria sau naveta și am atras mai 
mulți medici pentru diverse specializări. Au fost 
dotate unele secții cu aparatură medicală nece-
sară în diagnosticarea și tratarea pacienților, au 
fost achiziționate medicamentele necesare pen-
tru tratarea unor afecțiuni și materialele sanitare. 
A fost înființată o linie de gardă la Ortopedie și 
Traumatologie, precum și alte măsuri organiza-
torice pentru fluidizarea activității. De asemenea, 
am demarat rapid o serie de proiecte pentru a in-
vesti în modernizarea spitalului pentru că, după 
50 de ani de existență, spitalul are nevoie de in-
vestiții serioase pe care le vom face în următoarea 
perioadă.

Astăzi, Consiliul Județean Ialomița are în de-
rulare șase proiecte de investiții pentru moder-
nizarea Spitalului Județean de Urgență Ialomița, 
cu o valoare de peste 30 de milioane € (mai exact 

160.699.390,52 lei), care vor îmbunătăți în viitor 
simțitor viața pacienților din Ialomița.

Mi-am luat angajamentul de a investi în siste-
mul de sănătate județean și de a atrage fonduri 
europene pentru județ și mă țin de cuvânt. Nimic 
nu este mai presus pentru noi decât sănătatea! 
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OBIECTIVE DE INVESTIȚII 
SPITAL JUDETEAN SLOBOZIA

Construcția blocului operator

Modernizarea incintei

Modernizarea ambulatoriului

Modernizarea și extinderea UPU

Îmbunătățirea accesului la servicii de urgență

Acces la servicii medicale în regim ambulatoriu

63 mil.

60 mil.

17 mil.

7 mil.

3 mil.

7 mil.


