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DUPĂ NUMEROASELE INVESTIȚII FĂCUTE ÎN ULTIMII ANI ÎN APARATURĂ MEDICALĂ NOUĂ ȘI CONDIȚII DE SPITALIZARE MODERNE

Spitalul Județean de Urgență Slobozia 
a fost promovat de la categoria a V-a la 

categoria a III-a

Spitalul Județean de Urgență Slobozia a fost 
reîncadrat din categoria a V-a, în categoria a III-a, 
acreditat cu rezerve, prin ordin al Președintelui 
Autorității Naționale de Management al Calității 
în Sănătate. 

Începând cu anul 2016, spitalul, care este în 
subordinea Consiliului Județean Ialomița, a intrat 
într-un amplu proces de modernizare. Acesta asi-
gură asistența medicală completă de specialitate, 
preventivă, curativă și de recuperare a bolnavilor 
internați și ambulatoriu. Dispune de o structură 
complexă de specialitate, dotare cu aparatură me-
dicală performantă și personal specializat. 

 Astfel, în perioada 2016–2019, finanțarea din 
bugetul Consiliului Județean Ialomița pentru 
activitatea spitalului s-a dublat, ajungând de la 
8.303.090 lei la 17.352.680 lei, ceea ce a permis, 
practic, începerea procesului de modernizare. 
Acesta a vizat, în principal, îmbunătățirea condi-
țiilor de cazare, dotarea cu aparatură performan-
tă, achiziționarea de medicamente necesare pen-
tru tratarea unor afecțiuni și materialele sanitare 
necesare, atragerea de medici cu diferite speciali-
zări, precum și alte îmbunătățiri.

„Este un salt calitativ semnificativ pe care spitalul 
îl face într-o perioadă scurtă de timp, de când am 
început modernizarea lui. Când am ajuns președin-
tele Consiliului Județean am știut că fără bani mai 

mulți alocați spitalului, nimic nu se va putea 
schimba. Am dublat, astfel, alocările din bugetul 
Consiliului Județean către bugetul unității spitali-
cești. În doar trei ani am transferat 17 milioane lei, 
comparativ cu perioada 2010–2015, când spitalul a 
primit doar 8 milioane lei. Rezultatele se văd și au 
fost recunoscute prin această acreditare“, a declarat 
Victor Moraru, președintele Consiliului Județean 
Ialomița.

Pe lângă acest proces de modernizare început 
din banii alocați suplimentar de către Consiliul 
Județean, în următoarea perioadă, Spitalul 
Județean de Urgență Slobozia va implementa șase 
proiecte mari de investiții, cu o valoare de peste 30 
de milioane de euro (160.699.390,52 lei), care vor 
îmbunătăți simțitor viața pacienților din Ialomița.

„Modernizările vor continua. Acesta este angaja-
mentul meu! În perioada următoare avem investiții 
de peste 30 milioane de euro (130 milioane lei) pen-
tru șase mari proiecte finanțate din bani europeni 
și din bugetul național, pe care i-am atras în ultimii 
ani. O felicit pe doamna manager, Mariana Iancu, 
pentru această realizare și îi doresc să facă în con-
tinuare treabă bună cu spitalul județean, pentru că 
pentru mine acesta este și va rămâne o prioritate. 
Felicitări întregii echipe a spitalului județean!“,  a 
mai spus președintele Victor Moraru.

Informații tehnice. Obiectivele 
şi scopul acreditării

Acreditarea  Spitalului Județean  de Urgență 
Slobozia a constat dintr-o verificare a  serviciilor 
de sănătate efectuate de către unitatea  sanitară, 
cu standardele de acreditare adoptate de către 
Autoritatea Națională de Management al Calității 
în Sănătate. Acest proces de evaluare a verificat 
dacă serviciile medicale sunt centrate pe pacient 
și dacă s-au îmbunătăţit practicile profesionale.

Informații tehnice. Care au fost 
conditiile de acreditare?

Condițiile minime obligatorii generale pentru 
clasificarea unei unității sanitare cu paturi în ca-
tegoriile de acreditare au fost:

 � ca fiecare standard de acreditare să fie înde-
plinit în proporție de cel puțin 51%;

 � ca indicatorii critici privind siguranța pa-
cientului să fie îndepliniți în proporție de 
100%.

Criteriile în baza cărora s-a realizat încadrarea 
în categoria de acreditare a unității sanitare cu pa-
turi, aferente celui de-al II-lea ciclu de acreditare, 
au fost următoarele: 

 � punctajul total obținut în urma evaluă-
rii conformității cu cerințele standardelor 
Autorității Naţionale de Management al 
Calităţii în Sănătate;

 � ponderea indicatorilor cu valoare (-10) apli-
cabili unității sanitare;

 � nivelul de îndeplinire a cerințelor privind 
obținerea autorizației sanitare de funcționa-
re, exprimat prin existența sau inexistența 
unui plan de conformare.

 � indicatorii critici privind siguranța pacien-
tului să fie îndepliniți în proporție de 100%.

În urma analizei din procesul de evaluare în 
vederea acreditării, Unitatea de evaluare și acre-
ditare a spitalelor a identificat un număr de 3841 
indicatori aplicabili, rezultând punctajul total 

(Continuare în pagina următoare.)
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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

 ADMINISTRAȚIE 

CONSILIUL JUDEȚEAN CREEAZĂ MAI MULTE OPORTUNITĂȚI PENTRU SPORT 

Tabăra Amara primeşte 
o nouă şansă!

Sportul este o parte importantă a vieții sănătoa-
se, iar Consiliul Județean Ialomița vrea să asigure 
cât mai multor cetățeni condițiile necesare pen-
tru a fi activi. În acest sens, în ședința extraordina-
ră a CJI din data de 10 octombrie, s-a decis înain-
tarea unei solicitări către Ministerul Tineretului și 
Sportului pentru a introduce în domeniul public 
al județului mai multe imobile din Slobozia și 
Amara care au nevoie de recondiționare. Este vor-
ba de Tabăra Amara și anexele sale, o sală de fit-
ness și culturism, o sală de atletism, o sală de box 
și un sediu administrativ în Municipiul Slobozia. 
Scopul este modernizarea clădirilor, pentru ca 
acestea să poată fi folosite gratuit de cetățeni, 
a subliniat președintele Consiliului Județean 
Ialomița, Victor Moraru. „Întotdeauna este nevoie 
de mai mult sport, spații de recreere, activități cultu-
rale, educaționale și cred că ialomițenii au nevoie de 
ele“, a adăugat oficialul.

Solicitarea adresată Ministerului stabilește clar 
obligațiile care decurg din trecerea imobilelor în 
patrimoniul ialomițean, menționându-se scopul 
în care au fost create aceste spații și instituirea 
gratuității pentru desfășurarea de activități spor-
tive, precizându-se și faptul că oficialitățile gu-
vernamentale vor verifica periodic îndeplinirea 
acestor condiții.

Obiectivul este unul ambițios, având în vede-
re istoria taberei de la Amara. Înființată în 1975, 
purtând numele de tabăra „La Pavilioane“, desti-

nația a atras, pentru multă vreme, copii din toa-
te colțurile țării. Timpul și-a pus, însă, amprenta 
asupra locului, chiar dacă a avut loc o renovare în 
anul 2010. Pe lângă atracția principală—un panou 
de cățărat—copiii care vin în tabără pot practica 
sporturi variate, datorită terenurilor de handbal, 
volei și tenis de câmp, a traseelor pentru atletism 
și a meselor de tenis. Dacă solicitarea transmi-
să ministerului primește un răspuns favorabil, 
atunci proiectul care vizează recondiționarea ta-
berei va putea să se concentreze pe obiectivul de a 
le oferi din nou copiilor bucuria sportului pe timp 
de vară. 

RĂSPUNSURI POȘTA REDACȚIEI

Doamna I.S. ne întreabă când vor începe 
lucrările de modernizare şi reabilitare la 
DJ203E Căzăneşti–Cocora?

Pentru DJ203E Căzănești–Cocora, 
Consiliul Judeţean Ialomiţa a predat ampla-
samentul lucrării constructorului Asocierea 
SC Drumuri și Poduri SA și All Construct Sud 
SRL în data de 25.09.2019. Ordinul de în-
cepere a lucrărilor a fost emis în data de 
25.09.2019.

Durata de execuţie a lucrărilor la DJ203E 
Căzănești–Cocora este de 30 luni de la data 
emiterii ordinului de începere a lucrărilor, 
adică până la 25 septembrie 2022. 

În programul de modernizare şi reabilitare 
a drumurilor județene este inclus şi DJ102H 
Cocora–Colelia–Grindu ?

Modernizarea DJ102H Cocora–Colelia–
Grindu a fost propusă spre finanţare prin 
Programul Operaţional Regional 2021–2027.

Până la data respectivă, reparaţiile dru-
mului vor fi asigurate prin contractul de în-
treţinere și reparaţii drumuri judeţene.

Doamna C.B. ne întreabă ce se va întâmpla 
cu porțiunea de drum Orezu–Piersica–Bor-
duşelu din DJ 201, care are probleme.

În data de 19.10.2019 s-a semnat Acordul 
Cadru de întreţinere și reparaţii drumuri 
judeţene pe următorii patru ani. În cel mai 
scurt timp vor începe lucrările de pietruire 
a porţiunii de drum DJ201 Orezu–Piersica–
Bordușelu. 

obţinut 74.09%. Indicatorii critici privind siguran-
ţa pacientului au fost 100% îndepliniţi.

În baza Ordinului Președintelui ANMCS nr. 
10/2018, privind aprobarea categoriilor de acredi-
tare a unităţilor sanitare cu paturi aferente celui 
de-al II–lea ciclu de acreditare, cu modificările și 
completările ulterioare, publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 31 ianuarie 
2018, Spitalul Județean de Urgență Slobozia Județul 
Ialomița se încadrează în categoria a III-a, Acreditat 
cu rezerve.

Punctajul obținut confirmă efortul pe care ma-
nagementul spitalului l-a depus pentru ca servici-
ile de sănătate pe care SJUS le oferă, să răspundă 
nevoilor colectivităţii deservite și să asigure con-
diţiile de siguranţă ale pacientului, personalului și 
mediului.

Concluzii
În vederea creșterii calității serviciilor oferite, 

Spitalul Județean de Urgență Slobozia va conti-

nua modernizarea instituției și dezvoltarea unui 
sistem de comunicare la nivelul spitalului, care 
să răspundă nevoilor interne și ale pacienților. 
De asemenea, va avea grijă ca mediul de îngriji-
re să asigure condițiile bune pentru desfășurarea 
asistenței medicale. În același timp, Spitalul va 
continua abordarea în mod integrat și specific a 
pacientului, cu aplicarea celor mai bune practici 
medicale, dar si promovarea conceptului de spital 
prieten al copilului. Va gestiona capacitatea de 
asigurare a serviciile paraclinice conform cu ne-
voile de investigare stabilite de clinicieni, asigura-
rea continuității tratamentului medicamentos și 
a siguranței pacientului printr-un management 
farmaceutic performant,  preocuparea de redu-
cere a consumului nenecesar de antibiotice și de 
prevenire a antibiorezistenței prin implementa-
rea bunelor practici de antibioticoterapie. 

Se va menține preocuparea de creștere a capa-
cității de prevenire și control a infecțiilor asociate 
asistenței medicale prin implementarea și respec-
tarea bunelor practici în domeniu, dar și imple-

mentarea auditului clinic în scopul îmbunătățirii 
asistenței medicale. Din practica celor de mai sus 
nu vor lipsi promovarea respectului pentru auto-
nomia pacientului și respectarea principiilor bi-
nefacerii și non-vătămării.

Obținerea acreditării de către Spitalul Județean 
de Urgență Slobozia este un obiectiv îndeplinit cu 
succes care confirmă modernizarea acestuia și în-
crederea în serviciile medicale oferite.

(Urmare din pagina anterioară.)
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ÎNCĂ DOUĂ COMUNE CÂȘTIGĂ INVESTIȚII PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ

Peste jumătate de milion de lei, din 
bugetul Consiliului Județean Ialomița, 
ajung la Munteni Buzău și Săveni

Ialomița noastră se schimbă în bine prin in-
termediul Programului Județean de Dezvoltare 
Locală finanțat de Consiliul Județean Ialomița. 
Încă două comunități locale vor primi fonduri 
pentru investiții prin Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Ialomița pentru îmbunătățirea 
calității vieții cetățenilor. Două noi contracte de 
finanțare, cu valoarea totală de 566.046,43 lei, au 
fost încheiate între Consiliul Județean Ialomița și 
comunele Munteni Buzău și Săveni.

În data de 3 octombrie, președintele CJI, Victor 
Moraru, i-a primit pe viceprimarul Viorel Dumitru 

din Munteni Buzău și pe primarul Daniela-
Mariana Drăgoi în Foaierul Sălii de Festivități 
Europa a Consiliului Județean Ialomița pentru a 
semna contractele de finanțare. Proiectele celor 
două localități vizează modernizarea unei grădi-
nițe și, respectiv, refacerea sistemului de iluminat 
comunitar.

„Am semnat astăzi încă două contracte de finan-
țare pentru două proiecte pe care le consider extrem 
de importante pentru comunele Munteni Buzău 
și Săveni. Copiii din Munteni Buzău vor merge cu 
mai multă plăcere la grădiniță, după modernizare, 

iar cetățenii din Săveni se vor bucura de un sistem 
modern de iluminat public, care nu poate decât să 
ofere mai multă siguranță. Programul Județean 
de Dezvoltare Locală al ADI finanțat de Consiliul 
Județean Ialomița oferă finanțare, printr-o compe-
tiție corectă, pentru toți primarii care vor să schim-
be în bine comunitatea. Asta este, pe scurt, filozofia 
acestui program“, a declarat Victor Moraru.

Grădinița din localitatea Munteni Buzău va 
avea un nou interior, mai modern și mai plăcut. 
Planul propus urmărește, printre altele, refacerea 
pardoselilor cu parchet lamelar și plăci ceramice, 
placarea pereților și aplicarea de lambriuri, dar și 
refacerea tavanelor și dotarea sălilor de clasă cu 
mobilier.

Finanțarea de 200.000 lei primită de la Consiliu, 
prin ADI Ialomița, va acoperi cea mai mare parte 
a proiectului, în valoare totală de 342.246,43 lei. 
Restul sumei urmează a fi furnizată de adminis-
trația locală din Munteni Buzău.

În Săveni, primăria investește 23.800 lei pentru 
refacerea sistemului public de iluminat din co-
mună, în timp ce 200.000 lei vor veni de la CJI în 
vederea realizării proiectului. Astfel, vor fi monta-
te 116 corpuri de iluminat stradal tip LED în satul 
Frățilești, urmând ca 166 astfel de corpuri să fie 
instalate în comuna Săveni. 

Loc de joacă pentru copii, sigur şi 
modern, în Comuna Jilavele

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
Ialomiţa a bifat un nou proiect de interes local, 
finanțat prin Programul Județean de Dezvoltare 
Locală, de data aceasta pentru comuna Jilavele. 
Este vorba de „Amenajare loc joacă în comu-
na Jilavele“. Valoarea proiectului a fost de 
249.361,42 lei, din care: 200.000,00 lei finanțare 
nerambursabilă din cadrul Programului Județean 
de Dezvoltare Locală Ialomița 2019 și 49.361,42 lei 
— sumă suportată din bugetul localității Jilavele.

„Am marcat finalizarea unui loc de joacă pentru 
copiii din comună, un proiect ADI, finanțat prin 

Programul Județean de Dezvoltare Locală. În cali-
tate de președinte al Consiliului Județean Ialomița 
am îndemnat autoritățile locale să propună proiecte 
interesante și necesare pentru comunitățile locale și 
am promis să le sprijin. Lucru pe care îl fac de câte 
ori pot. Am convingerea că fiecare dintre noi putem 
schimba în bine lumea în care trăim și, tocmai de 
aceea, trebuie să facem tot ce putem pentru acest lu-
cru. Ialomița noastră e proiectul pe care vi l-am pro-
pus și la care lucrăm împreună, peste tot în județ“, a 
subliniat Victor Moraru, președintele Consiliului 
Județean Ialomița. 

Trotuar pentru siguranța cetățenilor din Giurgeni
Încă un proiect din cadrul Programului 

de Dezvoltare Locală, finanțat de Consiliul 
Județean Ialomița, prin Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară, a fost finalizat. Este vorba des-
pre realizarea unui kilometru de trotuar pentru 
locuitorii comunei Giurgeni. Un proiect mic, dar 
care face diferența pentru viața de zi cu zi a ia-
lomițenilor din comunitate. Această investiție va 
aduce un plus de siguranță pentru desfășurarea 
circulației, mai ales a pietonilor copii și bătrâni.

„Știu cât de mult își iubește fiecare ialomițean lo-
calitatea în care trăiește. Astfel că, pe lângă proiecte-
le mai mari, cu impact la nivel de județ, am susținut 
și o să susțin în continuare proiecte mai mici, care în-
seamnă enorm pentru comunitate. Este cazul și aces-
tui proiect, finanțat de Consiliul Județean Ialomița, 
de realizare a peste un km de trotuar, pe raza co-
munei Giurgeni“, a spus președintele Consiliului 
Județean Ialomița. 
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Modernizarea DJ 302 continuă!
Lucrările au fost verificate de către Președintele Consiliului Județean Ialomița

Infrastructura reprezintă una dintre priori-
tățile căreia președintele Consiliului Județean 
Ialomița, Victor Moraru, îi acordă o atenție deose-
bită. Dată fiind importanța drumurilor județene 
pentru dezvoltarea regiunii, lucrările începute 
pentru a aduce DJ302 la cele mai bune standarde 
de practicare sunt verificate la intervale regulate 
de către președintele Victor Moraru. Tot procesul 
de modernizare este ținut sub observație pentru 
a se putea păstra ritmul consimțit în contract și 
pentru a asigura un rezultat mulțumitor pentru 
cetățeni.

„Am revenit pe teren ca să văd cum se desfășoară 
lucrările la DJ302, localitățile Drăgoești–Roșiori–
Movilița–Dridu. Am discutat detaliile tehnice cu toa-
tă echipa implicată la sediul primăriei din Roșiori, 
apoi am mers pe teren. Din două în două săptămâni 
merg să iau personal pulsul lucrărilor de infrastruc-
tură rutieră“, a afirmat Victor Moraru.

Șoseaua începe de la limita județului Călărași, 
traversând localitățile Drăgoești, Roșiori, Movilița, 
pentru ca, în final, să se termine la intersecția cu 
DJ101, în Dridu. Modernizarea segmentului de 
aproximativ 21 km face parte dintr-un plan amplu 
al președintelui Moraru.

„Mă asigur că lucrările sunt în grafic, că totul e în 
regulă, că nu avem întârzieri, pentru că prioritatea 

majoră pe care mi-am asumat-o este să modernizez 
peste 200 km de drumuri de care Județul Ialomița are 
mare nevoie pentru dezvoltare. Și mă voi ține de cu-
vânt. Pe această porțiune, sunt 12 km asfaltați până 
în prezent, ritmul lucrărilor se desfășoară conform  
graficului agreat împreună cu constructorul. Se văd 
deja rezultate“, a subliniat președintele Consiliului 

Județean Ialomița. Printre operațiunile care fac 
parte din proiect se numără asfaltarea unor tron-
soane sau repararea porțiunilor uzate, construirea 
unor șanțuri de beton și, respectiv, din pământ, și 
amplasarea a circa 1.000 m de parapeți. 

Drumul județean 203E 
Căzănești—Cocora a 
intrat în modernizare

Au început lucrările de reabilitare a unui nou 
tronson de drum județean, care avea mare nevoie 
de lucrări de modernizare. Acesta face parte din 
planul de reabilitate a peste 200 km de drumuri 
județene al președintelui Consiliului Județean 
Ialomița, Victor Moraru.

Este vorba de DJ203E Căzănești–Cocora. 
Drumul va fi modernizat pe o distanță de 12,8 km, 
în cadrul unui proiect finanțat din bugetul 
Consiliului Județean. Valoarea lucrării este de 
19.056.599,64 lei.

În acest moment, se mai află în reabilitare 
și DJ302 Drăgoiești–Movilița și Movilița–Dridu 
(20,84 km), DJ102H Reviga–Miloșești (12,54 km). 

Un total de peste 50 km de drumuri județene se 
află în lucru.

„Am promis că voi reface infrastructura rutieră 
din județul Ialomița și mă țin de cuvânt. Știu că aș-
teptarea ialomițenilor în privința modernizării in-
frastructurii rutiere este mare, dar și determinarea 
mea de a asfalta cei peste 200 km de drumuri județe-
ne la care m-am angajat este la fel de mare. Am spus 
că voi fi în mod constant pe teren ca să monitorizez 
lucrările, să iau pulsul și ritmul lor și să corectez 
eventualele probleme care vor apărea. De asemenea, 
mă voi asigura că se vor respecta întocmai clauzele 
și termenele contractuale“, a sublinat președintele 
Consiliului Județean, Victor Moraru. 
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La Casa Tudorii, un regal culinar şi în 2019

Festivalul concurs de tradiţie culinară ia-
lomiţeană „La Casa Tudorii“ iniţiat de Consiliul 
Judeţean Ialomiţa și Muzeul Judeţean Ialomiţa, 
având ca parteneri celelalte instituţii judeţene de 
cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 
Ialomiţa a avut loc în data de 13 octombrie 2019, la 
Baza de Cercetare și Expunere Muzeală „Orașul de 
Floci“.

Festivalul este parte integrantă a programului 
multianual pus sub deviza Ialomița dintotdeauna, 
pentru totdeauna. Evenimentul urmărește pro-
movarea județului Ialomița, a tradiției culinare, a 
portului și dansului popular ialomițean și, nu în 
ultimul rând, recunoașterea Orașului de Floci, ca 
loc al nașterii marelui voievod Mihai Viteazul. 

Anul acesta festivalul-concurs „La Casa Tudorii“ 
a depășit granițele județului, la eveniment par-
ticipând echipaje și producători locali din Bran, 
Vrancea, Groșii Țibleșului din județul Maramureș 
și comuna Hălchiu din județul Brașov.

La eveniment au fost prezenți nu numai par-
ticipanți gastronomi, producători și meșteșugari 
locali ci și vizitatori cărora le-a fost oferită posi-
bilitatea degustării produselor preparate în cadrul 
festivalului.

Necesitatea continuării festivalului este susți-
nută și de succesul ediției a IX-a, 2019 de următoa-
rele argumente statistice:

 � înregistrarea în concurs a 411 de reţete cu-
linare, propuse de 58 de echipaje, cu 344 
membri, din 23 de localităţi;

 � din cele 58 de echipaje înscrise, 24 au fost din 
mediul urban și 34 din localitățile rurale, iar 
după vârstă, 188 au fost adulți și 156 elevi;

 � pe secțiunile concursului, din cele 411 de 
rețete prezentate, 75 au fost la secțiunea 
„Mâncăruri calde“ (din care 24 din urban 
și 51 din rural),  59 la secțiunea „Preparate 
culinare reci—antreuri“ (din care 24 din 
urban și 35 din rural), 204 la secțiunea de 
„Preparate de patiserie și cofetărie“ ( din care  
97 din urban și 107 din rural),  73 la secțiunea 
„Preparate conservate și semiconservate“ 
(din care 27 din urban și 46 din rural).

În cadrul festivalului au fost acordate  24 de 
premii (valoarea premiilor pentru ambele catego-
rii elevi/adulți a fost: locul I: 750 lei; locul al II-lea: 
600 lei; locul al III-lea: 450 lei), 24 de plachete și 24 
de diplome. Preparatele câștigătoare ale ediției a 
IX-a sunt următoarele:

Secțiunea mâncăruri calde/adulți
I. Fam. Cristi Anton –Muntenii Buzău – Sarmale 

de gâscă în dovleac;
II. O romă și o româncă, Traian: Stan Marcela și 

Năstase Mariana – Tocăniță de gogonele.
III. Vizireanu Anișoara, Școala gimnazială Sf. 

Ierarh Nicolae, Bucu– Ciorbă de dovleac acrită cu 
lapte bătut.

Secțiunea preparate reci(antreuri)/adulți
I. Asociația Rușilor Lipoveni, Bordușani – 

Ștefănescu Cătălin Ioan, Marinată de pește.
II. Asociația Handicapaților Neuromotorii, 

Slobozia–Jumări bețive.

III. Școala Gimnazială Giurgeni - Știucă umplu-
tă pe pat de legume. 

Secțiunea preparate de cofetărie şi patise-
rie/adulți

I. Gospodine iscusite: Liceul Tehnologic 
Căzănești și Biblioteca Ion Creangă,  Andronache 
Viorica, - Scutecele Domnului.

II. Căminul Cultural Mihai Viteazul Giurgeni-
David Eugen, Dulce de leche.

III. Veteranele, Luciu – Uscățele, păsculițe, azi-
me. 

Secțiunea preparate conservate şi semicon-
servate/adulți

I. Primăria Amara, Andrei Viorica- Dulceață din 
fructe de soc.

II. Școala  Profesională Areta Teodorescu, 
Grivița – Fătu Mioara, Zacuscă de conopidă.

III. Mihuț Nicoleta și Duțu Simona, Poiana – 
Dulceață de gogonele verzi, Dulceață de dovleac.

Secțiunea mâncăruri calde/elevi
I. Școala Profesională Areta Teodorescu, 

Grivița–Mâncare cu ardei copți.
II. Școala Profesională Bordușani- Sarmale de 

pește.
III. Liceul tehnologic de Industrie alimentară 

Fetești – Sarmale cu carne de curcan în frunze de 
viță.

Secțiunea preparate culinare reci/elevi
I. Colegiul Național Mihai Viteazul, Internat 

Slobozia- Turtă în foi și turtoi.
II. Liceul Tehnologic Înălțarea Domnului –

Scordolea de nuci.
III. Școala Profesională Areta Teodorescu, 

Grivița –Tocinei cu dovlecel și mere.

Secțiunea preparate de patiserie şi cofetă-
rie/elevi

I. Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia-
Plăcintă cu brânză și praz. Chiroști cu brânză.

II. Bucătarii Speciali, Liceul Tehnologic Special 
Ion Teodorescu –Prăjitură Carpați. 

III. Micii Patiseri, Fierbinți-Târg –Prăjitură de 
casă cu nucă.

Secțiunea produse conservate şi semicon-
servate/elevi

I. Școala Profesională Bordușani –Conservă de 
pește în ulei picant.

II. Mămici și pitici, Școala Gimnazială Ciulnița-
Marmeladă de dovleac și morcov.

III.  Școala Gimnazială Sălcioara - Dulceață 
miere de păpădie cu nucă. 

Anul Localități Echipaje Concurenți Rețete Vizitatori
2011 10 30 74 80 700
2012 18 90 220 237 1800
2013 16 44 206 228 2700
2014 18 43 235 268 3000
2015 19 75 280 351 3300
2016 23 52 336 436 3500
2017 22 50 301 421 5000
2018 21 44 288 383 5000
2019 23 58 344 411 5000
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Muzeul Național al Agriculturii 
a fost reacreditat

Muzeul Național al Agriculturii a fost înfiin-
ţat prin Decizia Primăriei Judeţului Ialomiţa nr. 
176/24.05.1990. Conform Legii nr. 311 din 8 iulie 
2003 (anexa 1), primește titulatura de „Muzeul 
Naţional al Agriculturii“. În 15 noiembrie 2006 le-
gea a fost republicată, fără anexe, muzeul revenind 
la titulatura de „Muzeul Agriculturii din Slobozia“. 
Prin Hotărârea de Guvern nr. 551 din 27 iulie 2016, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 590 din 3 august 
2016, se acordă titulatura de muzeu de importanță 
națională și se aprobă schimbarea denumirii aces-
tuia în „Muzeul Naţional al Agriculturii“, muzeu 
unic în ţară, prin profilul său.

Această instituție este finanțată din bugetul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, având ca obiect de 
activitate istoria agriculturii, antropologia agrară 
și arheologia industrială specifică de pe tot cu-
prinsul ţării, (conform deciziei de înfiinţare a mu-
zeului; cod CAEN: 9102 „Activităţi ale muzeelor“).

Muzeul Naţional al Agriculturii funcţionea-
ză conform Regulamentului de Organizare și 
Funcţionare și este condus de manager, în colabo-
rare cu Consiliul de Administraţie. 

Muzeul Național al Agriculturii a fost acre-
ditat prin Ordinul nr. 2208/10.04.2012, emis de 
Ministerul Culturii și Patrimoniului Naţional. 

Acreditarea este procedura prin care se atestă că 
muzeul își poate desfășura activităţile specifice 
pentru a îndeplini funcţiile sale principale: 

a) constituirea, conservarea și restaurarea pa-
trimoniului muzeal;

b) evidenţa, protejarea, cercetarea și dezvolta-
rea patrimoniului muzeal;

c) punerea în valoare a patrimoniului muzeal 
în scopul cunoașterii, educării și recreerii.

Funcţionarea muzeelor este condiţionată de 
acreditarea acestora.

O dată la 5 ani, muzeele au obligaţia să se re-
acrediteze, în baza unor criterii: administrarea 
unui patrimoniu cultural constituit și dezvoltat 
pe baze știinţifice, existenţa personalului calificat, 
desfășurarea activităţilor de cercetare știinţifică 
a patrimoniului muzeal, documentarea patrimo-
niului muzeal administrat și menţinerea unui sis-
tem actualizat de evidenţă a acestuia, inclusiv prin 
intermediul registrului informatizat, asigurarea 
restaurării și conservării patrimoniului, existenţa 
unor spaţii de depozitare și expunere organizate 
știinţific, organizarea de expoziţii permanente și 
temporare prin care să fie pus în valoare patrimo-
niul muzeal, editare de materiale de promovare, 
activităţi educative etc. 

În urma verificării îndeplinirii tuturor aces-
tor criterii și condiţii de reacreditare de către 
Muzeul Naţional al Agriculturii, prin Hotărârea 
Comisiei Naţionale a Muzeelor și Colecţiilor nr. 
5413/3993/10.09.2019 și prin Ordinul Ministrului 
Culturii și Identităţii Naţionale nr. 2943/20.09.2019 
se reacreditează Muzeul Naţional al Agriculturii 
din Slobozia, jud. Ialomiţa. 

Octombrie – luna cărții la Slobozia

Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu”, cu 
sprijinul Consiliului Județean Ialomița, a orga-
nizat în luna octombrie, la Galeriile Arcadia din 
incinta Centrului Cultural „Ionel Perlea“, ediția cu 
numărul XXVIII a Salonului Anual de Carte, ma-
nifestare culturală tradițională de referință pen-
tru comunitatea noastră.

Anul acesta ziua de 1 octombrie, zi ce coincide 
cu început de Brumar, potrivit tradiției, Salonul 
Anual de Carte a debutat cu scriitorii ialomițeni, 
publicațiile lor și editurile ialomițene: Star Tipp, 
Helis, Metamorfosi. Printre invitați amintim: 
Constantin Vlad, Florentina Loredana Dalian, 
George Stoian, Silvia Sofineti, Petre Ioan Crețu, 
Flora Mărgărit Stănescu, Elena Bolânu, Florin 
Floreanu, Clementina Tudor, Ioana Resnicov, 
Preot Daniel Necșulescu și Adria Bănescu.

„Alexandra Ușurelu în concert la Slobozia“ a 
fost următorul eveniment derulat anul acesta, un 
moment artistic plin de căldură, bucurie și frumu-
sețe, pe care artista l-a emanat în fața publicului 
prezent. 

„Literatura și memoria“ a fost tema conferin-
ței, susținută de prof. univ. Angelo Mitchievici, 

în cadrul evenimentului programat pe data de 5 
octombrie și desfășurat la Biblioteca Municipală 
„Ion Vlad“ din Fetești. Alături de domnia sa ne-a 
onorat cu prezența domnul Marius Stan și dom-
nul Costache Constantin, comandant de cursă 
lungă, cu tema „Rolul literaturii în transmiterea 
de modele comportamentale“.

S-au alăturat acestui demers scriitorii ia-
lomițeni Gheorghe Dobre, Florin Ciocea, Costel 
Bunoaica, Radu Munteanu.

Următorul eveniment derulat în cadrul 
Salonului Anual de Carte a fost dedicat editurilor 
„Trei“ și „Detectiv literar“ în ziua de 8 octombrie, 
zi în care a avut loc lansarea de carte „Xanax“ – au-
tor Liviu Iancu. 

Domnul Firiță Carp, director al editurii 
„Detectiv Literar“, i-a prezentat pe poeții Florin 
Dochia și Valeriu Valegvi. 

„100 de ani de atestare documentară a 
Bibliotecii Orășenești I.L. Caragiale Țăndărei“ a 
fost tema manifestării de miercuri, 9 octombrie, 
desfășurată la Casa de Cultură „Luceafărul“ din 
localitate, eveniment înscris în cadrul Salonului 
Anual de Carte. Un moment aparte al acestei 

acțiuni a fost: „De vorbă cu scriitorii Florentina 
Loredana Dalian, Nicolae Teoharie, Florin Ciocea, 
Elena Bolânu, George Stoian“.

„Tempus Dacoromânia Comterra din nou la 
Salonul Anual de Carte” a fost evenimentul ce s-a 
desfășurat în ziua de 10 octombrie. Ca de fiecare 
dată, printre invitați s-a aflat domnul Geo Stroe, 
domnul Mihai Prepeliță – poet, prozator, sce-
nograf, cu volumul „Tânguitorul glas de clopot”, 
cercetătoarea Nabila Bechara Cuza, cu volumul 
„Dicționar de cercetări ale limbii române” și dr. 
Mihai Zamfir.

 „La Casa Tudorii“ este, ca în fiecare an, un 
eveniment de tip festival-concurs de tradiție cu-
linară ialomițeană, ajuns anul acesta la cea de-a 
noua ediție. Astfel, duminică 13 octombrie, Baza 
de cercetare arheologică și expunere muzeală de 
la Orașul de Floci, Giurgeni, a fost locul întâlnirii 
și al promovării unui astfel de festival pentru tot 
ceea ce înseamnă tradiție culturală ialomițeană.

„Zidiri de timp“ – a fost și el un moment emo-
ționant, un film ce a putut fi vizionat luni, 14 oc-
tombrie la sala „Europa” a Consiliului Județean 
Ialomița, marca Cristina Liberis, realizator 
Trinitas TV. 

Tot Sala „Europa“ a Consiliului Județean a găz-
duit, în ziua de 15 octombrie, Teatrul de Păpuși 
Gulliver din Galați cu spectacolul „Cei trei purce-
luși“. Repertoriul teatrului acoperă o largă paletă 
dramatică alcătuită din mituri, texte populare, 
basme din toată lumea. 

„Pledoarie pentru o viață sănătoasă“ – lansări și 
prezentări de carte a fost evenimentul din data de 
17 octombrie în cadrul Salonului Anual de Carte 
ce a avut ca invitați pe Ovidiu Bojor, renumit aca-
demician, fitoterapeut, membru al Academiei de 
Științe Medicale și Maria Timuc—poetă, proza-
toare, eseistă, ziaristă, un prieten al oamenilor. 

Începând cu ora 17 a aceleiași zile ne-am bucu-
rat de un moment artistic oferit de Emeric Imre, 
un adevărat regal de muzică folk.

„Cartea de piatră. Cartea de nisip“ s-a numit 
conferința din 18 octombrie susținută de scriitoa-
rea și moderatoarea de televiziune Daniela Zeca 
Buzura și jurnalista Eveline Păuna cu lansarea de 
carte „Femeia la treizeci de ani“. 
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Simpozionul Național „Școala și Viața“ 
a ajuns la ediția a XXX-a

În data de 18 octombrie 2019, Inspectoratul 
Școlar Județean Ialomița, Casa Corpului Didactic, 
în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița au 
organizat Simpozionul Național „Școala și viața“, 
manifestare cultural-științifică și didactică anuală 
de prestigiu a învățământului ialomițean. Fiecare 

ediție reunește un număr considerabil de partici-
panți, ceea ce dovedește interesul cadrelor didac-
tice pentru dezvoltarea profesională, inovație si 
cercetare. 

Simpozionul Național „Școala și viața“, ediția 
2019 aniversează 30 de ani de educatie și formare. 
În acest sens, lucrările simpozionului au fost gru-
pate în cinci secțiuni, după cum urmează:

 � Secțiunea I: Predarea-învățarea-evaluarea 
de la manual la competențe;

 � Secțiunea a II-a: Managementul orga-
nizațional în unitățile de învățământ 
preuniversitar;

 � Secțiunea a III-a: Jurnal de reflecție-experi-
ențe în formarea adulților;

 � Secțiunea a IV-a: 30 de ani de educație și 
democrație;

 � Secțiunea a V-a: Traducătorii de cărți biseri-
cești și importanța lor în cultura și educația 
românească.

Manifestarea de anul acesta s-a înscris în se-
ria activităților pe care Casa Corpului Didactic 
Ialomița vrea să le continue împreună cu 

Inspectoratul Școlar Județean Ialomița și cu alți 
parteneri, pentru a valorifica spiritul creator al 
personalului din învățământul preuniversitar ia-
lomițean, dovedind astfel că nu este doar furnizor 
de formare și centru de resurse, inovație și exper-
tiză în formarea continuă a personalului didactic 
și a managerilor educaționali, ci și un inițiator și 
organizator de activități științifice, metodice și 
culturale.

Simpozionul Național „Școala și viața“, ajuns la 
cea de-a XXX-a ediție are ca temă 30 de ani de edu-
cație și formare.

Toate cele 61 de lucrări înscrise anul acesta în 
cadrul simpozionului au avut un conținut și o 
consistență remarcabile și pot constitui puncte de 
interes pentru toți cei implicați în educație (elevi, 
cadre didactice, părinți, parteneri educaționali), 
motiv pentru care au fost editate în publicația de 
specialitate a simpozionului. Prin noutatea infor-
mației, prin acuratețea realizării științifice și prin 
mesajul lor, lucrările din acest an se situează în 
prim-planul demersurilor educaționale ale cadre-
lor didactice participante. 

RUBRICA MEDICALĂ

Ce este viroza?
Virozele respiratorii sunt afecțiuni acute ale 

căilor respiratorii superioare, provenind din dife-
rite tulpini virale. Sunt afectate toate grupele de 
vârstă, dar cea mai mare incidență este întâlnită 
la copii, începând de la vârsta de sugar, până la 
adolescență.

Cum se manifestă?
Simptomele încep cu obstrucție nazală sau co-

riză seromucoasă, din cauza inflamării mucoasei 
nazale. Secrețiile devin mucopurulente după 2-3 
zile. Apare ulterior tusea, inițial spastică, apoi 
ușor productivă, urmată de febră de 38 până la 41 
de grade. Acestea sunt însoțite de frisoane, adică 
de tremurături ale extremităților. Alte simptome 
includ stare de rău, dureri musculare (curbatură, 
mialgie), dureri articulare (artralgii), lipsa poftei 
de mâncare, iar uneori poate apărea și diaree. 

Cum se transmit virozele?
Aceste afecțiuni se transmit pe cale orală și pe 

cale aeriană, de la individ la individ. Prin tuse și 
strănut, indivizii afectați transmit în aer până la 
șase sau șapte metri distanță vapori din secreții, 
care poartă virusul. 

Cum se tratează virozele? Atenție, antibioti-
cele nu au efect asupra acestor afecțiuni!

Dat fiind faptul că virozele sunt cauzate de 
viruși, tratamentul cu antibiotice nu funcționea-
ză, acesta fiind eficace doar împotriva bacterii-
lor. Grija principală care apare în rândul celor 
bolnavi este legată de febră, care poate ajunge la 
temperaturi mari. Aceasta se tratează cu medica-
mente antitermice. 
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Încă un proiect de succes al Consiliului 
Județean Ialomița: Unirea Slobozia, pe 
primul loc în clasament

Parcursul de până acum al echipei noastre 
de fotbal, Unirea Slobozia, mă bucură nespus de 
mult, așa cum cred că este cazul și pentru iubitorii 
fotbalului din Ialomița: după 10 etape, băieții noș-
tri sunt pe primul loc al clasamentului Ligii a III-a, 
seria a II-a.

Nefiind un mare specialist al jocului cu balonul 
rotund—mai degrabă un suporter care trăiește 
din tribună meciul favoriților—nu mi-am pro-
pus să fac aici o analiză tehnico-tactică, ci doar să 
evidențiez faptul că acolo unde există o strategie, 
mijloace pentru ducerea ei la îndeplinire și o răs-
pundere pentru urmărirea întocmai a acesteia, se 
pot face lucruri mari.

După terminarea sezonului trecut, clubul 
era în pragul colapsului, din cauza lipsei finan-
țării. Atunci, conducerea echipei a venit în fața 
Consiliului Județean Ialomița cu un proiect de 
dezvoltare. Am ascultat împreună cu consilierii 
propunerea dumnealor și am hotărât să ne impli-
căm, să ajutăm clubul să-și revină, CJI devenind 
finanțator principal. Dar am pus și o condiție: 
echipa să facă performanță.

Îmi amintesc ce le-am cerut la sediul CJI ju-
cătorilor și conducerii AFC Unirea 04 Slobozia, 
doar atât: seriozitate și concentrare pe obiectiv: 
promovarea în a doua ligă de fotbal a țării. Le-am 
spus că îngrijorările legate de bani le preiau eu, ca 

președinte al Consiliului Județean, lor rămânân-
du-le în sarcină doar pregătirea jocurilor.

M-am angajat să asigur finanțarea nu numai 
pentru echipa de seniori, pentru că o investiție nu 
are rost fără viitor, iar viitorul în cazul clubului de 
fotbal din Slobozia este reprezentat de grupele de 
copii și juniori, astfel că în bugetul alocat au fost 
cuprinse sumele necesare și pentru activitatea 
acestora din urmă.

Știu că poate pentru unii, implicarea mea și a 
Cosiliului Județean Ialomița în finanțarea echipei 
de fotbal din Slobozia a părut surprinzătoare. Dar, 
din punctul meu de vedere, fără modele de urmat 
în rândul sportivilor activi, fără performanță – al-
tfel spus – nu putem spera să convingem copiii să 
adopte un stil de viață sănătos, axat pe o alimenta-
ție echilibrată și pe mișcare.

Rezultatele, cel puțin cele de până acum, ne 
arată că investiția în performanța sportivă dă roa-
de și sper ca jucătorii de astăzi să devină modele 
de urmat pentru copii și succesul lor să îi motive-
ze pe cei mici să muncească mai mult pentru a re-
uși mai mult. Echipa fanion a județului Ialomița, 
Unirea Slobozia, care are acum un buget asigurat 
de CJI, ne-a răsplătit încrederea și vreau să le mul-
țumesc tuturor celor care muncesc zi de zi acolo 
pentru rezultatele excepționale din acest sezon.

Să o țineți tot așa! 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

Victor Moraru, președintele CJI


