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EVENIMENT

Să ne iubim țara cu sinceritate, 
cu demnitate și respect! 

Intrată în tradiția evenimentelor de anvergură 
organizate de Consiliul Județean Ialomița, festi-
vitatea de sărbătorire a Zilei Naționale a României 
s-a desfășurat în data de 28 noimebrie 2019, la Sala 
„Europa“ a autorității publice organizatoare.

Au răspuns cu solicitudine invitației președin-
telui Consiliului Județean Ialomița, Victor Moraru 
și  au împărtășit emoția sărbătoririi celei mai glo-
rioase pagini din istoria noastră—Ziua Națională 
a României, 300 de participanți: reprezentanții 
autorităților administrației publice județene și 
locale, parlamentari de Ialomița, personalități 
laureate ale proiectului „10 pentru Ialomița“ pro-
movat de Consiliul Județean Ialomița în acest 
an, consilieri județeni, persoane care au îndepli-
nit funcții în conducerea Consiliului Județean 
Ialomița de-a lungul vremii, reprezentanți ai 
Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, ai unor impor-
tante sectoare economice, culturale și sociale din 
județ, ai mass-media locale.

Toți laolaltă și fiecare în parte au trăit încăr-
cătura emoțională a unui eveniment cultural–
artistic de excepție, prin care Ziua Națională a 

României s-a celebrat cu sufletul alături de întrea-
ga Românie!

Scenariul manifestării a propus un program 
dens și de o remarcabilă diversitate, care a avut nu 
doar o acoperire festivă, ci și un conţinut educativ, 
cultural și patriotic de substanţă! A fost o invita-
ție la  înțelegerea și conștientizarea acestui unic, 
fundamental și înălțător moment din istoria țării 
noastre, înfăptuirea, prin luptă și jertfă, a năzuin-
ţei  de veacuri a românilor, Unirea cea Mare!

Programul a fost deschis cu momentul solemn 
al intonării Imnului de Stat al României, susținut 
cu măiestrie artistică de Corala „Sfântul Mucenic 
Mina“ a Protopopiatului Slobozia, sub bagheta pă-
rintelui prof. Cătălin Stanciu.

Îndeplinindu-și rolul de gazdă, domnul Victor 
Moraru, președintele Consiliului Județean 
Ialomița, a adus participanților mulțumiri și le-a 
adresat un călduros „Bun venit la eveniment!“.

În alocuțiunea sa, domnul Victor Moraru a re-
levat importanţa și semnificaţia actului istoric pe-
trecut la 1 Decembrie 1918 și necesitatea ca ele să 
fie întipărite în conștiința tuturor românilor, ca o 
mare pagină din istoria noastră.

„România a trăit un veac de istorie triumfătoare 
și trebuie evidențiate cu onestitate și spirit patrio-
tic gloria trecută și figurile ei emblematice, prin 
care s-au înfăptuit Marea Unire și Reîntregirea 
Națională și s-a asigurat locul de sine stătător  
al românilor în rândul națiunilor europene. 
Sărbătorirea Zilei Naționale a României devine 
un excelent prilej  de reflecție asupra momente-
lor din parcursul istoric al ultimei sute de ani, pe 
care să le rememorăm ca repere și idealuri sacre 
din generație în generație. Sacrificiile, diplomația 
și înțelepciunea oamenilor de decizie din acele 
vremuri sunt impresionante și de neuitat, iar noi 
avem datoria de a reflecta la veacul trecut și de a 
învăța ceva din el.

Este, în același timp, o provocare la reflecție 
asupra prezentului românesc, a cât de mult am 
învățat împreună  într-un secol de profunde pre-
faceri politice, economice, sociale, culturale și 
morale, în ce moment suntem acum și care sunt 
perspectivele societății românești.“

Înaintea următorului punct din programul 
evenimentului, prezentatorul Cristian Brancu a 
spus: „Suntem datori de-a pururi ca în  fața îna-
intașilor să facem o cuvenită reverență! Cu since-
ritate și obiectivitate spun că  anul trecut, la săr-
bătoarea Centenarului, am trăit unul dintre acele 
momente memorabile la care cu greu te gândești: 
festivitatea emoționantă de omagiere a veterani-

(Continuare în pagina următoare.)
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lor!  Consiliul Județean Ialomița și președintele 
său, domnul Victor Moraru,  au adus semnul de 
prețuire a curajului, onoarei și demnității de a slu-
ji oștirea română în momentele de cumpănă ale 
țării prin acordarea fiecărui veteran în viață din 
Ialomița a unui sprijin financiar de 1.000 lei net! 
Anul acesta, depășind din nou acel cadru de mul-
te ori formal de omagiere a veteranilor de război, 
Consiliul Județean Ialomița a aprobat propunerea 
președintelui său, Victor Moraru, și  le acordă, din 
bugetul județului Ialomița, câte un premiu în cuan-
tum de 1.500 lei/net/persoană veteranilor care mai 
sunt în viață și au domiciliul în Ialomița, transfor-
mând-o într-o acțiune cu caracter de unicitate la 
nivel național! Înainte de a-l invita pe domnul 
președinte Victor Moraru să desfășurăm acest 
moment emoționant din program,  am să reamin-
tesc secvența de anul trecut, când, la urcarea pe 
scenă a sublocotenentului în retragere, Nedelcu 
Constantin, din Țăndărei, cei prezenți în sală s-au 
ridicat în picioare și au aplaudat îndelung, gestul 
căpătând semnificația unui adevărat onor pe ca-
re generația de azi îl aducea, cu sufletul încărcat 
de emoție, pioșenie, respect și recunoștință, celor 
care au dobândit calitatea de veteran prin eroism 
pe câmpul de luptă, prețul curajului lor izvorând 
din onoare, sacrificiu și demnitate! Felicitări  
Consiliului Județean Ialomița pentru această ini-
țiativă, demnă de urmat și de alte autorități!“

Momentul desfășurat sub titlul Onoare și dis-
tincții pentru veterani a adus publicului din sală 
clipe de intensă trăire, greu de descris în cuvinte! 
A fost, mai întâi, prezentarea unui clip cu mărtu-
riile unor veterani din Ialomița, gânduri rostite cu 
glas când tremurat, când ferm, pentru a readuce 
în memoria colectivă fapte care n-au încăput în 
paginile de istorie, fapte scrise cu litere de sînge, 
cu demnitate, onoare și jertfă de cei aproape 2.000 
de ialomițeni rămași pe câmpurile de luptă ale 
Primului Război Mondial! Clipul a fost realizat de 
Centrul Cultural „Ionel Perlea“ Ialomița, manager 
Clementina Tudor, care a reeditat cu acest prilej 
și albumul „Istoria trăită—veterani ialomițeni la 
Centenar“, într-o formulă grafică îmbunătățită și 
în ediție bilingvă.

Parafrazându-l pe poet, pentru ca momentul 
dedicat veteranilor de război să poarte un nume, 
în seara de 28 decembrie 2019, el s-a numit Șerban 
G. Neculai, sublocotenent (în retragere) din 
Slobozia, în vârstă de 98 de ani, care a fost primit 
cu îndelungate ropote de aplauze la urcarea pe 
scenă! Cu puterile slăbite ale venerabilei sale vâr-
ste, Șerban G. Neculai a spus:  „Nu e bine că a fost 

război! E bine să fie liniște și pace. Să fiți cinstiți și 
să munciți.“

Domnul Victor Moraru, președintele 
Consiliului Județean Ialomița, a înmânat vetera-
nului Șerban G. Neculai distincția pregătită pen-
tru acest an și sprijinul financiar de 1.500 lei net, 
spunând: „Am fost la peste trei sferturi din vetera-
nii ialomițeni în viață și i-am vizita la ei acasă! Cu 
sinceritate spun că suntem prea mici pentru ceea 
ce reprezintă acești eroi fără vârstă din prima linie 
de front a vieții, modele umane și pilde istorice vii! 
Ne-au primit cu o nedisimulată bucurie, cu emo-
ție în glas, dornici să împărtășească din amintiri-
le încă vii ale vieții de pe front. M-a impresionat 
răspunsul lor unanim că au ajuns la vârste apro-
piate de centenar pentru că au avut credință și 
așa a vrut Dumnezeu! Pentru tot ceea ce ați făcut, 
respect, onoare și Dumnezeu să vă aibă în grijă, eroii 
noștri veterani!“

Partea artistică a programului a fost deschi-
să de soprana de coloratură dramatică, Mirella 
Bunoaica, născută în Slobozia, unde și-a făcut 
„ucenicia“ în corurile pentru copii din oraș și 
la Liceul de Arte „Ionel Perlea“ Slobozia, unde a 
studiat 12 ani vioara.  A absolvit Conservatorul 
„Ciprian Porumbescu“ din București, la secţia 
canto  și  a obținut diplomă de Master în Teatru 
și Operă  la renumita Universitate de Muzică  
Mozarteum din Salzburg, Austria. S-a definit ca 
artist liric, rafinându-și stilurile muzicale în an-
samblul de soliști al studioului de operă bavareză 
din München și ca Prim Solistă a Operei de Stat 
din Stuttgart. A susținut spectacole de succes pe 
mari scene lirice din  Germania, Finlanda, Grecia,  
Elveția, Franța, Austria, Italia, dar și din România,  
devenind una dintre cele mai apreciate soprane 
de coloratură dramatică din România. Asistența 
a apreciat cu aplauze cântecul rafinat și vocea in-
confundabilă a Mirellei Bunoaica.

Suitele de dansuri populare susținute de tinerii 
și talentații dansatori pregătiți cu vocație de profe-
sionist de coregraful Nicu Iancu, precum și soliștii 
vocali Nicoleta Rădinciuc Vlad și Ionuț Cocoș din 
cadrul Ansamblului folcloric „Doina Bărăganului“  
al Centrului Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, ma-
nager părintele prof. Cătălin Stanciu, au adus un 
plus de valoare prestației artistice și autenticita-
tea vetrei etnofolclorice a Bărăganului.

Să precizăm că Mirella Bunoaica și Nicu Iancu 
sunt laureați ai proiectului 10 pentru Ialomița, ini-
țiat de Consiliul Județean Ialomița în anul 2018 
pentru a întregi tezaurul de  valori autentice prin 
care se identifică zestrea spirituală ialomițeană și 
înțelegerea ei din perspective inedite, în raport cu 
valorile naționale și europene.

O inovație într-un eveniment de o asemnea 
ținută a pornit din Ialomița în urmă cu câțiva 
ani și s-a dovedit o reușită deplină în arta spec-
tacolului! Este vorba despre un moment artistic 
de excepție, cu caracter de unicitate: recitalul 
„în tandem“ susținut de Corala „Sfântul Mucenic 
Mina“ a Protopopiatului Slobozia și orchestra 
„Doina Bărăganului“. Înființată în toamna anului 
2009, cu binecuvântarea Preasfinţitului Vincenţiu,  
Episcopul Sloboziei și Călărașilor, la iniţiati-
va Părintelui Protopop Dumitru Drăghici și a 
Părintelui  Cătălin Stanciu, dirijor Corala „Sfântul 
Mare Mucenic Mina“ a Protopopiatului Slobozia 
a abordat, în cei 10 ani de existență împliniți în 
această toamnă un repertoriu divers, cu piese re-
ligioase, piese folclorice românești tradiţionale și 
cântece patriotice reprezentative, care au încân-
tat publicul din România, precum și din Grecia, 
Franţa, Austria, Ungaria, Belgia și Spania.

Invitații de onoare ai gazdelor la acest eveni-
ment au fost: excepționalul actor de teatru și film, 
Ion Dichiseanu, într-o inconfundabilă recitare 
a unor poezii despre eroii necunoscuți și Sava 
Negrean-Brudașcu, parte a constelației de valori a 
folclorului românesc, prețuită și pentru reperto-
riul său sublim de cântece patriotice, care  descar-
că întrega lor rezonanță în sufletul oricărui public 
din țară și din  străinătate!

Spectacolul dedicat celebrării  Zilei Naționale a 
României s-a încheiat grandios, într-o atmosferă 
de mare și adevărată sărbătoare!

Domnul președinte Victor Moraru a adresat 
participanților invitația la o tratație oficială și la 
momente de socializare în foaierul sălii Europa.

La mulți ani, România și tuturor românilor de 
pretutindeni! La mulți ani ialomițenilor! 

(Urmare din pagina anterioară.)
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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 

RĂSPUNSURI POȘTA REDACȚIEI

Doamna I.M. întreabă care sunt condițiile 
de acordare a stimulentului financiar pentru 
nou născuți și unde se depune cererea.

Răspuns: Stimulentul financiar se acordă 
pentru primele două nașteri, la solicitarea 
părinților, termenul de depunere al cere-
rii pentru copiii născuți începând cu data 
de 07.05.2019 s-a prelungit până la data de 
31.12.2019. Documentele necesare sunt:

 � Actul de identitate al ambilor părinți 
(original și copie) sau al părintelui în 
cazul familiei monoparentale și al ce-
lorlalți membri ai familiei (certificate 
de naștere pentru familia cu mai mulți 
copii);

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

 � Cerere tipizată (se găsește la sediul 
DGASPC). La întocmirea acestei cereri, 
în cazul părintelui/ părinților minori 
care nu au încheiată căsătoria, acesta/
aceștia va/vor fi reprezentat/reprezen-
tați, respectiv asistat/asistați de repre-
zentantul legal;

 � Extras de cont cu indicarea codului 
IBAN necesar viramentului bancar, du-
pă caz;

 � Ancheta socială întocmită de primăria 
locului de domiciliu al  solicitantului, 
din care să reiasă faptul că a locuit în 
mod efectiv la acel domiciliu în ultime-
le 6 luni, iar în cazul în care se cunoaște 
la a câta naștere este mama nou-născu-
tului să se facă mențiune despre acest 
fapt.

 � Copiile actelor de identitate și ale cer-
tificatelor de naștere vor fi certificate 
„Conform cu originalul“ de persoane-
le responsabile din cadrul Direcției 
Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Ialomița.

 � Cererea privind acordarea sti-
mulentului financiar pentru 
nou-născuți se va depune la: 
Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Ialomița, cu se-
diul în Slobozia, str. CD Gherea, nr. 1, 
cod poștal 920033, județul Ialomița;

Date de contact pentru informații 
suplimentare:

 Telefon: 0243/231088; 0243/216657 
 Fax: 0243/233407 
 E-mail: office@dpcialomita.ro

Menționăm că, pentru anul 2020, terme-
nul de depunere al cererii va fi de 30 de zile 
de la nașterea copilului. 

Consiliul Județean aduce 
aparatură medicală de 
ultimă generație la Spitalul 
Județean din Slobozia!

Sănătatea este bunul cel mai de preț al cetățe-
nilor, unul pentru care nu pot fi niciodată cheltu-
iți prea mulți bani. Acest fapt este cunoscut de re-
prezentanții ialomițenilor din Consiliul Județean, 
care fac tot posibilul pentru ca toți cetățenii să 
beneficieze de îngrijire medicală în cele mai bune 
condiții, iar acest lucru implică actualizarea echi-
pamentelor medicale. Cu sprijinul Ministerului 
Sănătății, Spitalul Județean din Slobozia va fi do-
tat cu echipamente medicale în valoare de aproa-
pe un milion de lei, după cum explică președintele 
CJI, Victor Moraru.

„Investițiile în Sănătate continuă în județul 
Ialomița, după cum am promis. Mai multe secții 
ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia au 
primit aparatură nouă, atât de necesară pentru 
tratarea corectă a pacienților. Achizițiile au fost 
făcute cu o finanțate a Ministerului Sănătății și 
a Consiliului Județean Ialomița, în valoare de 
aproximativ 900.000 lei“, a detaliat  reprezentantul 
cetățenilor.

Aparatele care vor fi amplasate în incinta spi-
talului deservesc mai multe tipuri de operațiuni 
medicale, de la anestezie la instrumente necesare 
pentru terapie intensivă. 

1 . Aparat RX cu braț C – Secția Bloc Operator – 
Terapia Durerii – Ortopedie;

2 . Pat ATI electric, 4 secțiuni (3 articulate+1 
centrală fixă), casetă pentru raze X sub secțiunea 
Spate – Secția ATI;

3 . Aparat pentru dializă acută (hemofiltrarea 
sângelui) – Secția ATI;

4 . Ventilator mecanic de înaltă performanță 
pentru copii și adulți aflați în terapie intensivă – 
Secția ATI;

5 . Masă operație electro-hidraulică cu 5 secți-
uni, cu blat radiotransparent care permite foto-
grafierea X ray cu braț C—Secția Bloc operator— 
Sala albă, chirurgie;

6 . Aparat anestezie cu monitor Delta tip Atlan 
A300—Secția Bloc operator (ATI);

7 . Eco Doppler echipament multidisciplinar 
staționar de ultrasonografie, pentru examinări 
abdominale ale sistemului vascular, urologie, car-
diologie, pediatrie, obstetrică- ginecologie, pentru 
părți moi - Secția Ambulatoriu integrat;

8 . Sistem încălzire pacienți – Secția Ortopedie 
(Bloc operator);

9 . Set injectomate+infuzomate – Secția ATI;
10. Monitor funcții vitale - Secția ATI. 
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RAPORT CĂTRE IALOMIȚENI

Stadiul proiectelor de modernizare 
a drumurilor județene

Pentru Consiliului Județean Ialomița, moder-
nizarea infrastructurii rutiere este prioritate ma-
ximă, la fel și informarea cetățenilor cu privire la 
stadiul lucrărilor. Calitatea drumurilor din județ 
este extrem de importantă, având în vedere faptul 
că reprezintă un mijloc atât de important pentru 
mobilitate și accesul la noi oportunități. Astfel, 
președintele Consiliului Județean, Victor Moraru, 
participă în mod constant pe șantiere pentru a ve-
rifica stadiul lucrărilor. 

Diferitele proiecte de refacere a infrastructurii 
se află în stadii diverse de dezvoltare, dar deja se 
poate observa o îmbunătățire clară a calității des-
fășurării traficului rutier. Mai jos regăsiți o dare de 
seamă a acestora:

STADIUL PROIECTELOR de modernizare a dru-
murilor județene DJ 302, localitățile Drăgo-
ești-Roșiori-Movilița-Dridu, DJ 101 localită-
țile Dridu-Fierbinți Târg-limită județ Ilfov, DJ 
101 localitățile Dridu–Jilavele și DJ 402 limită 
județ Călărași–Sinești (DN2)

Valoarea contractului de proiectare și execuție 
lucrări: 61.348.390,79 lei cu TVA.

S-a executat 80% stadiu fizic din tronsonul 
DJ302 cu o lungime de 20,840 km, lucrări la tera-
samente, acostamente și casete pentru realizarea 
lățimii de 8 m în profil transversal, lucrări structu-
ră rutieră drum, respectiv strat fundație, așternere 
strat de bază și strat de legătură pe întreaga supra-
față a drumului, mai puțin zona de racorduri la 
DN și cele 2 căi ferate. 

STADIUL PROIECTULUI de modernizare a 
drumului județean DJ 203F, DN 2C (Grivița) - 
Smirna - Iazu -Scânteia - Valea Ciorii - DN21A

Valoarea totală a investiției: 48.427.014,09 lei cu 
TVA  din care:
LOTUL 1: DN2C (GRIVIȚA) - SMIRNA - IAZU (DN21)

Faze parcurse: expertiză, studii teren, taxe pen-
tru obținere avize, acorduri, autorizații, proiecta-
re și inginerie în valoare de 60.539,70 lei cu TVA;

Se derulează procedura de atribuire a contrac-
tului privind execuția și asistența tehnică pentru 
proiectul mai sus precizat;

Se preconizează a se atribui contractul privind 
execuția pană la finele acestui an.

LOTUL 2: IAZU (DN21) - SCÂNTEIA - VALEA CIORII 
(DN21A), KM 11+200 + KM 25+350

Faze parcurse: expertiză, studii teren, taxe pen-
tru obținere avize, acorduri, autorizații, proiecta-
re și inginerie;

Se derulează procedura de atribuire a contrac-
tului privind execuția și asistența tehnică pentru 
proiectul mai sus precizat;

Se preconizează a se atribui contractul privind 
execuția până la finele acestui an.

STADIUL PROIECTULUI de modernizare a dru-
mului judetean DJ 102H.

Valoarea contractului este de 15.033.470,87 lei, 
TVA inclus. 

Până la această dată s-au realizat lucrări la tera-
samente, casete de lărgire a drumului pe ambele 
sensuri, așternere și compactare a balastului în 
casete și compactarea pietrei.

STADIUL PROIECTULUI de modernizare  a 
drumui județean DJ203 E Căzănești-Cocora, 
- obiectiv de investiții finanțat de la bugetul 
local

Până la această dată au fost realizate lucrări de 
frezare integrală a stratului de mixturi asfaltice, 
compactarea mecanică a pământului frezat, să-
pătură mecanică și manual pentru executarea ca-
setelor, așternerea stratului de agregate naturale 
cilindrate cu funcție de filtrant și izolant. 

STADIUL PROIECTULUI  de modernizare a DJ 
201 Tronson I DN 2,  Coșereni- Axintele –Ore-
zu

Pentru acest obiectiv au fost elaborate: 
Expertiza Tehnică, studii geotehnice, studii to-
pografice, Studiu de Fezabilitate, au fost obținute 
avizele și acordurile stipulate în Certificatul de 
Urbanism. 

La acest moment, pentru obiectivul de in-
vestiții mai sus mentionat, au fost recepționate  
prin proces verbal de recepție: Proiect pentru 
Autorizația de Construire, Proiectul Tehnic și  
Detalii de Execuție și Asistență Tehnică. Întrucat 
Autoritatea Contractantă intenționează împăr-
țirea pe 2 loturi a obiectivului mai sus meționat, 
s-au întocmit caiete de sarcini execuție pentru 
obiectivele:

Lot 1: “Modernizare DJ 201 Coșereni - Axintele 
- Orezu,

Lot 2: “Modernizare DJ 201 Coșereni- Axintele 
–Orezu

Documentele au fost predate către Direcția 
Achiziții Publice  – în vederea demarării proce-
durii de achiziție lucrări de execuție, pe loturi. 
Valoarea totală a investiției conform Hotărârii 
Consiliului Județean (HCJ) nr. 138/30.10.2019 , es-
te de 85.314.179,83 lei inclusiv TVA. 

STADIUL PROIECTULUI  de modernizare a  dru-
mului județean DJ 201 Buești - Ivănești - Ion 
Ghica - Ciulnița - Cosâmbești – Mărculești 

Pentru acest obiectiv au fost elaborate: 
Expertiza Tehnică, studii geotehnice, studii topo-
grafice, DALI, au fost obținute avizele și acordurile 
stipulate în Certificatul de Urbanism. La acest mo-
ment pentru obiectivul de investiții mai sus men-
ționat, au fost recepționate prin proces verbal de 
recepție: Proiect pentru Autorizația de Construire, 
Proiectul Tehnic și Detalii de Execuție și Asistența 
Tehnică, Întrucât, Autoritatea Contractantă in-
tenționează împărțirea pe loturi a obiectivului 
mai sus meționat, s-au intocmit caiete de sarcini 
execuție pentru obiectivele:
Lot 3: “Modernizare  drum județean DJ 201 Buești - Ivă-
nești - Ion Ghica - Ciulnița - Cosâmbești – Mărculești, 
Lot 4: “Modernizare  drum județean DJ 201 Buești - Ivă-
nești - Ion Ghica - Ciulnița - Cosâmbești – Mărculești

Valoarea totala a investitiei conform Hotararii 
Consiliului Judetean nr. 140/30.10.2019 , este de 
39.064.824,14 lei,

STADIUL PROIECTULUI de modernizare a dru-
mului județean DJ 201 Tronson Orezu ( inter-
sectie DJ201B) -Piersica - Bordușelu ( ieșire 
localitate)

La acest moment, pentru obiectivul de investi-
ții mai sus menționat, au fost recepționate  prin 
proces verbal de recepție: Expertiza Tehnică, stu-
diu geotehnic, studiu topografic, studiul de trafic, 
DALI, documentații tehnice necesare în vederea 
obținerii avizelor. Sunt demarate procedurile 
de obținere a avizelor conform cu certificatul de 
urbanism. Sunt în lucru caietele de sarcini pri-
vind elaborarea PAC, PTE, verificat de proiecte 
tehnice atestat. Valoarea totală a investiției con-
form Hotărârii Consiliului Județean (HCJ) nr. 
155/27.11.2019 , este de 31.381.723,16 lei, cu TVA 
inclus ( buget local).

STADIUL PROIECTULUI de modernizare drum 
județean  DJ 213A, Mărculești – Bucu

Executant: SC Drumuri și  Poduri SA. Contract 
de lucrări nr. 17.822/2018-R din 01.10.2018.

Lucrările au fost finalizate, urmează recepția la 
terminarea lucrărilor. Valoare lucrărilor executa-
te este de 5.687.077,49 lei cu TVA. 
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Rezultate promițătoare pentru echipele 
de copii de la Unirea Slobozia 
Două grupe dintre echipele de copii din cadrul Clubului 
Sportiv Unirea 04 Slobozia au obținut o performanță 
remarcabilă la Winter Kids Cup: locul I la grupa 2010 și 
locul al III-lea la grupa 2011. 

În perioada 15–17 noiembrie a avut loc la 
Ploiești ediția a IX-a a competiției Winter Kids Cup 
destinată echipelor de fotbal de copii. În acest an 
au fost organizate întreceri pentru grupele de vâr-
stă 2010, 2011, 2012, 2013 participând un număr 
total de 40 de echipe, distribuite astfel: 2010-12 
echipe, 2011-10 echipe, 2012-10 echipe, 2013-8 
echipe.

Clubul Sportiv Unirea 04 Slobozia a participat 
cu două echipe la categoriile de vârstă 2010 și 2011 
făcându-se remarcate în ambele concursuri.

Grupa de copii 2010 a câștigat locul I după ce 
a susținut 5 meciuri, dintre care 3 în grupe, semi-
finala și finala, iar Mocanu Luca a fost desemnat 
cel mai bun jucător al turneului la categoria sa de 
vârstă.

Copii din grupa 2011 au obținut locul al III-lea, 
după ce, din păcate, au pierdut semifinala împo-
triva echipei reprezentând Clubul Tâmpa Brașov. 
Dumitru Rareș a fost golgeterul tuneului la cate-
goria 2011.

Rezultatele acestor copii dau speranțe pentru 
viitorul fotbalului ialomițean, sport care în mo-
mentul de față se află pe val, asigurarea condițiilor 

de pregătire și participare la competiții, grație fi-
nanțării din partea Consiliului Județean Ialomița, 
creând premize pentru performanță! 

Ansamblul „Doina Bărăganului“—
mesagerul folclorului și tradițiilor 
ialomițene în Spania

În perioada 29 noiembrie–2 decembrie 2019 
Ansamblul „Doina Bărăganului“, format din 
orchestră, dansatori și soliștii vocali Nicoleta 
Rădinciuc Vlad, Ionuț Cocoș și Nicole Dumitrașcu 

a răspuns invitației adresate de Consulatul 
României la Ciudad Real Spania, Consulatului 
Onorific al României la Albacete și Asociației 
Hispano Române din Spania. În data de 30 decem-
brie ansamblul a susținut un Concert folcloric în 
mijlocul românilor din orașul Cuenca, reușind 
prin cântec, joc și voie bună să aducă simțămân-
tul și trăirea autentică românească în fața a peste 
200 de români din aceste meleaguri îndepărtate 
de țară.

În data de 1 Decembrie, Ansamblul „Doina 
Bărăganului“ a participat la Recepția oferită de 
Doamna Consul Doina Boblea—Șefa Oficiului 
Consular Român din Ciudad Real și Consulatul 
Onorific Român din Albacete, unde a încântat au-
diența cu un deosebit program de jocuri, cântece 

folclorice și patriotice. Cei peste 300 de români 
prezenți au avut ocazia să simtă emoția sărbăto-
ririi Zilei Naționale a României, bucurându-se și 
apreciind foarte mult nivelul prestației artistice 
oferite de Ansamblul ialomițean.

Grupul a fost însoțit și coordonat de Pr. Prof. 
Cătălin Stanciu—Managerul Centrului Județean 
pentru Conservarea si Promovarea Culturii 
Tradiționale Ialomița.

Coregrafia a fost semnată de Nicușor Iancu, iar 
conducerea muzicală a fost asigurată cu măiestrie 
de Mihai Șerban. 
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DUPĂ FAPTĂ ȘI RĂSPLATĂ!

Olimpicii Ialomiței sunt premiați și 
încurajați de Consiliul Județean

Educația reprezintă fundamentul dezvoltării 
democratice armonioase, iar, în momentul în care 
sunt elevi și cadre didactice care să obțină perfor-
manțe demne de laudă, este normal să fie răsplă-
tiți, după cum explică și președintele Consiliului 
Județean Ialomița, Victor Moraru. 

Peste 500 de tineri și aproape 200 de profesori 
au obținut premiul I la diferitele olimpiade jude-
țene ce au avut loc în anul școlar.

„Sunt 527 de copii și 168 de cadre didactice că-
rora le mulțumesc pentru performanța și dedica-
ția lor. Am semnat astăzi contractele de finanța-
re cu unitățile școlare care vor primi din partea 
Consiliului Județean stimulentele financiare. Am 
convingerea că educația trebuie sprijinită conti-
nuu, iar elevii trebuie încurajați să studieze serios 
și, de ce nu, să se dezvolte într-un cadru competi-
tiv, care va duce negreșit la performanță în învă-
țământ”, a explicat Victor Moraru într-un mesaj 
distribuit pe o rețea de socializare.

Programul ”Premii de excelență pentru olimpi-
cii ialomițeni din învățământul preuniversitar de 
stat, pentru anul școlar 2018-2019” își propune să 
ofere un simbol al aprecierii pe care reprezentan-
ții aleși o poartă olimpicilor.

„Un sistem educațional eficient este funda-
mental pentru funcționarea noastră de zi cu zi, 

ca societate. Este nevoie să investim în Educație 
pentru a consolida fundația și structura de rezis-
tență a comunității noastre [...] Sunt bucuros să 
am ocazia și astăzi să vă felicit pentru rezultate-
le deosebite obținute la Olimpiade în anul școlar 
2018-2019. Avem premii de acordat, deci am avut 
și performanțe în Educație, ceea ce mă face ex-
trem de fericit”, a declarat Moraru în fața profeso-
rilor și elevilor, la ceremonia organizată în cinstea 
câștigătorilor.

Planul de a-i răsplăti pe olimpici și anul aces-
ta a fost detaliat încă din vară. Prin Hotărârea 

Consiliului Județean nr. 32 din 31.07.2019, repre-
zentanții ialomițenilor au stabilit organizarea 
unei ceremonii de premiere pentru profesorii și 
elevii „de aur” ai județului. Conform metodologiei 
aprobate, banii ar urma să ajungă la elevi și pro-
fesori în ultima lună a acestui an, lăsându-i să se 
bucure de premii în preajma sărbătorilor de iarnă.

Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Slobozia 
a reușit în acest an să adune cele mai multe pre-
mii. La nivel individual, au fost 43 de elevi care 
au obținut primul loc la concursurile județene 
organizate în această perioadă. În același timp, 8 
echipe, reprezentând, în total, 64 de elevi, au atins 
performanța maximă. Cei 106 școlari s-au aflat 
sub îndrumarea a 37 de cadre didactice, care vor fi 
și ele premiate. În total, este vorba de 25 de unități 
de învățământ preuniversitar de pe raza județului 
Ialomița care se pot mândri cu reprezentanții lor 
olimpici.

Începutul lunii decembrie a fost marcat de ce-
remoniile festive în care au fost premiați școlarii și 
îndrumătorii lor. În primul rând, pe 2 decembrie, 
la Colegiul Național “Grigore Moisil” Urziceni, 
a avut loc înmânarea premiilor pentru cei din 
municipiu și din apropierea acestuia, iar în ziua 
următoare elevii și profesorii câștigători din zona 
Feteștiului au fost primiți la Liceul Teoretic “Carol 
I” din municipiu pentru a fi felicitați. Câștigătorii 
din zona Sloboziei au fost premiați pe 11 decem-
brie, în două intervale, de la 10.00 și, respectiv de 
la 14.00. Ceremonia a avut loc în Sala Europa a 
Consiliului Județean Ialomița. 

Unitatea de învățământ preuniversitar de stat
Numărul beneficiarilor

Valoarea 
premiilorElevi Cadre 

didacticeIndividual Echipaje Total

Colegiul Naţional „Mihai Viteazul“ Slobozia 42 64 
(8 echipe) 106 37 45.900

Liceul de Arte „Ionel Perlea“ Slobozia 42 35 
(1 corală) 77 28 36.750

Scoala Gimnazială „Sf.Andrei“ Slobozia 15 36 
(5 echipe) 51 15 18.600

Scoala Gimnazială Nr. 3 Slobozia 13 31 
(4 echipe) 44 12 15.600

Liceul Pedagogic „Matei Basarab“ Slobozia 14 20 
(2 echipe) 34 13 15.500

Colegiul Naţional „Grigore Moisil“ Urziceni 4 62 
(7 echipe) 66 11 13.700

Liceul Teoretic „Carol I“ Feteşti 12 0 22 10 11.000

Școala Gimnazială „Aurel Vlaicu“ Feteşti 7 13 
(1 echipă) 20 7 8.300

Seminarul Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur“ Slobozia 3 33 
(1 corală) 36 4 5.150

Liceul Teoretic „Paul Georgescu“ Țăndărei 2 14 
(2 echipe) 16 4 4.400

Școala Gimnazială „George Vâlsan“ Amara 2 12 
(1 echipă) 14 3 3.700

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Feteşti 3 0 3 3 3.000
Liceul Tehnologic Urziceni 3 0 3 3 3.000

Școala Gimnazială Sălcioara - 17 
(2 echipe) 17 2 2.700

Liceul Tehnologic „Al .I.Cuza“ Slobozia 3 0 3 2 2.500
Școala Gimnazială „Căpitan Aviator Constantin M. 
Cantacuzino“ Jilavele 1 10 

(1 echipă) 10 2 2.500

Școala Gimnazială Dridu 3 0 3 2 2.500
Liceul Tehnologic Fierbinţi Tîrg 3 0 3 2 2.500
Liceul Tehnologic „Sfânta Ecaterina“ Urziceni 2 0 2 2 2.000
Liceul Tehnologic „Anghel Saligny“ Feteşti 1 0 1 1 1.000
Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu“ Slobozia 1 0 1 1 1.000
Școala Gimnazială Bărbuleşti 1 0 1 1 1.000
Școala Gimnazială „Ion Heliade Rǎdulescu“ Urziceni 1 0 1 1 1.000
Școala Gimnazială „Alexandru Odobescu“ Urziceni 1 0 1 1 1.000
Școala Profesională „Areta Teodorescu“ Griviţa 1 0 1 1 1.000
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Colegiul Național 
„Mihai Viteazul“ 
la 90 de ani

În 1929 a luat ființă Școala elementară de comerț 
de băieți „Matei Marinescu“ din Slobozia, prima 
școală secundară din istoria orașului. Școala a 
funcționat în localul donat de Matei Marinescu, 
un mare comerciant și binefăcător al Sloboziei 
(căruia i se datorează și Biserica Sf. Matei din 
oraș), și s-a aflat pe locul magazinului „Ialomița“ 
de astăzi.

În 1936, Școala de comerț s-a transformat în 
Școala primară nr. 2 „Matei Marinescu“, iar din 
1948 a devenit Școala elementară de 7 ani nr. 2 
„Matei Marinescu“.

Între 1952 și 1968, Școala elementară a fost 
transformată în primul liceu al orașului și s-a nu-
mit Școala Medie Mixtă „Mircea cel Bătrân“. Din 
1968–1969, denumirea s-a schimbat în Liceul de 
Cultură Generală Slobozia.

S-a mai numit, între 1978–1989, Liceul de 
Matematică-Fizică, pentru ca timp de un an să 
fie Liceul Teoretic Slobozia (1990–1991). Din 1991 
a luat numele marelui voievod, Mihai Viteazul. 
Actuala denumire, Colegiul Național „Mihai 
Viteazul“ Slobozia, a dobândit-o în anul 2000 ca o 
recunoaștere a locului său în ierarhia unităților de 
învățământ de elită din țară. Pe 8 noiembrie 2019, 
CNMV Slobozia a sărbătorit împlinirea celor 90 de 
ani de activitate. Cu această ocazie a fost dezve-
lită o noua placă aniversară, în prezența elevilor 
și cadrelor didactice din școală. Evenimentul s-a 
încheiat cu un spectacol de excepție oferit de cei 
mai talentați elevi ai colegiului  la Casa de cultură 
a Municipiului Slobozia. 

Corala „Sf. Mare Mucenic 
Mina“ la ceas aniversar

Obiceiurile și credințele românilor se fac vi-
zibile în cele mai diverse forme, dar puține au 
o putere la fel de mare de a mișca și impresiona 
precum muzica. Concertul aniversar „Credință 
și tradiție“ a adus în prim-plan frumusețea mu-
zicii îmbinate cu spiritualitate, în Sala „Europa“ 
a Consiliului Județean Ialomița. Evenimentul a 
avut loc la data de 11 noiembrie, iar protagoniș-
tii au fost Ansamblul Doina Bărăganului, Corala 
Sfântul Mina, Grupul Speranța și Grupul Florile 
Bărăganului, având parte de o coordonare și de o 
prezentare excepționale.

Din declarațiile președintelui Consiliului 
Județean Ialomița, Victor Moraru, care a fost feri-
cit să asiste la concert, spectacolul a fost o reușită 
completă. „Am participat cu multă bucurie și sa-
tisfacție sufletească la concertul Credință și tradi-
ție oferit de Corala « Sfântul Mare Mucenic Mina » 
a Protopopiatului Sloboziei. S-au aniversat 10 ani 
binecuvântați de la înființarea Coralei și a fost o 
încântare să particip. Am putut să fiu în preajma 
marii actrițe Miruna Ionescu, care a pus mult su-
flet în prezentarea spectacolului.

Preotul prof. Cătălin Stanciu a dirijat cu mul-
tă căldură corala și ne-a încântat cu melodiile 
religioase, iar Grupul vocal Speranța, Ansamblul 
Folcloric Doina Bărăganului și solista Nicoleta 
Radinciuc-Vlad au pus în valoare dansul, doinele 
și muzica populară“, a spus Victor Moraru. 
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Cu ochii pe lucrările 
de infrastructură rutieră

Promisiunea fermă pe care am făcut-o ialomi-
țenilor—că voi reabilita drumurile județene—es-
te una onestă, sinceră și serioasă. Vreau să ajun-
gem să fim printre județele în care să-ți fie drag să 
ieși în fiecare zi cu mașina, nu doar să te gândești 

cu groază la eventualele probleme care pot apă-
rea, din cauza stării drumurilor, la autoturismele 
pe care le conducem.

Pe bună dreptate, ialomițenii au motive de 
supărare, dar, în același timp, trebuie să aibă și 
motive de speranță. Pentru că eu sunt adeptul ex-
presiei „Omul sfințește locul“, iar eu chiar sunt un 
om al cuvântului dat. Aș vrea să fie clar un lucru 
pentru cine mai are îndoieli: nu sunt interesat 
doar de demararea modernizării drumurilor, doar 
de deschiderea șantierelor, ci și de modul în care 
se desfășoară lucrările, calitatea lor și respectarea 
termenelor stabilite în contracte cu constructorii. 

De aceea, mi-am propus ca, de la deschiderea 
șantierului și până la închiderea acestuia, până 
când se face recepția drumului modernizat, să fiu 
în permanență personal, și nu prin intermediari, 
cu ochii pe lucrările de infrastructură rutieră. 
Astfel, în următoarea perioadă, ședințele operati-
ve pentru fiecare proiect se vor ține pe teren, adică 
la sediul autorităților din localitățile pe raza căro-
ra se construiește și chiar pe șantier, astfel încât să 
văd la fața locului cum merg lucrurile, dacă sunt 
probleme și cum ar putea fi rezolvate. Din două în 

două săptămâni verific și încerc să rezolv repede 
problemele care apar, astfel încât să nu avem în-
târzieri și să atingem obiectivele propuse.

De la începul lunii septembrie, prima oprire 
am făcut-o la Primăria Drăgoiești, în prezența 
domnului primar și a reprezentanților antre-
prenorului  și am verificat cum se desfășoară 
lucrările la DJ302 dintre localitățile Drăgoești—
Roșiori —Movilița—Dridu, DJ101 localităţile 
Dridu—Fierbinți Târg—limita judeţ Ilfov, DJ101 
localitățile Dridu—Jilavele și DJ402 limita Judeţ 
Călărași—Sinești (DN2). Următoarea vizită am fă-
cut-o pe șantierul DJ203E Căzănești—Cocora, iar 
cea mai recentă a fost pe 102H Reviga—Cocora—
Colelia—Grindu—limită județ Buzău, unde, în 
prezent pe tronsonul Reviga—Cocora, se lucrează 
la așternerea de covor asfaltic.

Cum vremea a fost îngăduitoare cu noi în 
această toamnă târzie, le-am solicitat firmelor 
contractante să profite cât mai mult de acest lucru 
și să avanseze cu lucrările cât de mult.

Am spus că voi verifica periodic modul în care 
se desfășoară lucrările la cei 100 km pe care am 
început să-i modernizăm. Și mă țin de cuvânt! 

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


