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SĂNĂTATE ÎNAINTE DE TOATE! 

Finanțare nerambursabilă 
de 10 milioane lei pentru 

modernizarea Ambulatoriului

Spitalul de Urgență Slobozia va fi consolidat 
și modernizat cu fonduri europene. Președintele 
Consiliului Județean, Victor Moraru, împreună cu 
domnul Liviu Gabriel Mușat, Directorul Agenției 
pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, au 
semnat, în data de 10 decembrie 2019, contrac-
tul de finanțare în valoare de 10.486.735,00 lei. 

Valoarea totală a proiectului de modernizare 
este de 17.490.007,08 lei, din care 7.003.272,08 lei 
contribuția Consiliului Județean Ialomița și 
10.486.735,00 lei fonduri nerambursabile. 

„Am semnat cu multă bucurie acest contract 
de finanțare pentru că îmi doresc ca ialomițenii 
să beneficieze de o infrastructură medicală de ca-
litate și servicii de îngrijire medicală pe măsură. 
Angajamentul meu de a îmbunătăți condițiile din 
Spitalul de Urgență Județean Slobozia este unul 
pe termen lung și vreau să ajungem să performăm 
și aici pe plan local. Recent, am avut o premieră 
medicală în spitalul nostru—montarea unei pro-
teze de genunchi—dovadă că se poate, dacă medi-
cii beneficiază de aparatura și condițiile necesare“, 
a declarat Victor Moraru, Președintele Consiliului 
Județean Ialomița. 

Lucrările de bază constau, printre altele, în pu-
nerea în siguranță prin intervenții de consolidare 
conform expertizei tehnice a tuturor corpurilor 
de clădire; termoizolarea fațadei; refacerea finisa-
jelor exterioare și interioare; înlocuirea completă 
a instalațiilor (termice, sanitare, electrice curenți 

tari și curenți slabi); dotarea clădirii cu generator 
electric, UPS și cu sistem de climatizare și ventila-
ție etc. 

Proiectul de reabilitare și modernizare a 
Ambulatoriului a fost gândit pentru a crește ca-
litatea actului medical, pentru a scădea numărul 
de pacienți internați și timpul necesar pentru di-
agnosticare și tratament, precum și pentru a dia-
gnostica pacienții în stadiul incipient și pentru a 
le trata cu succes o serie de afecțiuni mai ușoare, 
prevenind agravarea lor, ca urmare a creării unor 
condiții de tratament la standarde europene.

Proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dota-
rea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean 
de Urgență Slobozia“ a fost depus în data de 
17.11.2018 și s-a aflat, până la sfârșitul lunii august, 
în stadiul de evaluare de către finanțator, când a 
fost admis. Modernizarea spitalului va fi finanțată 
prin Programul Operațional Regional 2014–2020, 
axa prioritară 8—Dezvoltarea infrastructurii sa-
nitare și culturale. Perioada de implementare a 
proiectului, după semnarea contractului de finan-
țare, este de 43 luni. 

Modernizarea, extinderea și dotarea UPU,  Spitalul 
Județean de Urgență Slobozia  pag. 3

Veteranii,  lecție de istorie scrisă cu demnitate, 
eroism și jertfă  pag. 2

Premiile de excelență pentru olimpicii ialomițeni 
în anul școlar 2018–2019  pag. 4



Ialomița ta  buletin informativ editat de Consiliul Județean Ialomița    ISSN 2559-7957

2   ialomita-ta.ro RECUNOȘTINȚĂ

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

RĂSPUNSURI POȘTA REDACȚIEI

Domnul P.I. întreabă ce documente sunt ne-
cesare pentru obținerea certificatului de per-
soană cu handicap pentru persoanele adulte?

Răspuns:
Documentele necesare pentru întocmi-

rea dosarului în vederea obținerii certifica-
tului de persoană cu handicap pentru per-
soane adulte sunt:

a) cerere-tip de evaluare complexă; 
b) copie de pe documentele de 

identitate; 
c) documente medicale: 

1. referat privind situaţia medi-
cală prezentă, întocmit de medicul 
specialist;

2. scrisoare medicală-tip de la me-
dicul de familie, numai în situaţia pri-
mei prezentări la Serviciul de Evaluare 
Complexă a Persoanelor Adulte cu 
Handicap; 

3. copii de pe biletele de externare, 
dacă este cazul; 

4. investigaţii paraclinice solicitate 
de Serviciul de Evaluare Complexă a 
Persoanelor Adulte cu Handicap ;
 d) ancheta socială efectuată de servi-

ciul social specializat din cadrul primări-
ei în a cărei rază are domiciliul sau reşe-
dinţa persoana cu handicap; 

e) adeverinţă din care să rezulte cali-
tatea de salariat, în cazul salariaţilor, co-
pie a deciziei de pensionare şi, respectiv, 
talon de pensie, în cazul pensionarilor, 
adeverinţă conform căreia persoana nu 
are niciun venit, în cazul persoanelor fă-
ră venituri.
Documentele se constituie într-un dosar 

care va sta la baza evaluării persoanei în ve-
derea încadrării în grad şi tip de handicap.

Dosarul se depune de către persoana so-
licitantă sau reprezentantul legal al aceste-
ia la registratura primăriei din localitatea 
de domiciliu/reşedinţă sau la registratura 
Direcției Generale de Asistență Socială si 
Protecţia Copilului Ialomiţa sau la Serviciul 
de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte 
cu Handicap din cadrul Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Ialomiţa.

Date de contact pentru informații suplimentare:
 Telefon: 0243/231088; 0243/216657 
 Fax: 0243/233407 
 E-mail: office@dpcialomita.ro

Veteranii,  lecție de istorie 
scrisă cu demnitate, 
eroism și jertfă

Acțiunea Consiliului Județean Ialomița intitu-
lată generic „Veteranii, eroii fără vârstă“ lansată 
în anul Centenarului Marii Uniri și care a adus un 
emoționant impact public, a fost menținută și îm-
bunătățită substanțial în anul 2019.

Astfel, pentru susținerea financiară a acțiunii, 
Consiliul Județean Ialomița a alocat prin hotă-
rârea nr. 42/24.04.2019 de aprobare a bugetului 
județului Ialomița pe anul 2019, sumele necesare 
susținerii proiectului de omagiere a veteranilor, 
iar prin hotărârea nr. 143/30.10 2019 cuantumul 
și condițiile acordării unor premii din bugetul ju-
deţului veteranilor de război cu domiciliul pe raza 
județului Ialomița. 

Îndeplinind o îndatorire de onoare, în zilele de 
2 și 3 decembrie 2019, domnul Victor Moraru, pre-
ședintele  Consiliului Județean Ialomița, în nu-
mele autorității administrației publice județene 
pe care o conduce, a reluat inițiativa de a-i vizita 
pe veterani la domiciliul acestora și s-a deplasat în 
municipiile Urziceni și Fetești la 5 dintre veteranii 
de război. 

Au primit semnele de respect, prețuire și recu-
noștință din partea Consiliului Județean Ialomița 
următorii veterani: Condruț Ion, din Urziceni 
și Vasilescu Virgiliu, Nicolae Mihai, Turturică 
Gheorghe și Tănasie Teodor din Fetești.  

Acestora li s-a acordat  o distincție de onoare, 
un premiu în cuantum de 1.500 lei/net/persoană și 
foto-albumul „Istoria trăită. Veterani ialomițeni la 
Centenar“, retipărit în ediție bilingvă (română-en-
gleză) de Centrul Cultural „Ionel Perlea“ Ialomița.   

Președintele  Consiliului Județean Ialomița, 
domnul Victor Moraru, a fost însoțit de repre-
zentanții autorităților administrație publice 
locale: Constantin Sava, primar și Sorin Ștefan, 
viceprimar la Urziceni și Sorin Gafițoi, primar și 
Laurențiu Șonchereche, viceprimar la Fetești. 

Ca și la precedentele întîlniri, veteranii și fami-
liile lor  s-au bucurat de reîntâlnirea cu reprezen-
tanții autorităților administrației publice județe-
ne și locale, i-au primit cu inimile deschise și cu 
emoție în glas au depănat, cu o uluitoare precizie, 
gânduri de demult, amintiri cu trăirile dureroase 
din iadul tranșeelor,  când se aflau  mereu în ve-
cinătatea morții, despre lungul drum al reîntoar-
cerii acasă! Semnele de apreciere ale autorităților 
județene și locale le dau sentimentul că nu au fost 

uitați, că devotamentul și eroismul lor le sunt cin-
stite și onorate, chiar dacă, așa cum spuneau câți-
va dintre ei, „vine cam târziu, dar e bine și acum“!

S-a dovedit încă odată că orice reîntâlnire cu ve-
teranii se transformă într-o lecție de istorie scrisă 
cu demnitate, eroism și, nu de puține ori cu jertfă, 
povestită cu glasul mai viu sau mai stins, în care 
faptele, oamenii și locurile din vremea războiului 
au rămas vii, întipărite peste timp în amintiri nici-
odată uitate! Au impresionat luciditatea vorbelor, 
o vitalitate pe care la vârsta senectuții e greu să 
ți-o imaginezi, seninătatea cu care își acceptă des-
tinul, deși în spatele lui se ascund drame și sacrifi-
cii enorme, lecții de supravieţuire și curaj ostășesc 

care trec dincolo de limitele înțelegerii noastre.
Un fapt tulburător este și acela că toți vetera-

nii, dar absolut toți, au credința nestrămutată că 
„și-au făcut datoria“, cu dragoste de glia străbună, 
iar dacă ei au supraviețuit războiului, aceasta s-a 
întâmplat pentru că  Dumnezeu i-a avut în pază 
și i-a iubit!

Este demnă de subliniat remarca domnului 
Vitor Moraru, președintele Consiliului Județean 
Ialomița: „La reîntîlnirea cu veteranii, am trăit o 
experiență unică! În fața faptelor de eroism ale 
veteranilor, noi, cei de astăzi, parcă ne simțim 
deodată mici! Ei, veteranii, la vârste venerabile,  
rămân eroii fără vârstă din prima linie de front a 
vieții, modele umane și pilde istorice vii!“.

Aproape 2.000 de eroi din Ialomița au rămas pe 
câmpurile de luptă ale primei conflagrații mondi-
ale, iar numele lor au fost veșnicite, ca într-o carte 
sacră de învățătură, pe lespezile monumentelor 
ridicate în fiecare sat să le cinstească de-a pururi 
jertfa și eroismul! 

Alți combatanți, aflați sub aripa ocrotitoare și 
iubirea lui Dumnezeu, s-au întors miraculos de pe 
front, cu speranța neostoită că îi vor revedea pe 
cei dragi de acasă!  

Numărul veteranilor scade dramatic și ine-
xorabil cu fiecare zi care trece! Au mai rămas în 
Ialomița 55 de veterani de război, iar lor este de-
dicat proiectul Consiliului Județean Ialomița,  
„Veteranii, eroii fără vârstă“. 

Pentru tot ceea ce ați făcut, cu dragoste de 
neam și de țară, primiți onorul și respectul nostru 
nemărginit și urarea ca Dumnezeu să vă aibă în 
grijă și sub ocrotire, bravii noștri veterani! 
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CALITATE ÎN SĂNĂTATE

Mamograf de ultimă 
generație

În luna martie a anului viitor, urmează să fie 
instalată aparatură modernă la Spitalul Județean 
de urgență Slobozia pentru detectarea canceru-
lui la sân în fazele incipiente ale acestuia, putând 
astfel să fie tratat cât mai rapid, unde este cazul. 
Montarea de echipamente noi și performante în 
spital continuă, după ce, la începutul lunii noiem-
brie, fuseseră achiziționate dispozitive specializa-
te în valoare de peste 900.000 lei.

Tehnologia mamografiei digitale cu tomosinte-
ză este, în ziua de azi, considerată drept cea mai 
de succes în diagnosticarea cancerului de sân cât 
mai devreme. Spre deosebire de alte aparate, aces-
ta poate surprinde imagini din multiple unghiuri, 
scăzând drastic probabilitatea unui eșec de depis-
tare. Acest aparat va fi al patrulea instalat în regi-
unea de dezvoltare Sud-Muntenia, celelalte aflân-
du-se în unități medicale din Pitești, Târgoviște și 

Ploiești. După obținerea autorizației de la Comisia 
Națională pentru Controlul Activității Nucleare 
(CNCAN), mamograful va putea fi folosit de me-
dicii ialomițeni pentru a salva vieți, informează 
reprezentanții unității medicale.

Investițiile în domeniul sănătății pe care 
Consiliul Județean Ialomița și le-a asumat și le-a 
implementat au rezultate vizibile. După achiziția 
de noi echipamente, la începutul lunii decembrie 
a avut loc o premieră pentru medicina din județ, 
după ce specialiștii Spitalului de Urgență Slobozia 
au protezat genunchiul unei paciente în vârstă. 
Operația este una foarte complicată, dar, după 
cum mărturisește un medic anestezist intervievat 
la o televiziune locală după procedura medicală, 
pasiunea proprie și faptul că pot lucra într-un ca-
dru modern îi ajută pe doctori să răspundă cel mai 
bine nevoilor pacienților. 

Mamografia digitală cu tomosinteză reprezin-
tă tehnologia de vârf în ceea ce priveşte detecţia 
leziunilor de la nivelul sânului, fiind la acest mo-
ment cea mai modernă tehnică de screening şi de 
diagnostic a cancerului de sân în stadii incipiente. 
Tomosinteza înseamnă că în timpul unei scanări 
sunt achiziţionate mai multe proiecţii ale sânului 
din unghiuri multiple. Avantajul acestei proceduri 
este că se pot evidenţia mult mai uşor leziunile 
canceroase mai ales la femeile cu sân dens care 
prezintă un risc crescut. Mamografia este un test 
rapid şi în general nedureros, care durează de obicei 
mai puţin de 30 de minute. Mamografia are o rată de 
eşec în depistarea cancerului de sân de doar 5–10%. 
Aparatul va fi pus în funcţiune în martie 2020, pentru că 
necesită autorizaţie CNCAN (Comisia Naţională pen-
tru Controlul Activităţilor Nucleare). În regiunea Sud 
Muntenia există mamograf în dotarea doar a urmă-
toarelor spitale judeţene: Piteşti, Târgovişte, Ploieşti. 
Instalaţia de mamografie digitală cu tomosinteză 
va fi instalată în cadrul Laboratorului Radiologie-
Imagistică medicală. Medicii care vor lucra cu 
mamograful sunt cadre cu specialitate radiologie- 
imagistică medicală. La acest moment 2 medici 
urmează cursurile pentru obţinerea competenţei 
mamografice, curs ce durează 30 zile.

Un nou pas pentru modernizarea, 
extinderea și dotarea UPU din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Slobozia

Președintele Consiliului Județean Ialomița, 
Victor Moraru, a semnat, la începutul lunii de-
cembrie, contractul pentru întocmirea documen-
tației tehnice aferente modernizării, extinderii 
și dotării Unității de Primire Urgențe din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Slobozia. Este vor-
ba despre un contract în valoare de 166.600,00 lei 
care include elaborarea proiectului tehnic și asis-
tență din partea proiectantului pe toată durata de 
execuție a lucrărilor, pe toată perioada de garanție 
acordată lucrărilor și până la recepția finală. 

La începutul acestui an, proiectul Consiliului 
Județean Ialomița, denumit „Modernizarea, ex-
tinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din 
cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia“, a 
fost declarat eligibil în cadrul apelului de proiecte 
și a obținut finanțare europeană nerambursabilă 
în valoarea de 6.687.300,07 lei, la care se adaugă 

contribuţia Consiliului Județean Ialomița în va-
loare de 785.465,67 lei. 

În cadrul proiectului sunt incluse:
 � lucrări de extindere a unității de primiri ur-
gențe: UPU va avea o suprafață construită 
totală de 961 mp (321 mp existenți și 640 mp 
din extindere propusă) la care se adaugă o 
nouă copertină peste zona de acces salvări 
cu o suprafață de 122 mp;

 � lucrări de modernizare și recompartimenta-
re a unității de primiri urgențe, astfel încât 
să se asigure spațiile și fluxurile necesare;

 � dotarea UPU cu 216 echipamente specifice 
pentru facilitarea desfășurării activității și 
îmbunătățirea actului medical. 

„Modernizarea Spitalului Județean de Urgență 
Slobozia reprezintă unul dintre obiectivele mele. 
Încă de la preluarea mandatului de președinte al 

Consiliului Județean, am înțeles că este esențial 
să investim constant în creșterea calității actului 
medical, atât prin consolidarea și modernizarea 
clădirii, cât și prin dotarea cu aparatură medica-
lă de ultimă generație“, a declarat Președintele 
Consiliului Județean Ialomița, Victor Moraru. 

Contractul a fost câștigat de către asocierea de 
firme SC Architecture Domus Design SRL și SC 
Compact Proiect Management SRL care, în urmă-
toarea perioadă, vor lucra la întocmirea proiectu-
lui tehnic. Semnarea acestui contract reprezintă 
unul dintre pașii premergători demarării efective 
a lucrărilor de modernizare, extindere și dotare 
a UPU din cadrul Spitalului Județean de Urgență 
Slobozia. 



Ialomița ta  buletin informativ editat de Consiliul Județean Ialomița    ISSN 2559-7957

4   ialomita-ta.ro ÎNVĂȚĂMÂNT

Premiile de excelență pentru olimpicii 
ialomițeni în anul școlar 2018–2019

Pentru Consiliul Județean Ialomița, educația 
a fost și rămâne o prioritate strategică, nu numai 
prin prisma atribuțiilor, competențelor și respon-
sabilităților stabilite de lege, ci, mai ales, prin fap-
tul că înțelege educația ca un serviciu de interes 
public major pentru societatea de astăzi și cea de 
mâine!

Preocupat să găsească modalități de perfecțio-
nare continuă a politicilor educaționale, Consiliul 
Județean Ialomița situează școala pe locul real și 
important care i se cuvine în societatea româneas-
că și stimulează performanța școlară în toate uni-
tățile de învățământ preuniversitar de stat ialomi-
țene, precum și competiția între școli, pentru a da 
calitate și valoare pregătiri generațiilor de elevi de 
astăzi pentru viitorul societății românești!

Intervenția activă în spaţiul public pentru sus-
ţinerea organizatorică și financiară a proiectelor/
acțiunilor educative de interes public judeţean și 
naţional are în vedere și soluții de motivare a ele-
vilor și cadrelor didactice pentru performanță și 
excelență în educație!

Între acestea se bucură de un real succes pro-
iectul  multianual „Premii de excelență pentru 
olimpicii ialomițeni“, ajuns la a IV-a ediție în ac-
tualul mandat al Consiliului Județean Ialomița, 
prin care autoritatea administrației publice jude-
țene nu numai că recompensează performațele 

deosebite obținute prin munca asiduă a elevilor și 
profesorilor îndrumători la faza județeană a olim-
piadelor școlare, dar le aduce și în spațiul public, 
pentru a fi cunoscute și recunoscute de întreaga 
comunitate a județului Ialomița.

Stimulentele financiare s-au acordat din buge-
tul Consiliului Județean Ialomița pe anul 2018, 
conform prevederilor art. 111 alin. (5) și (51) din 
Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modi-
ficările și completările ulterioare și a prevede-
rilor art. 7 din anexa la Hotărârea Guvernului 
nr. 536/2016 privind stimularea performanței șco-
lare înalte din învățământul preuniversitar.

Prin hotărârea nr. 92/31.07.2019, Consiliul 
Județean Ialomița a aprobat acordarea stimulen-
telor financiare elevilor și cadrelor didactice cu 
rezultate deosebite în anul școlar 2018–2019, pre-
cum și metodologia de premiere, cu reguli care au 
vizat: obiectivele ce se doresc a fi  atinse, tipurile de 
stimulente și cuantumul lor, reglementarea unor 
situații speciale, etapele evaluării, componența 
și atribuțiile Comisiei Județene de Coordonare și 
Implementare a programului și secretariatul teh-
nic al acesteia, organizarea ceremoniilor de acor-
dare a stimulentelor, valorificarea rezultatelor 
proiectului. 

Cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean 
Ialomița, partener în proiect, au fost preluate 
cererile și tabelele centralizatoare ale unități-
lor de învățământ, cu documentele justificative 
pentru performanțele școlare de la olimpiadele 
județene, zonale, regionale, care au fost ana-
lizate de Comisia Județeană de Coordonare și 
Implementare a programului, întocmindu-se lista 
elevilor si cadrelor didactice beneficiare de stimu-
lente financiare.O etapă din implementarea pro-
gramului „Premiile de excelență pentru olimpicii 
ialomițeni din învățământul preuniversitar de 
stat  în anul școlar 2018–2019“ a reprezentat-o ce-
remonia de înmânare a contractelor de finanțare 
pentru granturile acordate celor 25 de unități de 
învățământ cu  olimpici premiați, acțiune publică 
desfășurată în ziua de 19 noiembrie 2019, la Sala 
Europa a Consiliului Județean Ialomița. 

Ceremoniile de acordare oficialǎ a certificate-
lor și diplomelor de  excelențǎ pentru unitățile 
de învățământ, olimpicii ialomițeni și cadrele di-
dactice îndrumǎtoare ale acestora au avut loc în 
patru centre zonale, dupǎ urmǎtorul calendar: 
2 decembrie 2018, la Colegiul Național „Grigore 
Moisil“ Urziceni, 3 decembrie 2019, la Liceul 

Teoretic „Carol I“ Fetești și, în două ceremonii fes-
tive, în data de 11 decembrie 2019, ora 10:00, gim-
nazii și ora 14:00 licee, la Sala de festivități Europa 
a Consiliului Județean Ialomița.   

Programul ceremoniilor a cuprins: intonarea 
Imnului de Sat al României, cuvântul de salut al 
gazdelor, alocuțiunile domnului Victor Moraru— 
președintele Consiliului Județean Ialomița și ale 
oficialităților locale, premierea elevilor și profeso-
rilor, scurte programe artistice ale elevilor.

Din alocuțiunile președintelui Consiliului 
Județean Ialomița, domnul Victor Moraru, reți-
nem câteva idei: „Am deplin temei să mă pot adre-
sa dumneavoastră cu formula Excelențele voastre, 
pentru că suntem în compania elitei  învățămân-
tului ialomițean,  performeri de excepție, elevi și 
profesori îndrumători deopotrivă, care contribuie 
în fiecare an la creșterea performanței școlare la 
nivelul județului Ialomița și obținerea unor re-
zultate tot mai bune la nivel național[…] În ace-
lași timp, Consiliul Județean Ialomița mizează 
pe creșterea emulației și  ambiției în activitatea 
școlară, pe un cadru competitiv benefic între uni-
tățile de învățământ, pe implicarea administrației 
publice locale, a altor persoane fizice sau juridice, 
în organizarea și derularea unor astfel de acțiuni.  
Primiți componentele morale și materiale ale 
Premiilor de excelență pentru olimpicii ialomițeni 
din învățământul preuniversitar de stat, însoțite de 
felicitările și aplauzele noastre, de întreaga mea 
considerație și apreciere!“.

Opiniile reprezentanților autorității iniția-
toare, ale partenerilor din programul „Premii de 
excelență pentru olimpicii ialomițeni din învăță-
mântul preuniversitar de stat“ și, mai ales, ale be-
neficiarilor acestuia privind impactul lui, converg 
spre următoarele concluzii:

 � trebuie apreciatǎ fǎrǎ nici o reținere nu 
numai o asemenea inițiativǎ, ci, mai ales 
menținerea ei și a nivelului motivațional al 
recompenselor oferite;

 � avem în Județul Ialomița performeri de ex-
cepție, care prin studiu individual intens și 
permanent, au ajuns la performanțe școlare 
nu numai la nivelul județului ci și la nivel 
național;

 � este corectă și obiectiv fundamentată ori-
entarea strategică a Consiliului Județean 
Ialomița pentru sprijinirea educației prin 
diferite forme și răspunde cerințelor și prio-
rităților strategiei Europa 2020. 
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Consiliul Uniunii Europene îl numește în Comitetul Regiunilor 
pe Victor Moraru, președintele Consiliului Județean Ialomița

Președintele Consiliului Județean Ialomița a 
fost numit membru, din partea României, pen-
tru un nou mandat de cinci ani în Comitetul 
European al Regiunilor. Comitetul Regiunilor este 
format în prezent din 350 de reprezentanți ai unor 
organisme regionale sau locale, care sunt fie titu-
larii unui mandat electoral în cadrul unei autori-

tăți regionale sau locale, fie răspund din punct de 
vedere politic în fața unei adunări alese. Consiliul 
Uniunii Europene numește membrii comitetului 
și un număr egal de supleanți în conformitate cu 
propunerile fiecărui stat membru.

„Pentru că mi-am asumat să dezvolt Ialomița și 
prin atragerea de fonduri europene pentru jude-

țul nostru, fac tot posibilul să mă implic în cât mai 
multe moduri la nivel comunitar. Voi continua 
să caut, cât timp voi fi în funcție, cele mai bune 
mecanisme prin care nu doar să ne facem vocea 
auzită, dar să ne și dezvoltăm, atât prin politici lo-
cale, cât și prin implicarea europeană“, a declarat 
domnul Victor Moraru, președinte al Consiliului 
Județean Ialomița. 

Ceilalți membri numiți din partea 
României: Ionel Arsene, președintele Consiliului 
Județean Neamț, Emil Boc, primarul munici-
piului Cluj-Napoca, Csaba Borboly, președin-
tele Consiliului Județean Harghita, Daniela 
Cîmpean, președintele Consiliului Județean 
Sibiu, Emil Drăghici, primarul comunei Vulcana-
Băi, Decebal Făgădău, primarul municipiului 
Constanța, Mariana Gâju, primarul comunei 
Cumpăna, Robert Negoiță, primarul Sectorului 
3, București, Alin-Adrian Nica, primarul comu-
nei Dudeștii Noi, Ion Prioteasa, președintele 
Consiliului Județean Dolj, Adrian Teban, primarul 
orașului Cugir, Gabriela Florica Tulbure, primarul 
orașului Sein, Marius Horia Țuțuianu, președin-
tele Consiliului Județean Constanța, Marius Ioan 
Ursăciuc, primarul orașului Gura Humorului. 

 EVENIMENT

La mulţi ani, România! La mulţi ani, români! 
M-am bucurat cu toată fiinţa în acestă zi minunată 
pentru sufletul românesc şi vreau să vă urez şi aici 
toate cele bune, tuturor.
Am avut plăcerea să sărbătoresc, alături de 
ialomiţeni, evenimentele dedicate Zilei Naţionale, 
am vorbit cu fiecare dintre dumneavoastră, ne-am 
bucurat împreună pentru apartenenţa la această 
mare familie.
Aşa cum v-am spus fiecăruia, credinţa mea este că 
împreună putem face acest judeţ şi această ţară mai 
bune pentru copiii noştri.

Victor Moraru, 
preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa

La mulți ani, România! 1 Decembrie 2019
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Asistentul maternal profesionist 
în viața unui copil

Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Ialomița are printre obiecti-
vele sale prioritare promovarea incluziunii so-
ciale, combaterea sărăciei și a oricăror forme de 
discriminare.

Serviciile alternative la îngrijirea copiilor în in-
stituții s-au dezvoltat și diversificat an de an, astfel 
s-a redus numărul copiilor și tinerilor plasați în 

instituții prin consolidarea și dezvoltarea rețelei 
de asistență maternală.

Asistentul maternal profesionist este persoana 
fizică, atestată în condiţiile legii, care asigură, prin 
activitatea pe care o desfășoară la domiciliul său, 
creșterea, îngrijirea și educarea necesare dezvol-
tării armonioase a copiilor pe care îi primește în 
plasament.

Profesia de asistent maternal implică multă 
răbdare, tenacitate, devotament, însă mai mult ca 
toate celelalte, o inimă mare plină de iubire pen-
tru copii. 

În activitatea oricărui asistent maternal găsești 
o poveste impresionantă de viață a unui pui de 
om, iar astăzi ne vom opri la Ali și asistenta mater-
nală, Călin Elena. Doamna Călin Elena, în vârstă 
de 54 de ani este asistent maternal profesionist 
în cadrul DGASPC Ialomița din anul 2005, când a 
luat în plasament pe băiețelul Ali, atunci în vâr-
stă de 4 ani, încadrat în grad grav de handicap. 
Copilul fusese părăsit de ambii părinți, motivul 
invocat fiind acela că era mult prea bolnav și ei nu 
îi puteau oferi îngrijirea necesară. Doamna Călin 
își amintește că la acea dată, pe lângă Ali mai era o 
fetiță care trebuia să ajungă într-o familie substi-
tutivă, o fetiță sănătoasă, blondă, cu ochii albaștri, 
însă, auzind de problemele de sănătate ale lui Ali, 
doamna Călin și-a propus din prima clipă să aibă 
grijă de acesta, să lupte pentru remedierea stării 
lui de sănătate, să-l ajute să aibă o viață normală.

De la data plasamentului, copilul Ali a benefi-
ciat de foarte multă dragoste, înţelegere și un că-

min familial securizant. Doamna Călin a acordat 
foarte multă atenţie, stării de sănătate a copilului, 
medicaţiei, alimentaţiei, educaţiei și socializării 
copilului; l-a ajutat să se integreze foarte bine în 
familie și în comunitate, a mers cu acesta la toate 
controalele periodice la medici specialisti, a coo-
perat foarte bine cu  angajații DGASPC si cu toate 
instituțiile care au intervenit în interesul copilu-
lui din plasament.

Pe lângă toate problemele de sănătate ținute 
sub control și monitorizate și printre drumurile 
și internările la spitale, doamna Călin și fami-
lia acesteia au petrecut cu Ali vacanțe frumoase 
în țară, dar și în afară. Dragostea imensă, grija și 
atenția familiei substitutive l-au făcut pe Ali tână-
rul de azi: sociabil, prietenos, responsabil, având 
dezvoltate deprinderi de viață independentă, plin 
de speranță, cu vise pe care le vede realizabile.

Din punctul de vedere al educației formale, dar 
și a celei nonformale, cu ajutorul doamnei Călin, 
Ali, încadrat în grad grav de handicap, a reușit să 
facă față cerințelor școlare încă de la grădiniță, 
apoi la ciclul primar de învățământ, ulterior la 
cel gimnazial și în prezent la cel liceal. Tânărul 
în vârstă de 18 ani, împliniți pe 27 noiembrie, 
este încadrat în grad accentuat de handicap, din 
cauza problemelor cardiace și este elev în clasa a 
X-a la liceu. Familia asistentului maternal inten-
ționează să-l ajute să facă școala de șoferi și, după 
absolvirea liceului îl va sprijini, așa cum cu toții își 
doresc, să își deschidă o mică frizerie, unde să pro-
feseze meseria ce o îndrăgește, aceea de frizer. 

O nouă întrunire a Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Comuna Manasia a găzduit, pentru ultima oară 
în acest an, în data de 12 decembrie 2019, ședin-
ța Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia (CpDR). Întâlnirea a fost prezidată de 
către Președintele Consiliului Județean Ialomița, 
Victor Moraru, care a prezentat proiectele de ho-
tărâri incluse pe ordinea de zi. 

Astfel, membrii CpDR—partenerii și vecinii 
din Argeș, Călărași, Dâmboviţa, Giurgiu, Prahova 
și Teleorman—au discutat și aprobat raportul de 
activitate al Agenției pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia pentru perioada ianuarie-septem-
brie, organigrama și statul de funcții ale Agenției, 
modificarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare, precum și bugetul Agenției pentru 
anul 2020. 

Pe lângă proiectele menționate, s-a discutat 
și despre aprobarea sumei aferente contribuţiei 
proprii a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia în cadrul Proiectului „PROSME – 
Promovarea IMM-urilor din România prin inter-
mediul rețelei Enterprise Europe Network“, proiect 
finanțat de Programul pentru Competitivitatea 
Întreprinderilor și pentru IMM-uri (COSME). 

De asemenea, au fost realizate informări cu 
referire la stadiul implementării Programului 
Operațional Regional 2014–2020 (POR), precum și 
la stadiul planificării viitoarei perioade de progra-

mare. Nu în ultimul rând, au fost prezentate mă-
surile întreprinse de Agenție pentru implementa-
rea hotărârilor luate în cadrul CpDR. 

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Sud 
Muntenia este un organism regional deliberativ, 
alcătuit din 28 de membri, câte patru de la nivelul 
fiecărui județ membru, care are ca scop principal 
atragerea de fonduri pentru proiectele de dezvol-
tare regională. Până la sfârșitul acestui an, preșe-
dinția Consiliului este deținută de către Județul 
Ialomița. 
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ȘTIAȚI CĂ…
Marele compozitor, Ionel Perlea, s-a născut la 

13 decembrie 1900, în comuna Ograda, județul 
Ialomița. A urmat studii muzicale la München, 
1918–1920, absolvind Leipziger Konservatorium 
für Music, 1923. Debutează la 16 octombrie 
1919 la București în calitate de dirijor de orches-
tră. Maestru corepetitor la Opera din Leipzig, 
1922–1923, la Opera din Rostock, 1923–1925, di-
rijor al Operei Române din Cluj, 1927-1928, di-
rijor, 1928–1932, 1936-1944 și director al Operei 
Române din București, 1929–1932 și 1934-1936; 
dirijor al Orchestrei simfonice Radio – București, 
1936–1944; profesor de dirijat orchestră la 
Conservatorul București , 1941–1944; dirijor la 
Opera din Roma, 1945–1947, Teatro alla Scala, 
Milano, 1950, dirijor al Connecticut Symphony 
Orchestra, 1952–1959, profesor și dirijor la 
Manhattan School of Music, New York, 1952–1959 
și din 1965 până la sfârșitul vieții.A întreprins 
turnee în Polonia, Germania, Franța, Austria, 
Italia, Grecia, SUA, Argentina. A fost distins cu 
Premiul I onorific de compoziție George Enescu, 
1926, pentru Cvatet de coarde, op. 10 (1923). 
A încetat din viață la 30 iulie 1970, la New York.

Creație muzicală, simfonică: Două schițe sim-
fonice, 1919, Variațiuni simfonice pe o temă pro-
prie, 1935; Don Quijote, suită simfonică; Simfonia 
în do major; Simfonia concentrată pentru vioară 
și orchestră, 1968; Trei studii pentru orchestră, 
1969. Muzică vocală: Trei lieduri pentru bariton 
și pian, op. 12 (1919). Theodor Grigoriu i-a dedicat 
lucrarea Triste în memoriam Ionel Perlea (1974) 
și a orchestrat Muzică op. 10, pentru Orchestră de 
Coarde, versiune a Cvartetului op. 10 (1998); Trei 
lieduri pentru voce și orchestră de coarde, versiu-
ne a liedurilor pentru bariton, Editura Arssonora, 
București, 2001.

Începând din 1992, la Centrul Cultural Ionel 
Perlea Ialomița se organizează Festivalul național 
de interpretare a liedului Ionel Perlea. La sărbăto-
rirea Centenarului marelui muzician, 13 decem-
brie 2000, s-a dezvelit o statuie, creație a sculpto-
rului Alexandru Deacu, în piața din fața Centrului 
Cultural din Slobozia. 

SFATUL MEDICULUI

Excesele ne pot strica sărbătorile
În perioada Sărbătorilor de iarnă fiecare român 

se bucură împreună cu familia și prietenii în jurul 
unor mese bogate, cu feluri care de care mai ”gre-
le”, plus câteva pahare de băuturi alcoolice. Cât 
timp totul este făcut cu măsură, nu sunt motive 
de îngrijorare, dar trebuie să fim atenți la excese, 
atât în ceea ce privește mâncarea, cât și în ceea ce 
privește băutura.

Trebuie să avem grijă, atât cei care au ținut 
post, cât și cei cu diverse patologii (boli hepati-
ce, boli gastrice, boli cardiace etc), ce, cât și cum 
mâncăm.

De exemplu, dacă vrem să consumăm produse 
din carne de porc este bine să mâncăm puțin și 
des, fără să combinăm la aceeași masă mai multe 
feluri (cârnați cu piftie și friptură, șuncă cu sarma-
le etc).

De asemenea, nu mâncăm în același timp la 
aceeași masă produse cu maioneză și feluri de 
carne.

O altă problemă o reprezintă consumul de al-
cool în această perioadă. În general, se recomandă 
ca atât femeile, cât și bărbaţii, să nu consume mai 
mult de două băuturi pe zi, pentru a reduce apari-
ţia riscurilor asociate consumului de alcool. Dar 
în perioada Sărbătorilor de iarnă există tendința 
de a se trece ușor peste această recomandare. Este 
foarte important ca persoanele care consumă al-
cool să fie conștiente de cantitatea pe care o beau, 
pentru a nu se lăsa „luate de val“. De asemenea, nu 
se recomandă amestecarea diferitelor tipuri de al-
cool la mesele festive, ceea ce poate induce starea 
de ebrietate mai repede.

Pentru cei care se știu cu boli digestive pot pre-
veni problemele din timpul sărbătorilor și cu un 
tratament cu antispastice, antisecretorii și antier-
metice, de aceea e bine să avem în casă No-Spa, 
Pantoprazol și Metoclopramid etc.

Vă doresc Sărbători Fericite și vă urez multă să-
nătate! 

dr. Mirela Niţu, 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia
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Sărbători cu bine tuturor ialomițenilor 
și un An Nou fericit!

Finalul lui 2019 se apropie cu pași repezi și 
începem să ne îndreptăm mai mult atenția de la 
viața profesională sau politică, pe care o trăim 
intens de-a lungul anului, la familiile noastre. 
Sărbătorile de iarnă ne reapropie de cei dragi și de 
tradițiile pe care le așteptăm cu nerăbdare. Bradul 
de Crăciun, întâlnirile cu prietenii, pregătirile tra-
diționale și mirosul de cozonac, colindele au pute-
rea de a șterge, chiar și pentru o perioadă scurtă, 
greutățile și problemele cu care viața ne încearcă 
în fiecare an. 

Sărbătoarea Sfântă a Crăciunului nu este doar 
un moment de bucurie și veselie, ci și unul pro-
fund prin care ne apropiem mai mult de Biserica 
noastră, de tradiția creștină. Credincioșii din 
România și din întreaga lume marchează cu spe-
ranță și smerenie nașterea Mântuitorului nostru 
Iisus Hristos. Este o perioadă în care celebrăm via-
ța, nașterea, omul. 

Sunt mândru că în județul nostru tradițiile sunt 
încă respectate și sunt transmise mai departe din 
generație în generație. Ele sunt parte a identității 
noastre culturale pe care nu trebuie să le aban-
donăm, ci să le prezervăm pe mai departe pentru 
copiii noștri. Este momentul în care colindele, pe 
care le vom auzi peste tot, ne umplu inimile de bu-
curie și de speranță, ne readuc în atmosfera feeri-
că a copilăriei și a bucuriei. 

Nu mai puțin, aceasta este și o perioadă a asu-
mării greșelilor. Ne uităm în urmă și ne gândim la 
ce am făcut bine și unde am greșit și încercăm să 
ținem cont de toate acestea, astfel ca, în anul care 
va veni, să fim mai buni, mai activi, mai implicați, 
mai solidari. Suntem oameni și suntem supuși 
greșelilor, dar Biserica ne învață că iertarea este o 
virtute și a noastră, dar și a Domnului.

Să ne vedem cu bine, în noul an, dragi ialomi-
țeni și împreună să încercăm să facem tot ceea 
ce ne stă în putere pentru o viață mai bună în 
Ialomița noastră! 

Victor Moraru, președintele CJI

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


