
ZIARUL SE DISTRIBUIE GRATUIT. COMERCIALIZAREA INTERZISĂ

Ialomița ta
Buletin informativ editat de Consiliul Județean Ialomița Anul al IV-lea / nr. 1 (28) / Ianuarie 2020

Bani europeni pentru Ialomița: 323.408.377,51 lei
Atragerea de bani europeni pentru județul 

Ialomița a fost una dintre prioritățile președinte-
lui Consiliului Județean Ialomița, Victor Moraru, 
încă de la începutul mandatului. Suplimentarea 
bugetului județului cu sume din finanțări europe-
ne a făcut posibilă implementarea sau începerea 
unor proiecte mari de infrastructură pentru care, 
altfel, bugetul județean nu ar fi fost suficient.  Cea 
mai mare parte a banilor va finanța infrastructu-
ra rutieră și modernizarea Spitalului Județean de 
Urgență Slobozia. Îm continuare regăsiți stadiul 
proiectelor finanțate din fonduri europene și su-
mele aferente fiecăruia.

Modernizarea a trei tronsoane de drum jude-
țean — 133.428.749, 91 lei

 � DJ306 limită județul Călărași—Albești—
Andrășești—Gheorghe Doja—Crunți—in-
tersecție cu DJ102H;

 � DJ102H intersecție cu DJ306—Reviga—
Cocora—intersecție cu DJ203E;

 � DJ203E intersecție cu DJ102h—Cocora—li-
mită județ Buzău.

Modernizarea infrastructurii rutiere reprezintă 
o prioritate pentru Consiliul Județean Ialomița și 
o bună parte din resurse sunt îndreptate în aceas-
tă direcție. 

În luna august 2019 a fost semnat contractul de 
finanțare cu o durată totală de implementare de 
79 luni (februarie 2016–august 2022), din care 37 

luni reprezintă perioada de implementare după 
semnarea contractului de finanțare, acesta ur-
mând a se finaliza, conform cererii de finanțare,  
la data de 31.08.2022.

După semnarea contractului de finanțare au 
fost demarate următoarele achiziții: audit finan-
ciar, informare și publicitate, elaborare proiect 
tehnic, detalii de execuție și asistență tehnică din 
partea proiectantului—procedură aflată în eva-
luare, estimându-se ca în luna februarie 2020 să 
se semneze contractul de prestări servicii. A fost 
publicat și încărcat în SEAP anunțul pentru achi-
ziția de  consultanță în management de proiect, 
urmând ca la începutul lunii februarie 2020 sa ai-
bă loc deschiderea ofertelor.

Reabilitarea, modernizarea și dotarea Am-
bulatoriului din cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Slobozia — 17.490.007,08 lei

Este unul dintre proiectele majore de moder-
nizare a Spitalului Județean de Urgență Slobozia  
care va îmbunătăți actul medical și duce la o îngri-
jire mai bună a pacienților.

Perioada de implementare a proiectului  este 
de 92 luni, din care 49 de luni până la semnarea 
contractului de finanțare și 43 de luni după sem-
narea contractului de finanțare, respectiv de la da-
ta de 20.11.2015 până la data de 30.06.2023. Durata 
de execuție a lucrărilor este de 24 de luni.Proiectul 
se va finaliza la data de 30.06.2023. În prezent, 

proiectul se află în implementare urmând a se 
demara toate achizițiile stabilite prin Cererea de 
Finanțare aferentă proiectului.

Modernizarea, extinderea și dotarea Unității 
de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Jude-
țean de Urgență Slobozia — 7.472.765,74 lei

Alături de Ambulatoriu, și modernizarea 
Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Slobozia va îmbunătăți actul 
medical și ialomițenii vor beneficia de toate dotă-
rile moderne pe care le va avea unitatea de urgen-
ță a spitalului. Este un proiect major al Consiliului 
Județean, care va pune spitalul pe harta regională.

Perioada de implementare a proiectului este de 
73 luni, respectiv între data de 01.12.2015 și data de  
31.12.2021, cuprinzând și perioada de desfășura-
re a activităților proiectului înainte de semnarea 
Contractului de finanțare. În decursul anului 2019 
au fost demarate următoarele achiziții: audit fi-
nanciar, informare, consultanță în domeniul ma-
nagementului, întocmire documentație tehnică. 
În cadrul proiectului urmează a fi demarate, con-
form planului, următoarele achiziții: Servicii de 
verificare tehnică de calitate (verificare PT+DDE); 
Lucrări de execuție; Servicii de asistență - dirigen-
ție de șantier; Achiziție dotări; Elaborarea certifi-
cat de performanță energetică.

Pentru aceste achiziții sunt în curs de elaborare 
documentele necesare realizării procedurilor de 

(Continuare în pagina următoare.)

În 2019 am demarat  proiecte de modernizare 
a județului. În 2020, continuăm!

Începutul anului 2020 înseamnă și un moment 
de bilanț pentru Consiliul Județean Ialomița. 
Ce s-a făcut în 2019 și ce se va continua în 2020. 
Pentru oricine gestionează bani publici, așa cum 

este și instituția Consiliului Județean Ialomița, 
este o obligație morală și legală să comunice ce-
tățenilor ce a făcut cu bugetul pe care-l gestionea-
ză pentru binele comunității. Ialomițenii trebuie 
informați cu privire la proiectele care au fost fi-
nalizate, la cele care au fost demarate și cele care 
sunt pregătite pentru viitor pentru comunitatea 
ialomițeană.

Consiliul Județean Ialomița, pe parcursul anu-
lui 2019, a făcut tot posibilul pentru a intra cât mai 
des în dialog cu ialomițenii, pentru a-i informa 
cu privire la stadiul proiectelor, banii alocați, eve-
nimentele pe care le-a organizat și alte detalii de 
interes public. 

A fost pus în mișcare un întreg mecanism 
de transparență (prin intermediul paginii de 
Facebook a instituției și cea a președintelui Victor 
Moraru, un nou site al instituției, comunicate de 
presă, emisiuni sau informări în cadrul ziarelor 
locale), astfel încât ialomițenii să fie tot timpul, zi 
de zi, la curent cu activitatea președintelui Victor 
Moraru, a echipei din cadrul Consiliului Județean 
și a consilierilor județeni, împreună cu care gesti-
onează proiectele pentru Ialomița.

Dragi ialomițeni,
Vine un moment când trebuie să tragem linie și 

să adunăm. Să spunem ce am făcut, ce am început 
să facem și ce vom face în viitor pentru comuni-

tatea ialomițeană. În această situație suntem noi, 
cei de la Consiliul Județean, în acest moment.

La începutul mandatului, în 2016, m-am anga-
jat în fața ialomițenilor că voi moderniza județul, 
prin refacerea a peste 200 km de drumuri județe-
ne, că voi degreva bugetul județului prin atragerea 
de fonduri europene, că voi moderniza Spitalul 
Județean de Urgență Slobozia, că voi sprijini tine-
rele familii și că voi susține prin banii din bugetul 
județului investiții în toate comunele indiferent 
de culoarea politică a primarului. 

Așa cum veți vedea și dumneavoastră, citind 
acest număr al Revistei „Ialomița Ta“, sunt încre-
zător că voi finaliza toate proiectele mari în urmă-
torii ani. Pentru că ceea ce trebuie să știm este că 
investițiile mari, precum cele din infrastructură 
și cele la spitalul județean sunt consumatoare de 
timp și în primii ani ai mandatului abia reușești 
să finalizezi tot ceea ce ține de procedurile lega-
le, adică „stadiul hârtiilor“. Apoi se trece efectiv la 
implementarea pe teren a proiectelor. Avem mul-
te de făcut în Ialomița noastră, dar eu sunt deter-
minat să le fac pe toate și bine.

Dacă în anul 2019 am făcut multe sau puține vă 
las pe dumneavoastră să judecați, dacă veți avea 
răbdarea să parcurgeți acest bilanț al activității 
Consiliului Județean Ialomița. 

Cu stimă,
Victor Moraru 

Victor Moraru, președintele Consiliului Județean 
Ialomița
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achiziție publică. În cadrul activității de monito-
rizare a proiectului au fost emise două Notificări 
pentru modificarea unor secțiuni din Cererea de 
finanțare, trei Rapoarte de progres în care a fost 
evidențiat stadiul implementării proiectului și au 
fost depuse trei Cereri de rambursare ale cheltuie-
lilor realizate în cadrul proiectului.

Modernizarea drumurilor 
județene — 115.127.736,01 lei

 � DJ 302 (km13+865 – km 37+545) localităţile 
Drăgoești-Roșiori-Moviliţa-Dridu; 

 � DJ 101 (km 52+100 – km 37+600) localităţile 
Dridu-Fierbinţi-Târg –limita judeţ Ilfov;

 � DJ 101 (km52+100 – km 59+700) localităţile 
Dridu-Jilavele;

 � DJ 402 (km 53+700 – 61+740) limita Judeţ-
Călărași Sinești (DN2).

Unul dintre cele mai mari proiecte de investi-
ții în infrastructura rutieră modernizarea DJ302, 
DJ101 și DJ402 va îmbunătăți considerabil arhi-
tectura rutieră a județului, alături de celelalte pro-
iecte aflate în desfășurare. Infrastructura rutieră 
rămâne prioritate zero.

În data de 20.12.2017 s-a semnat contractul de 
finanțare, iar în prezent, s-au semnat toate con-
tractele de achiziție, respectiv: „Verificare tehni-
că proiect prin verificatori de proiect atestați“, 
„Servicii de informare și publicitate“, „Servicii de 
consultanță în management de proiect“, „Servicii 
de dirigenție de șantier“, „Auditul financiar al pro-
iectului“ și „Elaborare PT, Detalii de execuție și 
Asistență din partea proiectantului“, și execuție 
lucrări. 

În data de 16.07.2019 s-a emis ordinul de înce-
pere execuție lucrări, iar în prezent proiectul se 
află în etapa de implementare (luna 26), executân-
du-se lucrări pe tronsonul DJ302. Acest contract 
de finanțare, fiind primul semnat dintre toate 
proiectele, se află în starea cea mai avansată, es-
timându-se că se va finaliza într-un timp scurt, 
având în vedere și ritmul lucrărilor executate pâ-
nă în prezent.

Îmbunătațirea accesului populației din jude-
țele Prahova și Ialomița la servicii medicale 
de urgență — 3.831.740,01 lei FINALIZAT

Obiectivul specific al proiectului a fost dotarea 
infrastructurii unităților de primiri urgențe și a 
compartimentelor de primiri urgențe (inclusiv 
cu echipamente pentru terapie intensivă – ATI, 
precum și echipamente destinate secțiilor suport 
care deservesc UPU) precum și îmbunătățirea ac-
cesului la servicii medicale a persoanelor din re-
giunea de implementare prin creșterea stării de 
sănătate publică.

Valoarea totală aferentă Judeţului Ialomiţa- 
3.831.740,01 lei, repartizată astfel: UAT Judeţul 

Ialomiţa 63.575,75 lei (valoarea cofinanțării eligi-
bile 2% = 1.271,51 lei); Spitalul Orășenesc Ţăndărei 
305.626,63 lei; Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Slobozia 1.560.704,43 lei; Spitalul Municipal 
Urziceni 192.684,64 lei; Spitalul Municipal Anghel 
Saligny Fetești 1.709.148,56 lei. Contractul de fi-
nanțare s-a semnat în data de 17.12.2018 cu o 
durată de implementare a proiectului de 70 luni, 
respectiv de la data de 01.01.2014 până la data de 
31.10.2019. Contractul de finanțare a fost finalizat 
cu succes!

Asigurarea accesului la servicii de sănătate 
în regim ambulatoriu pentru populația județu-
lui Ialomița — 7.263.647,44 lei FINALIZAT

Obiectul specific al proiectului a fost dotarea 
infrastructurii ambulatoriilor (inclusiv cu echipa-
mente și dispozitive medicale destinate secțiilor 
suport care deservesc ambulatoriile) și îmbună-
tățirea accesului la servicii medicale a persoane-
lor din regiunea de implementare prin creșterea 
nivelului de sănătate publică.

Valoarea totala a proiectului: 7.263.647,44 lei  re-
partizată astfel: UAT Judeţul Ialomiţa 85.037,50 lei 
(valoarea cofinanțării eligibile 2% = 1.700,75 lei); 
Spitalul Orășenesc Ţăndarei 255.873,40 lei; Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Slobozia 6.185.943,68 lei; 
Spitalul Municipal Anghel Saligny Fetești 
736.792,86 lei. Contractul de finanțare s-a semnat 
în data de 17.12.2018 cu o durată de implementa-
re a proiectului de 70 luni, respectiv de la data de 
01.01.2014 până la 31.12.2019. Contractul de finan-
țare a fost finalizat cu succes!

Restaurare și conservare Biserica de Lemn 
„Sf. Nicolae“ — 2.526.137,57 lei

Biserica de Lemn „Sfântul Nicolae“ este un lă-
caș de cult care face parte din patrimoniul istoric 
al Județului Ialomița. Biserica a fost ridicată ini-
țial în localitatea Poiana de Jos în anul 1737, iar 
în anul 2000 a fost adusă la Slobozia și amplasată 
lângă Muzeul Național al Agriculturii. Păstrarea 
intactă a acesteia în patrimoniul județului nece-
sită o serie de lucrări de reabilitare, care se vor fi-
nanța cu bani europeni.

Contractul de finanțare semnat în data de 
01.04.2019 are o perioadă de implementare a pro-
iectului de 74 luni, formată din 34 luni perioada 
de implementare a proiectului înainte de semna-
rea Contractului de finanțare și 40 luni perioada 
de implementare a proiectului după semnarea 
Contractului de finanțare, respectiv între data 
01.06.2016 și data de 31.07.2022.

Reabilitarea și punerea în valoare 
a Monumentului Istoric Orașul 
de Floci — 12.193.054,97 lei

Orașul de Floci a fost un important centru co-
mercial din Țara Românească din secolul al XV-

lea, locul în care s-a născut Mihai Viteazul, fiul 
lui Pătrașcu cel Bun. Este singurul oraș medieval 
din România peste care nu s-a suprapus nicio așe-
zare modernă. Săpăturile efectuate de-a lungul a 
35 de ani au scos la suprafață patru biserici, trei 
necropole, peste 200 de locuințe, ateliere și portul. 
Acesta face parte din patrimoniul istoric al jude-
țului și prin intermediul finanțării vor fi expuse 
așa cum trebuie fragmente de istorie de importan-
ță națională.

Contractul de finanțare a fost semnat în data 
de 05.04.2019 și are o perioadă de implementare a 
proiectului de 86 luni formată din 38 luni perioada 
de implementare a proiectului înainte de semna-
rea Contractului de finanțare și 48 luni perioada 
de implementare a proiectului după semnarea 
Contractului de finanțare, respectiv între data 
01.02.2016 și data de 31.03.2023.

În decursul anului 2019 s-a realizat: 1) Servicii 
cu auditul pentru proiect, 2) Servicii de informare 
și publicitate pentru proiect, care rezultă din obli-
gațiile beneficiarului, 3) Servicii management de 
proiect și 4) Servicii cu activitățile de marketing și 
promovare a obiectivului finanțat.

Din păcate, procedura de achiziție a proiectării 
tehnice a fost anulată de 4 ori până în prezent, din 
cauza faptului că la niciuna dintre competiții nu 
au fost depuse oferte de către posibili ofertanți. 
Astfel, urmează a se relua, conform planului de 
achiziții procedura pentru achiziția combinată a 
proiectării tehnice și a lucrărilor de execuție.

Construire adăpost pescăresc 
pentru îmbunătățirea siguranței 
pescarilor — 2.273.426,61 lei

Adăpostul pescăresc va adăposti pescarii și 
uneltele acestora și va consta dintr-o clădire cu 
regim de înălțime parter și mansardă, suprafața 
construită fiind de 150 m2. Astfel, vor crește con-
dițiile de siguranță pentru personalul angajat 
în activități de pescuit, va exista posibilitatea ca 
aceștia să-și poată repara sculele, se vor crea spații 
de odihnă, se va amenaja o sală unde se vor putea 
face conferințe, ședințe, întâlniri cu membrii in-
stituțiilor din domeniul pescuitului.

Contractul s-a semnat în data de 11.10.2018 cu 
o durată de implementare a proiectului de 24 luni, 
până la data de 11.10.2020. În cadrul proiectului  
au fost atribuite următoarele contracte de achizi-
ții de servicii specifice: audit, informare, manage-
ment de proiect, asistență tehnică, verificare pro-
iect, dirigenție de șantier.

Achiziția „Lucrări de execuție a investiției de 
bază“ a fost demarată în termenul prevăzut în 
Cererea de finanțare, procedura de achiziție a 
fost anulată de 2 ori până în prezent, din cauza 
faptului că la niciuna dintre competiții nu au fost 
depuse oferte de către posibili ofertanți.  Astfel, 
urmează a se relua, conform planului de achiziții, 
procedura pentru achiziția „Lucrări de execuție a 
investiției de bază“.

Reabilitarea monumentului istoric și de arhi-
tectură Conacul Bolomey — 21.801.121,17 lei

Conacul Bolomey a fost construit în anul 1898 
de o echipă de meșteri italieni și a rămas până în 
zilele noastre o construcție reprezentativă pentru 
arhitectura conacelor din estul Câmpiei Române. 
Restaurarea acestuia cu fonduri europene va 
readuce la viață o pagină de istorie din Județul 
Ialomița.

Contractul de finanțare semnat în data de 
22.02.2019 are o perioadă de implementare a pro-
iectului de 84 luni formată din 33 luni perioada 
de implementare a proiectului înainte de semna-
rea Contractului de finanțare și 51 luni perioada 
de implementare a proiectului după semnarea 
Contractului de finanțare, respectiv între data 
06.06.2016 și data de 31.05.2023.

În decursul anului 2019 au fost realizate urmă-
toarele achiziții: Servicii de proiectare și inginerie 
pentru proiect, Servicii de consultanță pentru 
proiect, Servicii informare și publicitate pentru 
proiect, Servicii cu auditul pentru proiect. 

(Urmare din pagina anterioară.)
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Modernizarea drumurilor județene – 
prioritate zero. Bilanțul anului 2019
Modernizarea infrastructurii rutiere reprezintă unul dintre obiectivele principalele ale președintelui Consiliului Județean Ialomița, Victor Moraru. În rândurile de mai jos 
vor fi prezentate succint proiectele derulate pe parcursul anului trecut. Astfel, vor fi trecute în revistă lucrările începute în anul 2019, dar și obiectivele prevăzute pentru 
anul curent.

DJ203F DN2C (Grivița)–Smirna–Iazu– 
Scânteia–Valea Ciorii–DN21A—lucrările vor 
începe în luna februarie

Primul proiect din listă se referă la o secțiune 
de drum care se întinde pe circa 25 de km. Este 
finanțat din două surse: din bugetul local și prin 
PNDL. În anul 2019 au fost demarate procedurile 
de achiziție atât a contractelor de execuție lucrări 
pe cele două loturi, cât și a contractelor de dirigen-
ție de șantier. Astfel, în luna decembrie 2019 s-a 
semnat contractul de execuție lucrări pentru lotul 
II și contractele de dirigenție de șantier pentru 
ambele loturi. Pentru anul 2020, până la începutul 
lui februarie va fi semnat contractul de execuție a 
lucrărilor pentru lotul I. În aceeași perioadă va fi 
dat ordinul pentru demararea lucrărilor efectuate 
pentru ambele loturi.

DJ213A dintre Mărculești și Bucu, 
4,73 km — finalizat

Acest proiect a fost finalizat în totalitate până 
la finele anului 2019 și a fost finanțat în întregime 
de la bugetul local. Perioada de garanție a lucrări-
lor este de 60 de luni, urmând ca la finalul acestui 
interval de timp să se realizeze recepția finală a 
obiectivului de investiții.

DJ102H, 12 km — în curs de 
modernizare, lucrări începute

Al treilea proiect cuprinde un tronson de apro-
ximativ 12 km din DJ102H. Este vorba despre por-
țiunea care trebuie reabilitată și amenajată între 
km 66+317 și km 78+862. Valoarea lucrărilor — 15 
milioane de lei. Pentru acest obiectiv de investiții 
au fost alocați bani de la bugetul local și PNDL. 
În prima parte a anului 2019 s-au făcut pașii ne-
cesari pentru achiziția serviciilor de dirigenție 
de șantier și, respectiv, de execuție a lucrărilor. 
Contractul pentru execuție are o valoare totală de 
15.441.156,10 lei cu TVA și a fost încheiat în luna 
iunie a anului trecut. Deocamdată, în cadrul aces-
tui contract, situația raportată la finele anului tre-

cut arăta că au fost realizate lucrări în valoare de 
3.935.510 lei cu TVA. În anul 2020 se preconizează 
finalizarea investiției.

DJ203E, Căzănești–Cocora — în curs de mo-
dernizare, lucrări începute

O porțiune a DJ203E va continua să se afle 
în proces de modernizare și în acest an. E vorba 
de segmentul dintre Căzănești și Cocora, între 
km 0+000 și km 12+800. Acest obiectiv de investi-
ții este finanțat integral de la bugetul local, fiind 
vorba — doar în ceea ce privește lucrările — de 
aproape 20 de milioane de lei. În anul 2019, astfel, 
s-au urmat procedurile pentru a achiziționa servi-
cii de dirigenție de șantier și de efectuare a lucrări-
lor. În cele trei luni de după încheierea înțelegerii 
între părți au fost realizate lucrări în valoare de 
4.878.585,95 lei cu TVA. În acest an, se preconizea-
ză finalizarea investiției.

DJ201, Buești—Ivănești–Ion Ghica– 
Ciulnița–Cosâmbești–Mărculești—lucrările 
vor începe la finalul lunii mai 2020

O porțiune de 27 km din DJ201 va fi și în acest 
an în curs de modernizare. Este vorba despre seg-
mentul care traversează ruta Buești–Ivănești–Ion 
Ghica–Ciulnița–Cosâmbești–Mărculești, adică 
tronsonul km 57+000—84+000. Acest obiectiv 
de investiții primește bani din două surse, anu-
me atât prin Programul Național de Dezvoltare 
Locală, cât și de la bugetul local. Pentru anul în 
curs, este relevant de menționat în primul rând 
că startul a fost dat în achiziționarea serviciilor 
de execuție a lucrărilor. Această procedură va fi fi-
nalizată, conform datelor oferite, până la sfârșitul 
lunii mai a acestui an. Ulterior acestei etape, vor 
începe și lucrările efective.

DJ201, Coșereni–Axintele–Orezu—lucrările 
vor începe la finalul lunii mai 2020

În procesul de modernizare a DJ201 acest pro-
iect se referă la un segment de drum cu lungimea 

de aproximativ 35 km. Acesta este un alt obiectiv 
care este finanțat prin PNDL, primind, în același 
timp, bani și de la bugetul local. Pentru anul 2020, 
în manieră similară cu proiectul anterior ce viza 
același drum județean, s-au demarat deja proce-
durile de achiziție a contractului de execuție a lu-
crării. La fel, estimarea de semnare este la finalul 
lunii mai 2020, urmând ca după aceasta să înceapă 
execuția lucrării.

DJ201, tronsonul Orezu, la intersecție 
cu DJ201B–Piersica–Bordușelu, la ieșirea 
din localitate, 10,07 km — lucrările vor 
începe pe parcursul anului 2020

Ultimul proiect ce vizează DJ 201 se referă la 
o parte a acestuia care nu a făcut obiectul finan-
țării PNDL. Lucrările pentru acest segment sunt 
finanțate doar de la bugetul local spre deosebire 
de precedentele două. La începutul lunii martie 
a anului trecut, pe masa consilierilor județeni au 
ajuns pentru aprobare nota conceptuală și tema 
de proiectare. În 2020 va fi demarată procedura de 
achiziție a contractului de prestări servicii pentru 
elaborarea proiectului tehnic, a detaliilor de exe-
cuție, pentru verificare tehnică, pentru asistență 
tehnică și pentru verificare a proiectului tehnic de 
către un expert atestat.

Evaluarea stării tehnice a podurilor
Cel de-al doilea tip de proiect derulat în timpul 

anului trecut ține de evaluarea podurilor care se 
află pe raza județului. Scopul acestuia este de a sta-
bili care este starea curentă, din punct de vedere 
tehnic, al acestor construcții și efectuarea lucrări-
lor de modernizare, acolo unde experții angajați 
recomandă acest lucru. Până la finalul anului tre-
cut fuseseră elaborate documentele care conțin 
evaluarea tehnică, conform contractului semnat 
în septembrie 2019, urmând ca în acest an să fie 
puse pe masa Consiliului județean notele concep-
tuale și temele de proiectare, pentru aprobarea 
unor eventuale investiții necesare, reieșite din ex-
pertiză. Acest pas este necesar pentru demararea 
unor proiecte de reabilitare sau modernizare a 
podurilor. Acest proiect este finanțat exclusiv din 
bugetul local.

Măsuri pentru facilitarea 
transportului cu bicicleta

Într-o altă categorie de proiecte vizând in-
frastructura rutieră se regăsește un obiectiv ce ți-
ne de transportul pe două roți. Scopul proiectului 
este, pe deoparte, realizarea unor noi trotuare și 
piste de biciclete destinate acestui tip de transport 
care să însoțească drumurile județene ce traver-
sează satele și orașele ialomițene. 

Instalarea marcajelor de 
delimitare a județului Ialomița

O altă categorie de proiecte ce se vor derula 
în anul curent conține un plan pentru amplasa-
rea unor indicatoare de delimitare a teritoriului 
județului. Cu alte cuvinte, este vorba despre am-
plasarea unor semnale-simbol care să marcheze 
intrările și ieșirile rutiere din județul Ialomița. 
Banii pentru finanțarea acestui obiectiv vor veni 
exclusiv de la bugetul local. 
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Dezvoltarea locală, la doi ani de la startul 
Planului Județean de Dezvoltare Locală

Printre numeroasele proiecte derulate de 
Consiliul Județean Ialomița, este unul care își 
propune de la început un scop major: dezvoltarea 
comunităților locale, într-un mod sustenabil și 
eficient. Începând cu anul 2018, sunt alocate anu-
al circa 5 milioane lei în acest scop, bani care pot 
fi accesați direct de către comunitățile locale în 
sistem competitiv.

Unitățile administrativ-teritoriale membre 
ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
Ialomița  pot beneficia de o parte din suma totală 
alocată de 5.000.000 lei. Astfel, conform Ghidului 
solicitantului municipiile și orașele pot beneficia 
de maximum 300.000 lei pentru un proiect, iar 
comunele de maximum 200.000 lei pentru un pro-
iect, asigurând o cofinanțare de minimum 10 % 
din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. 

Bilanțul, începând cu proiectele 
demarate în 2018

În cadrul Programului Județean de Dezvoltare 
Locală al Județului Ialomița, în anul 2018, au fost 
înregistrate 32 de cereri de finanțare din care 21 
au fost aprobate și au putut fi puse în practică. 
Până la finalul anului 2019 fuseseră deja finali-
zate 14 proiecte. Astfel, celelalte 7 urmează să 
se finalizeze în primul trimestru al anului 2020. 
Proiectele care până la finalul anului trecut își 
atinseseră deja scopul primiseră, în total, o finan-
țare de 2.657.671,98  lei prin PJDL. Cu alte cuvinte, 
mai mult de jumătate din suma alocată în 2018 de 
Consiliul Județean pentru astfel de proiecte fu-
sese folosită în întregime, până la finalul anului 
trecut.

Proiecte cu scopuri diverse 
Proiectele care urmează să fie duse la bun sfârșit 

în primele luni ale anului 2020 sunt următoarele:
Pentru înlocuirea acoperișului Primăriei 

Roșiori, ADI Ialomița contribuie cu 189.210 lei, 
dintre care au fost plătite deja două tranșe, cofi-
nanțarea proprie ridicându-se la 46.700,07 lei. 
Conform datelor furnizate de solicitant, lucrările 
sunt în derulare.

Pentru modernizarea unor străzi din Comuna 
Moldoveni, primăria localității a primit maxi-
mul posibil de finanțare de 200.000 lei, care va fi 
suplimentat din fonduri proprii cu 204.406,06 lei. 
Este vorba despre străzile Bisericii, Zambilelor și 
Garoafelor.

În comuna Cosâmbești, proiectul care vizează 
modernizarea străzii Salcâmilor are o valoare to-

tală de 446.380,18 lei, dintre care 200.000 lei vin de 
la ADI Ialomița.

În comuna Valea Măcrișului, primăria și-a 
propus să amenajeze terenul de sport, aleile prin-
cipale și gardul Școlii Gimnaziale care poartă nu-
mele localității. Pentru această inițiativă, bugetul 
local acoperă 425.598,31 lei, iar 200.000 lei vin de la 
Consiliul Județean Ialomița, prin ADI.

Primăria comunei Platonești a depus un pro-
iect care vizează reabilitarea căminului cultural 
din satul Lăcusteni, pentru care a primit o finanța-
re de 200.000 lei, urmând ca restul de 38.229,72 lei 
să fie asigurați din bugetul propriu.

În câteva luni, comuna Ciochina se va putea 
mândri cu un teren de sport multifuncțional, ca 
urmare a unei finanțări de 180.000 lei venită prin 
Programul Județean de Dezvoltare Locală, care va 
fi suplimentată cu 171.707,40 lei din propriile re-
surse financiare.

Pentru ca anul 2020 să poată fi încununat de fi-
nalizarea cu succes a tuturor acestor proiecte men-
ționate anterior, este nevoie de 1.012.804,12 lei, 
conform situației prezentate de ADI.

Bilanțul proiectelor aprobate în anul 2019
În anul trecut Consiliul Județean Ialomița a fi-

nanțat Programul Județean de Dezvoltare Locală 
Ialomița cu suma de 5.821.000 lei. Deși inițial fuse-
se alocată suma 5.000.000 lei, la fel ca în 2018, s-a 
constatat că există o nevoie de a suplimenta resur-
sele. Motivul a fost că au existat proiecte aprobate, 
pentru care fondurile ar fi fost altfel insuficiente 
și nu ar fi putut fi finanțate. Din fericire, buge-
tul județului a permis această suplimentare cu 
aproape 20 %. Spre deosebire de anul 2018, Ghidul 
Solicitantului de Finanțare Nerambursabilă a fost 
mai simplu. Această facilitare a condus la o situ-
ație în care  au fost finanțate 28 de proiecte din 
mai multe domenii. Astfel, sunt 13 proiecte în in-
frastructură, 8 în domeniul sportului, 4 din sfera 
educației, două care țin de mediul înconjurător și 
unul care se referă la situații de urgență. Până la 
31 decembrie 2019 din aceste proiecte au fost fina-
lizate 13, iar estimările arată că restul de 15 se vor 
finaliza până la sfârșitul anului 2020. 

Proiectele finalizate până în acest moment 
au o valoare totală de 3.844.824,70 lei, dintre care 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară oferă 
2.547.690,40 lei.

Infrastructura și sportul, domeniile 
majoritare în proiectele în derulare

În orașul Țăndărei, pentru implementarea 
unui sistem de supraveghere video sunt nece-
sari 381.376 lei, din care ADI Ialomița poate oferi 
300.000 lei.

În orașul Fetești, proiectul aprobat pentru 
finanțare se concentrează pe construirea unui 
acoperiș în zona tarabelor din piața agroali-
mentară. Fondurile proprii ale orașului acoperă 
238.591,71 lei, dintr-o sumă totală de 538.591,71 lei. 
Restul banilor vor veni prin Programul Județean 
de Dezvoltare Locală.

În comuna Albești, scopul proiectului care a 
fost ales pentru finanțare este modernizarea ilu-
minatului public prin montarea de aparate de 
iluminat public stradal cu LED-uri. Pentru această 
inițiativă, bugetul local trebuie să susțină o cheltu-
ială de 157.338,71 lei, în timp ce Consiliul Județean 
Ialomița, prin ADI, oferă restul de 200.000 lei.

Modernizarea străzilor este o prioritate pen-
tru reprezentanții ialomițenilor din comuna 
Ciocârlia, astfel încât aceștia au obținut o finan-
țare de 191.666 lei de la Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Ialomița. În același timp, 

165.669,35 lei vor fi furnizați din bugetul local al 
unității administrativ-teritoriale.

În orașul Fierbinți Târg, scopul proiectului 
câștigător este construirea unui nou teren de 
sport, multifuncțional, la Fierbinții de Jos. Pentru 
a reuși acest lucru, ADI a aprobat cererea pentru 
300.000 lei, urmând ca restul până la valoarea tota-
lă de 375.491lei să reprezinte cofinanțare.

Pentru modernizarea și extinderea sistemului 
existent care asigură iluminatul public stradal în 
comuna Mărculești, unitatea administrativ-teri-
torială a depus un proiect care a obținut o finan-
țare de 181.357 lei de la ADI Ialomița, urmând ca 
respectiva sumă să fie completată cu 49.436 lei din 
propriile fonduri.

Reabilitarea trotuarelor din comuna Mihail 
Kogălniceanu de pe lateralul DC2 va costa în 
total 267.899,96 lei, dintre care 200.0004 lei vor 
fi furnizați de către Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Ialomița. 

Un alt teren sportiv multifuncțional va putea să 
îi bucure pe cetățenii din satul Malu Roșu, aparți-
nând de comuna Armășești. Acest lucru va fi posi-
bil după finalizarea inițiativei în valoare totală de 
247.615,03 lei. Contribuția ADI Ialomița ajunge la 
200.000,00 lei.

În comuna Stelnica, un proiect mai vechi al 
reprezentanților aleși poate intra în a doua etapă. 
Este vorba despre racordarea la sistemul de cana-
lizare menajeră, în comună, lucru care va costa, în 
total, 255.271,58 lei. Din acest cost, ADI Ialomița 
preia, prin finanțarea oferită, cea mai mare parte 
— 200.000 lei.

Încă un teren de sport care se află în procesul 
de realizare se găsește în comuna Gura Ialomiței. 
Costul acestui proiect din domeniul sportiv ajun-
ge la 332.444 lei, dintre care 132.444 lei vor veni de 
la bugetul local.

Copiii din comuna Moldoveni vor avea un loc 
de joacă modern, odată cu terminarea proiectului 
care vizează amenajarea acestui spațiu destinat 
distracției celor mici. Asociația de Dezvoltare in-
tercomunitară Ialomița contribuie cu 200.000 lei 
la această realizare.

În comuna Munteni Buzău, 342.246,43 lei vor fi 
folosiți pentru a da o nouă față interioară clădirii 
unei grădinițe. Proiectul de modernizare va nece-
sita 142.246,43 lei de la bugetul local.

Cei mici din comuna Andrășești vor avea și ei 
un nou loc de joacă, odată cu finalizarea proiectu-
lui în valoare de 245.482,76 lei, dintre care 200.000  
vin prin Programul Județean de Dezvoltare 
Locală.

În comuna Miloșești, cei 200.000 lei obținuți 
prin accesarea finanțării oferite de Consiliul 
Județean Ialomița în acest an vor fi folosiți pen-
tru modernizarea unui drum comunal. Este vorba 
despre o porțiune a DC51. Pentru a duce la bun 
sfârșit ce și-au propus, aleșii locali trebuie să bu-
geteze din fondurile comunei 414.871,60 lei.

În final, în Coșereni va fi construit, ca și în 
alte localități anterior menționate, un teren de 
sport multifuncțional, a cărui realizare va costa 
375.491 lei. Contribuția ADI Ialomița se ridică la 
200.000 lei.

Calculele arată că, la finalul finanțării progra-
mului pentru acest an, valoarea totală a fondu-
rilor acordate de ADI Ialomița de 5.820.713,40 lei 
reprezintă aproape în întregime suma pusă la 
dispoziție de Consiliul Județean Ialomița pentru 
finanțarea proiectelor. Pentru anul 2020 conform 
situației prezentate de asociație mai sunt necesari 
2.607.753,00 lei pentru finalizarea tuturor proiec-
telor. 
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BILANȚUL ANULUI 2019

Educația și sănătatea publică, 
susținute de Consiliul Județean Ialomița

Anul 2019 a fost unul cu multe frământări poli-
tice la nivel național, dar în plan local lucrurile au 
continuat să funcționeze în majoritatea domeni-
ilor de activitate. Îndeosebi, este de subliniat fap-
tul că asocieri benefice între Consiliul Județean 
Ialomița și mai multe instituții din plan local au 
condus la rezultate bune în mai multe sectoare. 

În acest sens, în parteneriat, colaboratorii nu 
au încetat să caute modul de a funcționa cât mai 
bine în interesul public și în acest an. Consiliul 
Județean s-a arătat bucuros de posibilitatea de a 
facilita colaborarea cu instituții ialomițene, dar 
și cu persoane private, după cum se poate vedea 
din bilanțul activității de asociere din anul trecut. 
Întregul proces prin care consilierii au fost puși în 
situația de a lua decizii de așa natură este guvernat 
de un cadru legal bine definit. În speță, este vorba 
despre atribuții prevăzute de Legea nr.215/2001 a 
administrației publice locale și, respectiv, de către 
Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ. Conform procedurii normative, 
fiecare solicitare depusă a fost analizată, iar în 
cursul anului 2019 au fost adoptate cinci hotărâri 
prin care s-au stabilit astfel de asocieri. 

Elevi ialomițeni, la un concurs 
național de robotică

Instituțiile județene s-au implicat de la îne-
put în susținerea participării mai multor elevi 
la o competiție de robotică. Acest lucru a fost 
consemnat prin Hotărârea Consiliului Județean 
nr. 15/31.01.2019 privind aprobarea asocierii 
Judeţului Ialomiţa cu trei unități școlare din ju-
deț în vederea participării echipelor de robotică 
la etapa regională a Concursului Internațional 
de Robotică „BRD FirstTechChallenge (FTC)“, ca-
re a avut loc în perioada 14–18 februarie 2019 la 
Iași. Această competiție, organizată de Asociația 
„Nație prin educație“, reprezintă o oportunitate 
pentru elevii de liceu ialomițeni de a învăța altfel 
decât pe parcursul anului școlar și a se perfecțio-
na în domeniul fascinant al roboticii. 

Spitalul Municipal Urziceni, 
finanțat pentru dotări importante

A urmat o asociere care viza sănătatea pu-
blică. Prin Hotărârea Consiliului Județean 
nr. 58/24.04.2019 privind aprobarea asocierii 
Județului Ialomița cu Municipiul Urziceni în 
vederea finanțării în comun a dotării Spitalului 
Municipal Urziceni, modificată prin  Hotărârea 
Consiliului Județean nr. 152/27.11/2019, au fost 
achiziționate aparate necesare bunei desfășurări 
a activității medicale. În total, valoarea finanțării 
s-a ridicat la 180.000 lei, bani care au fost folosiți 
pentru achiziționarea unui sterilizator cu aburi 
având capacitatea de 434 de litri și, respectiv, a trei 
monitoare vitale pentru dotarea compartimentu-
lui de primiri urgențe.

Investiții în educație, pentru 
premierea talentelor

Spre sfârșitul anului, trei propuneri care vi-
zau unități de învățământ din județ au fost apro-
bate. Prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 
153/27.11.2019, s-a aprobat asocierea Judeţului 
Ialomiţa cu Colegiul Național „Mihai Viteazul“ 
Slobozia în vederea realizării în comun a proiec-
tului Concurs Național de Creație literară/eseuri 
„Mihai Eminescu“. Este deja cea de-a unsprezecea 
ediție a acestui eveniment cu specific literar. 

Va exista o colaborare și cu un gimnaziu din ju-
deț, în vederea asigurării unui cadru cât mai bun 
pentru desfășurarea unui concurs care îmbină no-
țiuni din două discipline fundamentale. Cadrul le-
gal este oferit prin Hotărârea Consiliului Județean 
nr. 154/27.11.2019 privind aprobarea asocierii 
Judeţului Ialomiţa cu Școala Gimnazială „Aurel 
Vlaicu“ Fetești în vederea realizării în comun a 
proiectului  Concurs Regional Interdisciplinar 
(limba română și matematică) „Magia numerelor 
și a literelor“. Acest eveniment este pe cale de a in-
augura ediția cu numărul douăsprezece, urmând 
să aibă loc la data de 30 mai 2020. 

Nu în ultimul rând, de finanțare au beneficiat 
și organizatorii unui foarte bine cunoscut concurs 
care testează la nivel înalt abilitățile elevilor în do-
meniul numerelor. Astfel, Hotărârea Consiliului 
Județean nr. 177/27.12.2019 reglementează aso-
cierea Judeţului Ialomiţa cu Colegiul Național 
„Grigore Moisil“ Urziceni. Colaborarea va fi rea-
lizată pentru finanțarea concursului Național de 
Matematică și Informatică Grigore Moisil, ediția a 
douăsprezecea. 

Două proiecte, deja finalizate după asociere
Dintre asocierile pentru proiectele menționate 

în paragrafele anterioare s-au finalizat deja, la mo-
mentul redactării acestui articol, două. Este vorba, 
în primul rând, despre acele înțelegeri încheiate 
pentru facilitarea participării echipelor de roboti-
că de la trei unități școlare din județ  la etapa re-
gională a Concursului Internațional de Robotică 
„BRD FirstTechChallenge (FTC)“. În al doilea rând 
și asocierea cu Municipiul Urziceni în vederea fi-
nanțării în comun a dotării Spitalului Municipal 
Urziceni prin achiziționarea echipamentelor me-
dicale necesare funcționării la standarde înalte la 
unității a ajuns la final.

Asocierile din anii precedenți, 
duse la bun sfârșit

Anul 2019 nu este doar unul în care au fost în-
cheiate noi astfel de înțelegeri între județ și varii 
agenți sau instituții. În cursul aceluiași an au fost 
încheiate cu succes, de asemenea, asocierile în-
cheiate în trecutul recent. 

Concursul  Național de Creație literară/eseuri 
„Mihai Eminescu“ a fost organizat și în anul școlar 
2018–2019 împreună cu instituțiile județene. Este 
vorba despre cea de-a zecea ediție a concursului 
numit după faimosul scriitor român, care s-a des-
fășurat la începutul anului trecut, în data de 15 ia-
nuarie. Asocierea a fost realizată în conformitate 
cu prevederile enunțate în Hotărârea Consiliului 
Județean nr.  141/28.11.2018, care privea realizarea 
în comun a proiectului menționat anterior și, în 
același timp, oferirea unei finanțări în valoare de 
1.500 de lei.

Școala Gimnazială „Aurel Vlaicu“ din Fetești 
a beneficiat de ajutor în organizarea proiectului 
Concurs Regional Interdisciplinar (limba română 
și matematică) „Magia numerelor și a literelor“ 
și în anul școlar încheiat în luna iunie a anului 
2019. Cea de-a unsprezecea ediție a competiției 

care i-a provocat pe elevi în cele două domenii 
cruciale pentru dezvoltarea lor a beneficiat de o 
finanțare în valoare totală de 5.000 lei. Concursul 
a avut loc la data de 30 mai 2019. Cadrul normativ 
al cooperării cu unitatea școlară a fost stabilit prin 
Hotărârea Consiliului Județean nr. 142/28.11.2018.

Stația de tratare de apă 
ajunge la o capacitate sporită

În final, trebuie amintit un proiect care a avut 
ca scop  asigurarea unor condiții sporite de sigu-
ranță din punctul de vedere al sănătății ialomi-
țenilor. Este vorba despre asocierea necesară a 
Judeţului Ialomiţa cu Municipiul Slobozia, cu 
scopul foarte important al ducerii la bun sfârșit 
a obiectivului de investiții „Extinderea staţiei de 
tratare apă a municipiului Slobozia în vederea 
creșterii gradului de siguranță a tratării apei în 
condițiile variației concentrațiilor de poluanți din 
apa brută pentru asigurarea respectării tuturor 
parametrilor de potabilitate conform reglemen-
tărilor în vigoare a apei potabile“. Proiectul a be-
neficiat de o finanțare importantă pentru ambele 
bugete. Așa cum se poate vedea prin analizarea 
prevederilor Hotărârea Consiliului Județean nr. 
90/27.09.2018,  resursele financiare alocate pro-
iectului din partea Județului Ialomița au ajuns la 
suma de 4.000.000 lei.

Contractele de asociere, 
o dovadă a funcționării eficiente 

Bilanțul anului trecut este unul care arată o 
sumă importantă de proiecte avute în vedere și, 
ulterior, aprobate de reprezentanții ialomițenilor 
din cadrul Consiliului Județean. Dintre cele trei 
proiecte care nu au fost încă finalizate, urmând 
să se desfășoare până cel mai târziu la primăvară, 
două sunt urmașele unora încheiate cu succes în 
trecut. 

Puncte cheie ale bilanțului
În final, proiectele care au primit finanțarea 

semnificativă din punct de vedere financiar ră-
mân cele două concentrate pe sănătatea ialomițe-
nilor. În primul rând, extinderea stației de epurare 
afectează în mod direct viața de zi cu zi a cetățeni-
lor, prin asigurarea unui  consum sănătos al apei. 
În al doilea rând, dotarea Spitalului Municipal 
Urziceni a fost făcută în mod punctual, fiind vorba 
de aparate cu scop precis, reușind astfel să asigure 
în continuare întreținerea bunului de preț numit 
sănătate publică. 
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Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu“ 
a adus personalități de marcă în Ialomița

Biblioteca Județeană „Ștefan  Bănulescu“ 
Ialomița contribuie la dezvoltarea personală a uti-
lizatorilor prin educația formală, prin activitățile 
desfășurate, prin cultura informației, activități de 
petrecere a timpului liber sau acces la informații. 
Dintre programele culturale desfășurate în 2019 
amintim: 

 � „Biblioteca Vine la Tine“, proiect ce s-a bu-
curat la final de an de un număr de 1.060 de 
participanți, la manifestări cum ar fi „Mihai 
Eminescu—Geniu Nemuritor“; „Unirea 
Principatelor Române“; „De vorbă cu un scri-
itor contemporan“; „Camil Petrescu—125 de 
ani de la naștere“; „9 Mai—Ziua Europei“ etc.

 � „Manifestările Culturale Conform 
Programului de Acțiuni pe 2019“ au totali-
zat la sfârșit de an un număr de 3.414 par-
ticipanți. În cadrul acestui vast program au 
avut loc „Lansări de Carte“; „Ziua Culturii 
Naționale“; „Ziua ZICI“; „Ateliere de lu-
cru“; „Ziua Internațională a Scriitorului“; 
„Conferințe“; „Ziua Cărții pentru Copii“; 
„Ziua Bibliotecarului“; „Prietenie pe o…
sfoară“; „Ziua Dunării“; „Copilărie, Miracol 
și Magie“; „Povești cu dichis“; „Obiceiuri de 
iarnă“.

 � „Școala Altfel“, un program cu 260 de parti-
cipanți, a venit în întâmpinarea partenerilor 
culturali cu numeroase dezbateri, ateliere 
tematice, vizionări de filme, jocuri, vizitarea 
bibliotecii.

 � „Club de Vacanță”, un proiect îndrăzneț pen-
tru comunitate, a avut ca și participanți un 
număr de 721 de copii.

 � „Salonul Anual de Carte, 2019“ a pus la dis-
poziția iubitorilor de lectură o lună întreagă 
dedicată cărților, în contextul unui an decla-
rat „Anul Cărții“.

De asemenea, s-au remarcat evenimente cultu-
rale și artistice, teatru, concerte, conferințe, dis-
cursuri care au adus față în față publicul ialomi-
țean cu personalități de seamă. 

În altă ordine de idei, achiziția de carte își ur-
mează pașii conform principiilor specifice (con-
tinuitatea colecțiilor, cerințele utilizatorilor, în-
locuirea exemplarelor uzate, foarte solicitate, cu 
unele noi, noile apariții editoriale). Achiziția de 
carte la sfârșitul anului 2019 a totalizat un număr 
de 6.535 unități de bibliotecă din care: achiziție 
curentă 4.268, donații 2.206, depozit legal 61. 

Muzeul Național al Agriculturii a avut 
un 2019 bogat în acțiuni culturale

În anul 2019, Muzeul Național al Agriculturii a 
continuat—pe linia preocupărilor pentru conser-
varea și relevarea specificului patrimoniului aflat 
în administrarea sa—să abordeze teme dintre ce-
le mai diverse în spaţiul expoziţional, menite să 
deschidă noi perspective reflecţiei, imaginaţiei și 
sensibilităţii publicului actual. 

 � Sărbătoarea Dragobetelui: atelier de confec-
ţionat felicitări, program artistic susţinut de 
elevi ai Palatului Copiilor din Slobozia, „poză 

la minut“ a cuplurilor de îndrăgostiţi și nu 
numai, vizită gratuită a muzeului pentru 
persoanele care poartă numele de Dragoș, 
Drăgan, Draga, Drăguţa (24 februarie);

 � Atelier de confecţionat mărţișoare. 
Participanţii la atelier au învăţat să confecţi-
oneze mărţișoare, având la dispoziţie mate-
riale diverse (26 februarie);

 � Femeia în chip și fel—expoziţie ce a adus un 
omagiu atât femeii de la sate, cât și a celei de 
la oraș prin ilustrarea unor secvenţe din via-
ţa acestora (6 martie–24 aprilie);

 � Măcinicii, tradiţii populare românești. 
Manifestare complexă în care au fost reînvia-
te tradiţiile și obiceiurile de odinioară și s-au 
modelat măcinici tradiţionali (8 martie);

 � Atelier de încondeiat ouă—Oul de Paști, în 
cadrul căruia, participanţii au învăţat să în-
condeieze ouă și au învățat despre obiceiuri-
le și tradiţiile specifice (15–19 aprilie);

 � Expoziţia premianţilor Olimpiadei Județene 
de Arte Vizuale, Istoria Artelor și Arhitectură 
(8 mai–13 august);

 � Sărbătoarea Caloianului. Paparudele—ritu-
aluri agrare pentru rodire și vreme de secetă, 
străvechi obiceiuri, cu ample semnificaţii 
legate de fertilitate și protejarea gospodăriei 
ţărănești; ediţia a XXI-a (14 mai); 

 � Noaptea Muzeelor, ediţia a XV-a. 932 de per-
soane de toate vârstele au vizitat expoziţiile 
deschise la Muzeul Naţional al Agriculturii 
(18 mai);

 � Proiectul Erasmus + “Can you play with me?”, 
în cadrul căruia elevi din România, Turcia, 

Polonia, Slovacia și Italia, însoţiţi de cadre 
didactice au participat la ateliere de perso-
nalizat căni și de pictat linguri de lemn, au 
vizitat expoziţiile muzeului și Biserica de 
Lemn „Sf. Nicolae“, au degustat pâine coaptă 
la ţest (29 mai 2019);

 � Ziua Internaţională a Dunării—„Fii activ 
pentru o Dunăre mai sigură“—a fost deschi-
să expoziţia de pictură „Delta Dunării—pa-
radisul florei și faunei“ (24 iunie–5 iulie);

 � Târgul „Pâinea și vinul“, expoziţia și lansa-
rea publicaţiei „Pâinea noastră cea de toa-
te zilele“; organizatori: Consiliul Judeţean 
Ialomiţa, Episcopia Sloboziei și Călărașilor 
și Muzeul Naţional al Agriculturii (20–22 
septembrie);

 � Povestea pâinii împletite de copii, manifes-
tare realizată în parteneriat cu Protopiatul 
Slobozia (16 octombrie);

 � Expoziţia foto-documentară: „Biserici de 
lemn din Bucovina istorică“, în care au fost 
prezentate câteva dintre monumentele de 
cult construite din lemn, alături de cele din 
piatră sau alte materiale de construcţii, din 
toată Bucovina (România și Ucraina)  (22 oc-
tombrie 2019–în prezent);

 � Sânt’Andrei Cap de Iarnă. Tradiţii populare, 
atelier de practicare și de învăţare a unor 
obiceiuri tradiţionale specifice acestei zile 
(28 noiembrie);

 � Atelier pentru Sărbătorile de iarnă; parti-
cipanţi, copii din grădinițele și școlile din 
Slobozia și din județ, însoţiţi de părinţi și bu-
nici (11–17 decembrie). 
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Un an la superlativ pentru 
Centrul Cultural „Ionel Perlea“ Ialomița

În 2019, Centrul Cultural „Ionel Perlea” a desfă-
șurat peste 100 de proiecte proprii înscrise în pro-
gramele Arte, Educaţie permanentă prin cultură 
și Editorial ale instituţiei.

Arte: „Jertfe și Vestale: Mihai Marcu, 80!“ 
În cadrul programului ARTE, a fost organizat 

Festivalul și Concursul Naţional „Ionel Perlea“, cu 
secţiunile de interpretare vocală și dirijat, eveni-
mentul emblemă al instituţiei, care s-a îmbogăţit 
de la an la an cu manifestări conexe, cum ar fi lan-
sări de carte și CD, expoziţii de artă și fotografie, 
întâlniri cu somităţi ale scenei lirice, laureaţi ai 
concursului, concerte și recitaluri care încheie ce-
le trei zile ale Festivalului Perlea.

În afara acestui eveniment, au fost organiza-
te șapte spectacole de anvergură: „Seară folk“ cu 
Marius Matache și Berti Barbera, „Serată muzica-
lă, de la clasic la jazz“, ambele în aer liber, „Concert 
extraordinar: Vivaldi, Anotimpurile“, cu Vibe 
Orchestra, dirijată de Alexandru Ilie, deţinător 
al Trofeului Ionel Perlea, Concert Pavel Stratan, 
Concert extraordinar „TĂNASE-FITS-PIAF“, diri-

jor Tiberiu Oprea, pianist Mariano Castro, solistă 
Alexandra Fits, care s-au desfășurat în Sala Europa 
a CJI, „Moment muzical românesc“ cu violonis-
tele Diana Iuga și Andrada Iuga și „Rezonanţe 
muzicale din timpuri nemuritoare“ cu soprana 
Irina Iordăchescu, tenorul Mario Vasiliu, chitară 
Mădălina Ioana Petre, la Centrul Cultural.   

Educație permanentă prin cultură: „ Al cui 
ești tu?“ și „Stop bulliyng: fii inteligent, nu 
violent!“

În cadrul programului Educaţie Permanentă 
prin Cultură, Centrul Cultural Ionel Perlea a des-
fășurat 31 de expoziţii, concursuri și concerte ale 
copiilor și amatorilor, faţă de cele 10 programate, 
20 simpozioane, conferinţe, dezbateri, întâlniri 
cu personalităţi, lansări de carte, proiecţii de film, 
în număr dublu faţă de prognoza iniţială, și 11 
reprezentaţii de teatru pentru copii, faţă de 4 pla-
nificate, în localităţile: Bordușani, Bucu, Făcăeni, 
Giurgeni, Ograda, Stelnica- Maltezi, Scânteia, 
Valea Ciorii, Traian și Vlădeni. În programarea 
acestora s-a ţinut cont de necesitatea unui act cul-
tural de calitate și în comunităţile în care nu au 
fost susținute în anii anteriori și unde era mare 
interes. În 2019, proiectul „Teatru la sat“ a abordat 
tema migraţiei, cu dramatizarea „Al cui ești tu?“ 
– o adaptare a romanului „Robert cel cuminte“ de 
Petre Crăciun. Reprezentaţia a fost tulburătoare și 
a constituit o punte de asumare a unei realităţi so-
ciale de multe ori cosmetizată sau minimalizată. 

Printre aceste activităţi de educaţie prin cultu-
ră, de mare impact s-au dovedit și dezbaterile cu 
tema „Stop Bulliyng: fii inteligent, nu violent!“ 
într-un format inedit, cu participarea unor repre-
zentanţi ai societăţii civile, cu specialiști în con-

statarea și tratarea fenomenului, cu exemple reale 
de alternative la violenţă. 

Editorial: „Povestea vieții“ — Ionel Perlea
În 2019, în susţinerea ideii de promovare a va-

lorilor proprii, a modelelor apropiate spaţiului 
social și cultural, în cadrul activităţilor editoriale 
a fost completat și reeditat în ediţie  bilingvă, ro-
mână-engleză, volumul „Istoria trăită. Veterani ia-
lomiţeni la Centenar“, o culegere unică în spaţiul 
cultural ialomiţean și naţional, care reunește chi-
purile și mesajele veteranilor din judeţul Ialomiţa, 
aflaţi în viaţă în anul omagial al Marii Uniri a 
Românilor.

Holograma lui Ionel Perlea, la Ograda 
Centrul Cultural Ionel Perlea Ialomiţa are în 

administrare atât clădirea în care funcţionează 
alături de alte trei instituţii de cultură, cât și Casa 
Memorială Ionel Perlea de la Ograda, unde anul 
acesta s-au făcut investiţii într-o nouă prezentare 
muzeală, multimedia. 

Sistemul conține o carte electronică, răsfoită 
prin touch screen, o masă electronică cu arborele 
genealogic al lui Ionel Perlea și imagini de familie, 
un perete interactiv, muzical, actionat cu bagheta 
electronică, un perete electronic cu orașele și ţări-
le unde a dirijat Ionel Perlea și o hologramă a diri-
jorului care îl înfăţișează pe Ionel Perlea la 19 ani, 
vârsta debutului său în România, și care le vorbeș-
te vizitatorilor. Investiția, susținută de Consiliul 
Județean Ialomița, se ridică la 117.000 lei.

Din punct de vedere cantitativ, impactul pro-
iectelor desfășurate de Centrul Cultural Ionel 
Perlea, în 2019, se poate cuantifica în cei 27.500 de 
beneficiari, participanţi direct în activităţile insti-
tuţiei. 

Evenimente cultural-artistice de excepție 
pentru Centrul Județean pentru Conservarea 
și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița

Pe parcursul anului 2019 s-au organizat diver-
se manifestări și evenimente culturale, relevante 
prin natura lor pentru obiectivele și principiile 
fundamentale ale instituţiei, satisfăcând așteptă-
rile publicului. 

„Istorie, tradiție și credință“ – spectacol artistic 
(Stelnica – 1 octombrie). 

„Când eram pe Ialomița“ – spectacole artistice 
oferite locuitorilor județului de ansamblul folclo-
ric „Doina Bărăganului“ și colaboratorii săi. 

„Rapsozii la ei acasă“ (ediția a XXIV-a; 16 oc-
tombrie, Vlădeni), o retrospectivă în domeniul 
folcloric, o întâlnire inedită cu „lăutarii satelor de 
altădată“.

Festivalul județean de folclor „Zărzărică, zărză-
rea“ (ediția a XXVII-a; 10-31 mai, Ciochina, Săveni, 
Slobozia). 

Festivalul național de folclor „Doina 
Bărăganului“ (ediția a IV-a: 14-15 august, Slobozia), 
cu descoperirea și promovarea celor mai valo-
roși interpreţi amatori de muzică populară din 
România. 

Festivalul-concurs național de interpretare 
a muzicii ușoare românești „Trofeul tinereții“ – 
Amara (ediția 52; 3-4 august, Amara).  

Sărbătoarea colindului „Sub zare de soare“ (edi-
ția a XIII-a; 13-14 decembrie – Slobozia). 

1 Decembrie – Ziua Națională a României (28 
noiembrie – 1 Decembrie – Slobozia; 29 noiembrie 
-2 decembrie – Spania).

Programul „Participări naționale“ (participa-
rea ansamblului folcloric „Doina Bărăganului“ la 
Târgul de turism al României - București, 21-24 fe-
bruarie; eveniment folcloric aniversar - Sibiu – 17-
19 aprilie; Festivalul-concurs national de folclor 
„Magia Sfinxului“ – Bușteni – 5-7 septembrie).

Festivalul internațional de folclor „Floare de 
pe Bărăgan“ (ediția a XXII-a, 6-9 iunie; Slobozia, 
Fetești, Albești, Coșereni, Stelnica, Sudiți, Manasia, 
Colelia, Gheorghe Doja, Gârbovi). 

Programul participări internaționale  (par-
ticiparea ansamblului „Doina Bărăganului“ la 
Festivalul internațional de folclor de la Burgas, 
Bulgaria – 26-30 august; spectacole oferite co-
munităților de români din Albacete si Cuenca 
(Spania) de către ansamblul folcloric „Doina 
Bărăganului“).

„Credință și Tradiție“ – eveniment aniversar – 
10 ani de la înființarea Coralei „Sf. Mina“;

„Concert caritabil pentru Ingrid și Maia“ – eve-
niment caritabil  (Slobozia, 21 noiembrie – Casa 
Municipală de Cultură); 

„Poveste muzicală de sărbători“ – spectacol 
artistic susținut de Miruna Ionescu și Valentin 
Albeșteanu (Sala Europa a Consiliului Județean – 
18 decembrie);

„Concert extraordinar de Crăciun“ – spectacol 
artistic susținut de Orchestra Națională „Valahia“, 
Marius Zorilă și Lavinia Goste; invitat speci-
al Grigore Leșe (Slobozia – Piaţa Revoluţiei - 21 
decembrie); 

S-a remarcat în acest an diversificarea activi-
tăților și evenimentelor cultural-artistice desfă-
șurate de Centrul Județean pentru Conservarea 
și Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița, 
precum și interesul și participarea consistentă a 
publicului. 
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Consiliul Județean Ialomița continuă 
programul de sprijinire a natalității

Programul pentru acordarea stimulentului 
financiar pentru nou-născuți a fost introdus de 
Consiliul Județean Ialomița pentru contracararea 
situației dificile înregistrată în județ din punct de 
vedere al evoluției populației, aflată în declin. Prin 
Hotărârea nr.47/2019 s-a aprobat acordarea unui 
stimulent pentru familiile cu nou născuți, în ur-
mătoarele condiții:

 � Stimulentul financiar se acordă pentru pri-
ma sau a doua naștere.În cazul nașterilor ge-
melare stimulentul se acordă pentru fiecare 
născut viu.

 � Stimulentul financiar se acordă pentru 
copiii născuți începând cu data de 7 mai 
2019.

 � Cuantumul stimulentului este diferențiat 
astfel: prima naștere—2.000 de lei, a doua 
naștere—2.500 de lei.

Beneficiarii sunt părinții/părintele copilului/
copiilor nou-născuți, cu domiciliul ambilor pă-
rinți sau al părintelui în cazul familiei monopa-
rentale în județul Ialomița și de locuire efectivă 
cu minim 6 luni înainte de nașterea copilului, 

atestată prin anchetă socială realizată de primăria 
locului de domiciliu, 

Stimulentul financiar pentru nou-născuți se 
acordă o singură dată, iar termenul de depune-
re al dosarului este de 1 lună de la data nașterii 
copilului.

În cursul anului 2019 reglementările pentru 
acest program au fost modificate prin mai multe 
dispoziții ale CJI și adaptate situațiilor concrete 
înregistrate prin aplicarea efectivă, pentru a veni 
în întâmpinarea problemelor tinerelor familii be-
neficiare. Astfel, au fost create condițiile necesare 
pentru ca toți potențialii beneficiari să aibă acces 
la resursele puse la dispoziție de Județul Ialomița.

 Pe lângă ajustările legale necesare, pentru po-
pularizarea programului au fost tipărite 200 de 
afișe și 15.000 de pliante care au fost distribuite 
spitalelor din județ, primăriilor și medicilor de fa-
milie pentru a informa la timp viitorii părinți de 
posibilitatea de a beneficia de stimulent. 

De asemenea, s-a făcut publicitate prin afișa-
rea pe panouri publicitare mari, în principalele 
localități din județ, publicarea în ziarul instituției 

„Ialomița ta“ în fiecare număr și pe pagina oficială 
de facebook. 

Rezultatele programului au fost 7 dispoziții de 
aprobare a stimulentului pentru un număr to-
al de 599 de copii, suma totală cheltuită fiind de 
1.340.500 lei  din care stimulentul pentru primul 
copil 314 beneficiari — 628.000 lei, iar al doilea co-
pil 285 de beneficiari — 712.500 lei.

Au fost emise și 17 dispoziții individuale de res-
pingere a cererilor, motivele fiind că unul dintre 
părinți nu a avut domiciliul cu 6 luni înainte pe 
raza județului Ialomița sau mama era deja la cel 
puțin a treia naștere. 

Pentru anul 2020 se preconizează o creștere a 
numărului de beneficiari, programul fiind în al 
doilea an de existență și fiind cunoscute preve-
derile sale, iar instituția încearcă simplificarea 
procedurilor de acordare astfel încât să faciliteze 
accesul la program. 

Podul Dridu, cel mai important 
proiect de infrastructură din 2019

Vara anului 2019 a însemnat, printre altele, și 
finalizarea unui important proiect de infrastruc-
tură. În actualul mandat al membrilor Consiliului 
Județean Ialomița, această dimensiune de dezvol-
tare a reprezentat de la început o prioritate în ju-
rul căreia investițiile trebuiau să fie alocate.

De departe, cel mai important proiect care a 
ajuns la final în decursul anului trecut este podul 
care face trecerea peste râul Prahova, la Dridu. 
Acesta face parte în mod oficial din componența 
DJ 101, aflându-se la km 52+759.

Proiectul merită acest calificativ din două 
puncte de vedere. În primul rând, este vorba des-
pre un obiectiv de investiții la care lucrul a înce-
put în urmă cu mai bine de jumătate de deceniu. 
Reabilitarea podului peste râul Prahova a debutat 
încă din anul 2013, atunci când a fost încheiat și 
primul contract de lucrări. În al doilea rând, este 
vorba despre un tronson important pentru conec-
tivitatea locală. Podul realizează legătura dintre 
Comunele Dridu și Jilavele, fiind, astfel, princi-
pala cale de acces dinspre Județul Prahova către 
Municipiul București.  

Au fost investite peste 10.000.000 lei
Pentru realizarea sa, au fost alocați bani din 

două surse distincte, având în vedere anvergura 
sa. Obiectivul de investiții a fost finanțat atât de 
la bugetul local cât și de la bugetul de stat prin 
Programul Național de Dezvoltare Locală. Astfel, 
în anul 2017 au fost alocate peste 8.000.000 lei. 
În acea perioadă, a fost încheiat contractul de 
finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor Europene 
nr.4494/18.12.2017, având o valoare totală de 
8.267.530,00 lei. Restul sumei necesare pentru 
realizarea proiectului a venit din sumele bugeta-
re locale. Conform devizului general actualizat 
și aprobat prin Hotărârea de Consiliu Județean 
nr.30/28.02.2019, valoarea totală a investiției a fost 
de 10.445.391,19 lei cu TVA. 

O sumă apropiată de totalul alocat de Minister 
a fost folosită pentru contractarea firmelor care 
s-au ocupat atât de proiectarea, cât și de execu-
tarea efectivă a construcției. Prin contractul de 

lucrări nr.10864 – reprezentând ”Proiectare și exe-
cuție de lucrări pentru obiectivul de investiții Pod 
peste Râul Prahova la Dridu, DJ 101, km 52+759” 
-, la data de 15.09.2017 autoritățile locale oficiali-
zează înțelegerea cu două firme. Este vorba despre 
SC LUCONSA BM SRL, liderul asocierii și SC VIA 
CARPATIA CONSULT SRL, întreprindere asociată. 
Valoarea contractului de proiectare și execuție a 
fost de 8.040.697,70 lei cu TVA.

Construcția, gata în mai puțin de un an și ju-
mătate

Termenul prevăzut în contract era de 15 luni. 
Răstimpul acesta a fost alocat pentru executarea 
lucrărilor, începând cu data emiterii ordinului de 
începere a lucrărilor și a predării amplasamentu-
lui. Decizia care a dat startul construcției a fost 
emisă la data de 16.02.2018.

Pe parcursul construcției, au fost realizate mai 
multe operațiuni care să asigure funcționarea în 
cele mai bune condiții a podului. Astfel, principa-
lele lucrări realizate au fost: 

1) consolidarea culeelor;
2) demontarea tuturor grinzilor fâșii cu 

goluri;

3) executarea a două pile noi ;
4) executarea a 7 grinzi în lungime de 44,40 

m și a 14 grinzi în lungime de 28 m (pe un mal 7 și  
pe celălalt mal 7);

În vara anului trecut, proiectul era finalizat. 
În acest sens, în data de 19.07.2019 s-a încheiat 
Procesul Verbal de Recepție la terminarea lucră-
rilor nr. 1628. Operațiunile au fost executate con-
form normelor în vigoare, în baza contractului nr. 
10864/15.09.2017, a cărui valoare totală se ridica la 
7.932.094,036 lei cu TVA.

Garanție pentru mai bine de un deceniu
Cele două întreprinderi se angajează pentru 

calitatea lucrării pe o perioadă de aproximativ 
12 ani. Perioada de garanție a lucrărilor, conform 
contractului de lucrări, este de 150 de luni de la 
încheierea Procesului Verbal de Recepție la termi-
narea lucrărilor.

Trebuie menționat, în final, că, în cazul acestui 
proiect, contractul încheiat cu cele două firme 
s-a finalizat la termen și în condițiile stipulate de 
autoritățile locale și are toate caracteristicile unei 
colaborări de succes. 


