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3,5 milioane de lei alocate de 
Consiliul Județean Ialomița pentru 
lupta împotriva noului coronavirus

În ultimele săptămâni, criza provocată la nivel 
global de infecția cu noul coronavirus a ajuns și în 
România, necesitând luarea unor măsuri excep-
ționale, atât la nivel național, cât și la nivel local 
pentru a proteja sănătatea cetățenilor. Perioada 
aceasta pune oamenii în fața unor încercări noi 
și a unor griji în plus, iar datoria autorităților es-
te să acționeze cât mai repede și cât mai eficient, 
în vederea scopului fundamental de a trece peste 
această criză de sănătate.

Măsuri imediate luate de Consiliul 
Județean Ialomița - punctele cheie

În a doua jumătate a lunii martie, la nivel nați-
onal, măsurile de protecție nu au întârziat să apa-
ră. Totuși, pentru a reuși să evite scenariile cu risc 
ridicat, autoritățile de la nivelul județelor au fost 
și ele nevoite să ia măsuri de urgență pentru a ges-
tiona situația cauzată de epidemie.

În prima etapă, prin Dispoziția 90/11.03.2020, 
emisă de Președintele Consiliului Județean 
Ialomița, Victor Moraru, s-a dispus ca suma de 
100.000 lei să se poată utiliza de către ISU pentru 
luarea măsurilor împotriva răspândirii COVID 
19, respectiv suma de 50.000 lei prevăzută în bu-
getul Consiliului Județean pentru Protecția civilă 
să poată fi utilizată pentru achiziția de materiale 
specifice  pentru ISU, și anume: filtre izoletă, echi-
pament individual de protecție medie pentru per-
sonal, combinezoane, mănuși, semimăști.

În două ședințe ținute într-un interval de doar 
patru zile, Consiliul Județean Ialomița a alocat de 
urgență fonduri pentru achiziționarea de echipa-
ment medical crucial în lupta cu noul coronavirus. 
Au fost alocați bani pentru cumpărarea unei izo-
lete care să poată transporta persoanele infectate 
către spital în condiții sigure și au fost dispuse fon-
duri suplimentare pentru a se asigura că se pot lua 
măsurile de protecție și prevenție la nivel județean. 

De asemenea, 1.318.000 lei au fost alocați pentru 
ca Spitalul Județean din Slobozia să poată achizi-

ționa imediat aparatura medicală necesară trată-
rii acestei infecții virale. În cea de-a doua ședință 
s-a aprobat asocierea dintre Județul Ialomița și 
municipiile Fetești și Urziceni, respectiv orașul 
Țăndărei, pentru a finanța spitalele din aceste lo-
calități cu 90% dintre fondurile necesare pentru 
achiziționarea de echipamente medicale.

Ulterior, în 26 martie, a avut loc o a treia ședință 
în care s-a dispus alocarea de fonduri suplimentare 
din bugetul județean pentru spitalul din Slobozia, 
după ce unitatea medicală a reușit să încheie în câ-
teva zile noi contracte care să suplimenteze veni-
turile pentru a putea asigura cheltuieli majore cu 
personalul medical și cu echipamentele. În total, 
pentru toate măsurile, vorbim de o sumă de peste 
3,5 milioane lei.

Scopul măsurilor 
Consiliului Județean Ialomița

În acest context, Consiliul Județean Ialomița 
a răspuns nevoilor cetățenilor cât de repede posi-
bil. În data de 14 martie, președintele CJI, domnul 
Victor Moraru, a convocat de îndată o ședință în 
care s-au discutat două proiecte de hotărâre cu 
impact imediat asupra sănătății publice. În aceas-
tă ședință a fost pusă pe masă o discuție privind 
rectificarea bugetului județean, având în vedere 
nevoia de a investi urgent bani pentru protecția 
cetățenilor. Astfel, odată cu aprobarea hotărârilor, 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Barbu 
Catargiu“ al Județului Ialomița a primit 50.000 lei  
pentru achiziționarea unei izolete cu presiune ne-
gativă pentru transportul pe targă. În plus, a fost 
alocată suma de 400.000 lei pentru subcapitolul 
Protecție Civilă cu scopul „asigurării resurselor fi-
nanciare necesare instituirii de măsuri în vederea 
prevenirii și limitării efectelor epidemiei“. Nu în 
ultimul rând, 1.318.000 lei au fost alocați Spitalului 
Județean de Urgență Slobozia pentru achiziționa-
rea de aparatură medicală și mobilier medical.

În cea de-a doua ședință, prioritatea a fost asi-
gurarea finanțării pentru alte spitale din județ, 
în valoare de 670.000 lei. În acest sens, în data de 
17 martie, s-a decis asocierea Județului Ialomița 
cu trei localități, după cum urmează. În primul 
rând, a fost dispusă asocierea cu municipiul Fetești 
pentru Spitalul Municipal din oraș și alocarea a 
400.000 lei, reprezentând 90% din fondurile nece-
sare achiziționării următoarelor aparate: trei apa-
rate de ventilație mecanică; două concentratoare 
O2; un nebulizator; un defibrilator; trei monitoare 
funcții vitale; un detector digital radiografii pul-

(Continuare în pagina următoare.)
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Măsuri pentru gestionarea crizei coronavirusului

În contextul actual, răspândirea virusului COVID-19 
este o urgenţă severă de sănătate publică pentru cetă-
ţeni și entităţile economice, cu infecţii în toate statele 
membre ale Uniunii. Este, de asemenea, un șoc major 
atât pentru economiile globale, cât și pentru economia 
naţională. Creșterea reală a PIB în 2020 ar putea înregis-
tra o evoluţie negativă, ca urmare a izbucnirii COVID-19, 
iar adoptarea unor măsuri de natură economică de către 
statele membre ale Uniunii Europene reprezintă acţiuni 
esenţiale pentru a atenua aceste repercusiuni negative 
asupra economiei. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 29/2020 instituie o serie de măsuri financiar-fiscale 
din care unele de interes pentru publicul larg, din care 
redăm în continuare cele mai importante:

ART. V (referitor la impozitul pe clădiri, impozitul pe te-
ren, pe mijloacele de transport, datorate autorităților locale)

(1) În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, pre-
văzut la art. 462 alin. (1), art. 467 alin. (1) și la art. 472 alin. 
(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modifi-
cările și completările ulterioare, se prorogă până la data 
de 30 iunie inclusiv .

(2) În anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, pre-
văzut la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) și art. 472 alin. 
(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modi-
ficările și completările ulterioare, pentru acordarea bo-
nificaţiei stabilite de consiliul local, se prorogă până la 
data de 30 iunie inclusiv.

ART. VII (1) Pentru obligaţiile fiscale scadente 
începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordo-
nanţe de urgenţă și neachitate până la încetarea, potrivit 
alin. (4), a măsurilor prevăzute de prezentul articol nu se 
calculează și nu se datorează dobânzi și penalităţi de în-
târziere conform Codului de procedură fiscală, aprobat 
prin Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările 
ulterioare.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 157 alin. (1) lit. 
a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările și completările ulterioare, obli-
gaţiile fiscale prevăzute la alin. (1) nu sunt considerate 
obligaţii fiscale restante.

(3) Se suspendă sau nu încep măsurile de executare 
silită prin poprire a creanţelor bugetare, cu excepţia 
executărilor silite care se aplică pentru recuperarea 
creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești 
pronunţate în materie penală. Măsurile de suspendare a 
executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile 
reprezentând venituri și disponibilităţi bănești se aplică, 
prin efectul legii, de către instituţiile de credit sau terţii 
popriţi, fără alte formalităţi din partea organelor fiscale.

(4) Măsurile fiscale prevăzute la alin. (1)-(3) încetează 
în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgenţă.

ART. IX (1) Prin derogare de la prevederile art. 
23 alin. (1) și (2) din Legea responsabilităţii fiscal-bugeta-
re nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completări-
le ulterioare, și de la prevederile art. 6 alin. (2) din Legea 
nr. 500/2002, privind finanţele publice, cu modificările 
și completările ulterioare, în anul 2020 se pot promova 
rectificări bugetare în primul semestru al anului.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, pe perioada stării de urgenţă in-
stituite pe teritoriul României, prin derogare de la pre-
vederile art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea responsabilităţii 
fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, de la prevederile art. 44 alin. 
(4), art. 47 alin. (4) și (8)-(11) și art. 47^1 alin. (2) din Legea 
nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și 
completările ulterioare, precum și de la prevederile art. 
49. alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele pu-
blice locale, cu modificările și completările ulterioare, se 
autorizează ordonatorii principali de credite să efectue-
ze virări de credite bugetare și credite de angajament ne-
utilizate, după caz, astfel încât să asigure fondurile nece-
sare pentru aplicarea măsurilor de combatere și preve-
nire a răspândirii infectării cu coronavirusul COVID-19, 
cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate.

(3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca pe 
baza comunicărilor transmise de ordonatorii principali 
de credite a virărilor efectuate la alin. (2) în termen de 5 
zile lucrătoare de la data efectuării, să aprobe repartiza-
rea pe trimestre a virărilor de credite bugetare și credite 
de angajament.

ART. X (1) Pe durata stării de urgenţă, între-
prinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite de 
Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării și dez-
voltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările 
și completările ulterioare, care și-au întrerupt activita-
tea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorită-
ţile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării 
de urgenţă decretate și care deţin certificatul de situaţie 
de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei și 
Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată 
pentru serviciile de utilităţi - electricitate, gaze naturale, 
apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amâ-
narea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinaţie de 
sediu social și de sedii secundare.

(2) Prin derogare de la alte dispoziţii legale, în con-
tractele în derulare, altele decât cele prevăzute la alin. 
(1), încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii prevă-
zute la alin. (1), poate fi invocată forţa majoră împotriva 
acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri 
comunicate între părţi prin orice mijloc, inclusiv prin 
mijloace electronice, de renegociere a contractului, 
pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în consi-
derare a condiţiilor excepţionale generate de starea de 
urgenţă.

(3) Se prezumă a constitui caz de forţă majoră, în 
sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, împrejurarea 
imprevizibilă, absolut invincibilă și inevitabilă la care se 
referă art. 1.351 alin. (2) din Codul civil, care rezultă din-
tr-o acţiune a autorităţilor în aplicarea măsurilor impu-
se de prevenirea și combaterea pandemiei determinate 
de infecţia cu coronavirusul COVID-19, care a afectat ac-
tivitatea întreprinderii mici și mijlocii, afectare atestată 
prin certificatul de situaţie de urgenţă. Prezumţia poate 

fi răsturnată de partea interesată prin orice mijloc de 
probă. Caracterul imprevizibil se raportează la momen-
tul nașterii raportului juridic afectat. Nu vor fi impre-
vizibile măsurile luate de autorităţi în conformitate cu 
actul normativ care a instituit starea de urgenţă.

(4) Penalităţile stipulate pentru întârzieri în executa-
rea obligaţiilor decurgând din contractele încheiate cu 
autorităţile publice de către întreprinderile mici și mij-
locii prevăzute la alin. (1) nu se datorează pentru durata 
stării de urgenţă.

(5) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile, în mod co-
respunzător, și pentru următoarele profesii care înde-
plinesc servicii de interes public: formele de exercita-
re a profesiei de notar public, formele de exercitare a 
profesiei de avocat și formele de organizare a activităţii 
profesiei de executor judecătoresc, a căror activitate este 
afectată direct prin măsurile dispuse de autorităţile pu-
blice, pentru prevenirea și combaterea pandemiei deter-
minate de infecţia cu coronavirusul COVID-19. Criteriile 
pe baza cărora sunt stabiliţi beneficiarii acestei măsuri 
se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(6) Membrii profesiilor prevăzute la alin. (5) sunt obli-
gaţi ca, pe perioada instituirii stării de urgenţă, să ia, cu 
observarea regulilor de disciplină sanitară și a celorlalte 
măsuri de protecţie și prevenţie stabilite de autorităţile 
competente ca urmare a instituirii stării de urgenţă, mă-
surile necesare în vederea asigurării continuităţii activi-
tăţii. Nerespectarea acestei obligaţii constituie abatere 
disciplinară care se sancţionează cu excluderea din pro-
fesie, în condiţiile și cu procedura stabilite de legislaţia 
în vigoare, aplicabile fiecărei profesii.

(7) Salariaţii formelor de exercitare a profesiilor men-
ţionate la alin. (5) care refuză îndeplinirea sarcinilor de 
serviciu asumate prin contractul individual de muncă și 
din acest motiv nu se poate asigura desfășurarea în con-
diţii optime a activităţii, respectiv continuarea activităţii 
în cadrul formelor de exercitare a profesiilor menţio-
nate nu vor avea acces la beneficiile de asistenţă socială 
sau la alte facilităţi ce vor fi acordate pe durata stării de 
urgenţă.

(8) Organele de conducere ale profesiilor prevăzute la 
alin. (5) vor lua măsurile necesare în vederea coordonă-
rii activităţii membrilor profesiei pe perioada instituirii 
stării de urgenţă, vor verifica respectarea obligaţiilor 
prevăzute la alin. (6) și vor dispune măsurile prevăzute 
de legislaţia în vigoare.

(9) De dispoziţiile alin. (1) beneficiază cabinetele 
medicilor de familie și cabinetele stomatologice în care 
își desfășoară activitatea, în orice formă, cel mult 20 de 
persoane și a căror activitate este afectată direct prin 
măsurile dispuse de autorităţile publice, pentru preveni-
rea și combaterea pandemiei determinate de infecţia cu 
coronavirusul COVID-19. Criteriile pe baza cărora sunt 
stabiliţi beneficiarii acestei măsuri se stabilesc prin ho-
tărâre a Guvernului.

(10) De dispoziţiile alin. (1) beneficiază federaţiile 
sportive naţionale și cluburile sportive care deţin certi-
ficat de identitate sportivă și a căror activitate este afec-
tată direct prin măsurile dispuse de autorităţile publice 
pentru prevenirea și combaterea pandemiei determina-
te de infecţia cu coronavirusul COVID-19. Criteriile pe 
baza cărora sunt stabiliţi beneficiarii acestei măsuri se 
stabilesc prin hotărâre a Guvernului. 

monare; două trolii echipate pentru urgențe; două 
paturi ATI; un  aspirator de  secreții; un brancard 
urgență. În al doilea rând, a fost direcționată suma 
de 180.000 lei către Spitalul Municipal Urziceni, 
prin asocierea cu acest oraș, pentru a achiziționa: 
patru monitoare funcții vitale; patru injectomate; 
un ventilator ventilație mecanică; șapte termo-
metre non-contact. În al treilea și ultimul rând, 
odată cu asocierea cu orașul Țăndărei, Spitalul 
Orășenesc primește suma de 90.000 lei pentru a 
cumpăra: un container 6.000×2.400×2.600 mm (do-
tat cu WC, lavoar, duș, boiler); un aparat ventilație 
(acționat pneumatic și controlat electronic atât 
pentru uz pediatric, cât și pentru adulți, folosit 
pentru terapia intensivă). În cea de-a treia ședință, 

din data de 26 martie, a fost alocată o sumă supli-
mentară de 954.000 lei pentru Spitalul Județean 
de Urgență Slobozia, în contextul în care simultan 
instituția a încheiat contracte suplimentare cu 
Casa de Asigurări de Sănătate Ialomița, Direcția de 
Sănătate Publică Ialomița și Institutul de Medicină 
Legală Mina Minovici pentru a putea suporta noile 
cheltuieli impuse. Fondurile din bugetul județean 
sunt destinate achiziționării de: 

 � Un cort triaj ARZ 30 cu 4 intrări, 4 ferestre și 
prelată protecție;

 � Trei corturi tratamente ARZ 50 cu 2 intrări, 
10 ferestre și prelată protecție; 

 � Trei lămpi Aldebaran 1000 2 × 36 W fluores-
cent: 1 linie de 3 lămpi pentru ARZ 30;

 � Trei linii de 5 lămpi pentru ARZ 50; 

 � Patru încălzitoare pe motorina MASTER BV 
77 (unul pe cort);

 � Patru grupuri electrogen 14 KVA × 380/220 V 
(unul pe cort);

 � Patru pompe aer Scoprega Bravo 2000 (una 
pe cort);

 � Patru aparate aer condiționat DANTHERM 
AC M 7 MKII (unul pe cort);

 � Rest materiale pentru corturi;
 � Două aparate ventilație mecanică portabile;
 � 50 paturi pliante;
 � Trei terminale portabile;
 � Zece monitoare portabile Apollo N3;
 � Trei aparate purificat aer. 

(Urmare din pagina anterioară.)
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Pastorală dată la Sărbătoarea Învierii 
Domnului din anul mântuirii 2020

Iubitului meu cler și popor, 
Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, 

Iar din parte-mi, arhierești binecuvântări!

Dreptmăritori creștini, 
Hristos a Înviat!

Creștinismul s-a născut odată cu Învierea 
Mântuitorului Hristos. Aceasta este Taina centrală 
și cea mai mare a credinței creștine. Fără Învierea 
Mântuitorului Hristos nu ar fi existat Noul Testament, 
n-am fi avut nicio Evanghelie, nici măcar o relatare sau 
vreo epistolă creștină a Sfântului Apostol Pavel. 

Fără Învierea Mântuitorului nu ar fi existat nici 
Creștinismul, nici propovăduirea lui Hristos, nici 
Biserica, nici cultul sau misiunea ei. 

Fără Învierea lui Hristos ar fi fost imposibil de expli-
cat misiunea Apostolilor, jertfa Mucenicilor, mărturia 
Mărturisitorilor, sfințenia Sfinților, retragerea din lume 
a pustnicilor, minunile tămăduitoare, credința celor 
care cred, dragostea celor care iubesc, nădejdea celor 
care nădăjduiesc, înfrânarea celor care postesc, rugă-
ciunea celor care se roagă, smerenia celor smeriți, du-
rerea celor îndurerați sau orice altă faptă creștinească.

După Învierea Sa din morți, Mântuitorul Hristos S-a 
arătat apostolilor pe care-i alesese prin Duhul Sfânt, 
timp de 40 de zile, prin multe semne doveditoare, și 
le-a poruncit să vestească Evanghelia Împărăției lui 
Dumnezeu. Sfântul Luca, în cartea Faptelor Apostolilor, 
pe care Biserica a rânduit să o citim și la care să me-
dităm în această perioadă specială dintre Înviere și 
Pogorârea Duhului Sfânt, este singurul autor al Noului 
Testament care pomenește despre cele patruzeci de zi-
le petrecute de Iisus Domnul, după Înviere, împreună 
cu apostolii. 

Numărul 40 apare în mai multe locuri din Sfânta 
Scriptură și este plin de însemnătate și simbolism. Se 
referă, în primul rând, la zilele unei experiențe sau anii 
unei generații. De aici și ideea unei perioade de timp 
mai lungi, a cărei durată nu se poate ști cu exactitate. 

Din istoria mântuirii, prezentată de Scriptura Sfântă 
a Vechiului și Noului Testament, cele mai importante 
referințe sunt legate de peregrinarea poporului ales, 
Israel, prin pustie, timp de 40 de ani, după eliberarea 
din robia Egiptului (Numerii 14, 33), de perioada de 
pregătire a proorocului și legislatorului Moise, care 
s-a pregătit, rămânând 40 de zile pe muntele Sinai, ca 
să poată primi de la Dumnezeu învățăturile sfinte, cu-
prinse în cele 10 porunci. Iisus, Domnul și Mântuitorul, 
a petrecut 40 de zile în pustie fiind ispitit, adică pus la 
încercare de diavol. 

Dreptmăritori creștini,
Pustia, potrivit Sfintei Scripturi, nu este numai un 

loc cu importanță geografică, ci este și o experiență 
duhovnicească a omului credincios, care trăiește între 
cer și nisip, între a avea totul sau nimic; este experiența 
celor mai arzătoare întrebări pe care omul și le poate 
pune sieși. Experiența pustiei este o experiență a ascul-
tării extreme, o pedagogie necesară omului credincios, 
popoarelor lumii, care, asemenea experienței robiei lui 
Israel din Egipt, în urma traversării și peregrinării prin 
pustie, au devenit, dintr-o masă de robi, un popor al lui 
Dumnezeu, de oameni renăscuți din ascultarea cuvân-
tului pe care Dumnezeu L-a descoperit lor prin Moise. 

Pustia este locul marilor descoperiri pe care 
Dumnezeu le-a făcut unor mari aleși ai Săi, chemați 
să conducă destinele oamenilor. În pustie, Moise a 
văzut Rugul aprins, care nu se mistuia, și a primit 
Descoperirea Numelui Inefabil al lui Dumnezeu (Ieșire 

3, 1-14). În pustie, Dumnezeu i-a dăruit poporului pe 
care și l-a ales Legea sau Tora, după care să se călău-
zească, și a încheiat un Legământ cu acest popor (Ieșire 
19-24). În pustie, a umplut cu daruri poporul Său: 
mana, prepelițele, apa izvorâtă din stâncă. În pustie, 
Dumnezeu S-a descoperit proorocului Ilie în „murmur 
ușor și dulce“, în freamăt de adiere lină (1 Regi 19, 12). 

Experiența pustiei este una a așteptării și a spe-
ranței, a încercărilor și ispitelor de tot felul. Nu este 
ușor să accepți pustia ca parte integrantă a Învierii și 
mântuirii. În pustie, Israel L-a ispitit pe Dumnezeu, iar 
experiența pustiei s-a dovedit a fi o cernere teribilă, o 
scoatere la iveală a ceea ce omul are în inima sa, a ceea 
ce-l robește și stăpânește: „Amintește-ți de tot drumul 
pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în pustie, 
ca să te pedepsească și să te încerce și să deslușească 
ce-i în inima ta“ (Deuteronom 8, 2). Experiența pustiei 
este o școală care-l educă pe om să se cunoască pe si-
ne însuși, asemenea părintelui celor ce cred, Avraam, 
care a răspuns la chemarea pe care Dumnezeu i-a adre-
sat-o: „Ieși din țara ta, din ținutul tău...“ (Facere 12, 1), 
să accepte sensul duhovnicesc al călătoriei sale sau 
al peregrinării printre necunoscutele lumii acesteia. 
Cunoaște-te, întoarce-ți sufletul și acceptă Cuvântul lui 
Dumnezeu!

Însă pustia, ne arată Sfânta Scriptură, este și locul 
răzvrătirilor împotriva lui Dumnezeu, a cârtelilor și 
contestărilor (Ieșire 14, 11-12). Prin experiența pustiei, 
poporul lui Dumnezeu a fost pus la încercare, s-a în-
depărtat de Dumnezeu, a fost pedepsit, dar s-a pocăit; 
acolo a primit Legea, a pecetluit Legământul și a primit 
diferite binefaceri de la Dumnezeu, având ca rezultat 
final faptul că au fost conduși, prin mijlocul deșertului, 
în Pământul Făgăduinței. 

Iubiți credincioși,
Pustiul este, așadar, potrivit Sfintei Scripturi, locul 

pregătirii, arenă de luptă și încercare, ținutul daruri-
lor duhovnicești. În pustie, Mântuitorul Hristos S-a 
războit cu satana pentru a repara nereușitele vechiu-
lui Israel; în pustie, a hrănit poporul cel nou al lui 
Dumnezeu cu pâine și pește. Sfântul Ioan Botezătorul, 
ca Înaintemergător al Domnului, a pregătit în pustie 
poporul pentru primirea și recunoașterea Lui. 

Timp de 40 de zile, Mântuitorul Însuși a trăit ex-
periența pustiei ca pe noviciatul existențial al slujirii 
Sale publice, față către față cu puterea iluziei satani-
ce, cu farmecul ispitelor, din care a ieșit biruitor, ră-
mânând credincios Cuvântului, voii lui Dumnezeu și 
lucrării Sale dumnezeiești, pe care o avea de împlinit. 
Evanghelistul Marcu ne spune că, după ispitirea din 
pustie, Domnul „era cu fiarele sălbatice și îngerii Îl slu-
jeau“ (Marcu 1, 12-13). Amintirea „fiarelor“ și a îngerilor 
ne duce cu gândul la ispitirea primului om, Adam, care 
a căzut (Facere 3), și pe Iisus, Care a biruit. Dacă eșe-
cul lui Adam a produs dezechilibre cosmice și a produs 
tulburarea armoniei dintre om și natură, biruința lui 
Hristos, Noul Adam, a restaurat această armonie, prin 
ascultarea desăvârșită față de Dumnezeu. Conviețuirea 
lui Iisus cu fiarele indică începutul unei epoci noi în is-
toria lumii, o epocă în care puterea bunătății este mai 
tare decât a răutății, în care iubirea este mai puternică 
decât moartea.

După exemplul Mântuitorului, vedem din experien-
ța vieții oamenilor sfinți, care au trăit în pustie, experi-
ența libertății interioare și a detașării de cele nefolosi-
toare, cum s-au împrietenit cu natura înconjurătoare, 
reușind să stabilească legături cu animalele sălbatice, 
care amintesc de armonia de dinainte de căderea în pă-
cat. Sfântul Ioan Botezătorul, în pustie, a pregătit Calea 
Domnului și a învățat iconomia micșorării de sine. El a 
trăit experiența pustiei ca loc al întâlnirilor esențiale, 
al prieteniei și al iubirii pe care o simțea față de lumea 
căzută. 

Oamenii, care de secole se sfințesc în pustia Iudeii 
sau a Egiptului, dar și în pustia lumii acesteia, la înce-
putul secolului XXI, ne arată cum aceasta poate înflori 
precum crinul (Isaia 35, 1-2), cum pustia devine „învă-
țătoarea credinței“ (magistra fidei), după cum istoria 
este „învățătoarea vieții“ (magistra vitae). 

Dreptmăritori creștini,
Sfântul Evanghelist Luca ne spune că, după Înviere, 

Iisus Domnul a petrecut patruzeci de zile cu apos-
tolii pe pământ. De ce nu cincizeci de zile? Pentru că 
Mângâietorul nu Se putea pogorî odată cu Înălțarea 
lui Iisus la Tatăl, ci numai după Înălțare. Înălțarea este 
un eveniment care are o strânsă legătură cu Învierea. 
Cele patruzeci de zile între Înviere și Înălțare au fost 
zile în care Domnul Înviat li S-a arătat apostolilor, pe 
care i-a învățat în legătură cu venirea Împărăției lui 
Dumnezeu, cum vor primi putere de sus, odată cu po-
gorârea Duhului Sfânt la Rusalii, și cum să trăiască no-

ua realitate a prezenței Sale reale în Sfânta Euharistie, 
după despărțirea fizică de ei. Înălțarea Domnului la cer 
marchează sfârșitul arătărilor Sale de după Înviere, iar 
trimiterea Duhului de la Tatăl este împlinirea făgădu-
inței de a fi mereu împreună cu ei și, prin ei, cu noi, 
până la sfârșitul veacurilor. 

Învățarea evangheliei timp de 40 de zile este o con-
tinuare a instruirii dată de Domnul înviat ucenicilor 
Săi, este durata „plenitudinii învățăturii Sale dumne-
zeiești“. Mai devreme, în concluzia Evangheliei sale, 
Sfântul Luca a descris această instruire, care a început 
cu ucenicii la Emaus, când, „începând de la Moise și de 
la toți proorocii, le-a tâlcuit [Hristos Cel înviat, dar în-
că necunoscut] lor, din toate Scripturile cele despre El“ 
(Luca 24, 27).

Dar, în această evanghelie a celor 40 de zile, sunt 
schițate multe din elementele componente a ceea ce 
urma să devină învățătura centrală, cultul și structura 
Bisericii, după Pogorârea Duhului Sfânt.  

Sfântul Apostol Luca ne prezintă și exemplul vie-
ții Bisericii apostolice din Ierusalim, imediat după 
Pogorârea Duhului Sfânt, caracterizată de patru ex-
periențe fundamentale, potrivit descrierilor sintetice 
din cartea Faptele Apostolilor (cf. FA 2, 42-47; 4, 32-35; 
5, 12-16): „Și stăruiau în învățătura Apostolilor și în 
împărtășire, în frângerea pâinii și în rugăciuni“ (FA 
2, 42). Importanța acestei experiențe pentru ucenicii 
Mântuitorului este redată în mod admirabil în relata-
rea din Emaus (Lc 24, 13-35). Punctul culminant al aces-
tei istorisiri îl constituie deschiderea ochilor ucenicilor 
pentru a-L putea cunoaște pe Mântuitorul Hristos învi-
at, Care li se dăruiește în chip euharistic, în timp ce Se 
face nevăzut de la ochii lor. Atmosfera acestei celebrări 
euharistice (cf. FA 2, 46) este una de bucurie, izvorâtă 
din certitudinea prezenței lucrătoare a Mântuitorului 
Hristos înviat, și de curăție a inimii, care se referă pro-
babil și la efortul primilor creștini de a păstra armonia 
și unitatea dintre ei. „Și în fiecare zi stăruiau într-un 
cuget în templu și, frângând pâinea în casă, luau îm-
preună hrana întru bucurie și întru curăția inimii“ (FA 
2, 46). Această experiență se manifestă, așadar, ca o ex-
presie a deplinei comuniuni. 

Iubiți frați și surori în Domnul Cel Înviat,
Anul acesta serbăm Sfintele Paști, trecerea de la ro-

bia păcatului la libertatea fiilor lui Dumnezeu, de la 
moarte la viața veșnică, în condiții speciale, de mare 
încercare fizică și sufletească, asemenea unor oameni 
peregrini prin pustia lumii acesteia, cu speranța renaș-
terii și a învierii. 

Această experiență a închiderii locașurilor de cult, 
din cauza molimei care s-a abătut asupra omenirii, 
precum și a măsurilor drastice luate de autorități, ar 
lăsa impresia că sunt luate împotriva credinței noastre. 
Nu este și nu poate fi în pericol credința noastră orto-
doxă, deși comunitățile de creștini nu mai pot frecven-
ta biserica pentru un timp. 

De aceea, vă îndemn să vă întăriți sufletește, prin ru-
găciunile Noastre, prin rugăciunea personală de acasă, 
să edificăm biserica cea mică din casa noastră, teme-
lia Bisericii lui Hristos, uniți în jurul familiei, având în 
mijlocul nostru pe Maica Domnului și cerând ajutorul 
Sfinților. 

Vă asigur că preoții vor săvârși în continuare Sfânta 
Liturghie, astfel încât niciun altar să nu rămână fără 
săvârșirea Jertfei nesângeroase, și că toți veți fi pome-
niți în rugăciune, până la vremea când Dumnezeu va 
îngădui să ne vedem față către față în Biserică, comuni-
tatea și adunarea celor credincioși.

Să vestim Învierea lui Hristos și celor care sunt în în-
tunericul păcatelor, căzând ușor în duhul deznădejdii 
în fața acestor teribile încercări; să înmulțim faptele 
noastre bune, de care este atâta nevoie în aceste ispite, 
iar lumina pe care Învierea Mântuitorului Iisus Hristos 
ne-o dăruiește ne va călăuzi și vom birui lucrarea fă-
țarnicilor și viclenilor care uneltesc împotriva fiilor lui 
Dumnezeu, creștinii dreptmăritori.

În această zi de lumină și de har, pe care pandemia 
nu a putut să o întunece, vă binecuvintez pe toți și vă 
urez să aveți pace, multă credință și nădejde, sănătate, 
rugând pe Preabunul Dumnezeu, pe Mântuitorul Iisus 
Hristos, Cel Înviat din morți, să vă dăruiască cele ce vă 
sunt de folos sufletelor și trupurilor voastre.

Adevărat a Înviat Domnul!

Al vostru arhipăstor, stăruitor în rugăciune către 
Mântuitorul Iisus Hristos, Cel Înviat pentru pace și 

bunăvoire,

Vincentiu, 
Episcopul Sloboziei și Călărașilor
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Mai multă siguranță în Gârbovi, cu ajutorul 
finanțării nerambursabile prin ADI Ialomița

Dintre bunurile publice de care se bucură o so-
cietate democratică, siguranța reprezintă o piatră 
de temelie pentru bunăstare sau dezvoltare perso-
nală. Cu alte cuvinte, este vorba despre un aspect 
extrem de important al vieții de zi cu zi al cetățe-
nilor, dar, în același timp, unul foarte puțin vizibil. 
Acest aspect este exprimat foarte succint într-un 
proiect implementat în comuna Gârbovi din ju-
dețul Ialomița, în care finanțarea nerambursabi-
lă a jucat un rol crucial. Inițiativa a fost, recent, 
dusă la bun sfârșit, adăugând încă un calificativ 
de succes în repertoriul Programului Județean de 
Dezvoltare Locală (PJDL).

Siguranța cetățenilor, prioritatea 
principală a autorităților locale

Unul dintre proiectele finalizate în această lu-
nă care a beneficiat de finanțare prin Program a 
fost, astfel, concentrat pe crearea unor condiții si-
gure pentru cetățenii comunei Gârbovi, constând 
în „realizarea unui sistem de supraveghere video 
cu circuit închis“. Conform inițiatorilor, obiectivul 
central a fost reprezentat de „creșterea calității 
vieții prin asigurarea condițiilor optime de viață 
și siguranța cetățenilor din comuna Gârbovi, ju-
dețul Ialomița și totodată crearea premiselor de 
dezvoltare socio-economică a comunei Gârbovi“. 
În principal, odată cu punerea în funcțiune a nou-
lui sistem, cei 3750 de locuitori din comună vor fi 
beneficiarii direcți ai acestei inițiative, în timp ce 
faptul că și alte instituții publice vor utiliza aceste 
înregistrări video în scopul creșterii calității vieții 
va mări semnificativ numărul beneficiarilor totali.

După jumătate de an, proiectul a ajuns la final
Conform contractului încheiat între autori-

tățile locale și responsabilii pentru implemen-
tarea proiectului, contractul avea o durată de 
6 luni. După ce a trecut acest răstimp, oficialii 
din Gârbovi au anunțat încheierea cu succes a 
acestei inițiative, ținând o conferință cu acest 
scop. Printre invitați s-a numărat și președinte-
le Consiliului Județean Ialomița, domnul Victor 
Moraru, care s-a bucurat să i se alăture domnului 
Grigore Popa, primarul din comuna Gârbovi, pen-
tru a marca această ocazie fericită și a vedea exact 
cum au fost folosiți banii. 

Sistemul cuprinde câteva zeci de camere de su-
praveghere comune, care au o rază fixă de acțiune 
și care pot fi folosite cel mai bine pentru a urmări 
o zonă anume. Totuși, în plus față de acestea, se 
remarcă și patru camere specializate pentru a 

urmări autovehicule. Acestea au capacitatea de a 
distinge și recunoaște numerele de înmatriculare, 
ușurând supravegherea rutieră.

Detaliile tehnice și financiare ale proiectului
Pentru crearea infrastructurii electronice a 

sistemului de supraveghere au fost achiziționate 
următoarele bunuri:

 � 30 de camere de supraveghere fixe pentru 
supraveghere și monitorizare;

 � 4 camere specializate cu funcția LPR (license 
plate recognition – recunoașterea plăcuțelor 
de înmatriculare);

 � 1 dispozitiv de stocare a imaginilor (NVR) cu 
un monitor;

 � 34 de stâlpi metalici;
 � 27 de cutii de joncțiune fibră optică IP;
 � 11.4 km – rețea de fibră optică și materiale 
necesare acestei rețele;

 � 16 surse de alimentare a camerelor;
 � 5 switch-uri pentru conectarea a 60 de media 
convertors;

 � 8 switch-uri POE pentru telealimentare 
camere;

 � 2 stații de lucru cu 2 monitoare instalate la 
Poliția locală și la Sediul Primăriei;

 � 1 UPS – pentru autonomia energetică a 
sistemului;

 � 3 access point-uri Wi-Fi. 
Valoarea totală a proiectului a fost aproape de 

400.000 lei, care au fost obținuți după cum urmea-
ză: 189.841 lei a fost cheltuiala suportată din bu-
getul local al comunei Gârbovi, în timp ce 199.986 
lei au fost alocați prin Programul Județean de 
Dezvoltare Locală, în sesiunea din anul 2019.

Mai multe posibilități, 
odată cu implementarea PJDL

Autoritățile locale din comunele și orașele ju-
dețului Ialomița care își doresc să implementeze 
proiecte care, în lipsa unei finanțări suplimenta-
re, le-ar fi în afara posibilităților apelează la PJDL.

Pe baze meritocratice, în conformitate cu 
un ghid din ce în ce mai accesibil de la an la an, 
diferitele unități administrativ-teritoriale pro-
pun idei de proiecte care să conducă la o viață 
mai bună pentru cetățenii lor. În condițiile în 
care inițiativa respectă normele și cerințele im-
puse pentru acordarea finanțării, Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, căreia 
Consiliul Județean Ialomița îi acordă 5.000.000 
lei din anul 2018 încoace pentru acest scop, alocă 

până la 200.000 lei, în cazul comunelor, și, respec-
tiv, 300.000 lei, în cazul orașelor, pentru a susține 
proiectul.

De multe ori, sumele acestea ajung să reprezin-
te chiar și mai mult de jumătate din cheltuielile 
totale necesare implementării unei astfel de ini-
țiative. Cu alte cuvinte, banii aceștia sunt cruciali 
pentru existența unor astfel de investiții. În ab-
sența lor, este greu de spus când și cum ar putea 
mai multe orașe sau comune din județ să meargă 
către obiectivele de dezvoltare alese. 

Importanța diversității în dezvoltarea locală
Unul dintre aspectele care se fac cel mai ușor 

remarcate la ideea din spatele Programului 
Județean de Dezvoltare Locală este că pune în 
centru nevoile și dorințele specifice anumitor ora-
șe sau comune. În clar, autoritățile locale se pun 
de acord cu privire la ce nevoi au pentru perioade-
le de timp următoare și să formuleze solicitări de 
finanțare în care să își detalieze ideile și planurile 
în conformitate cu aceste decizii. Datorită acestui 
mod de a concepe lucrurile, proiectele care pri-
mesc finanțare fac parte din categorii foarte dife-
rite, de la sport, la siguranță, la sănătate sau la in-
frastructură, acoperind o paletă largă de obiective 
și beneficiari. 

„Mă bucură să văd diversitatea proiectelor fi-
nanțate prin PJDL, cred că acest lucru arată cât 
de variate sunt nevoile ialomițenilor, iar soluția 
cea mai bună este să lăsăm orașele și comunele 
să decidă care sunt prioritățile lor de investiție“, 
a declarat domnul Victor Moraru, președintele 
Consiliului Județean Ialomița, la conferința de în-
cheiere a proiectului din Gârbovi. 

Un nou proiect de 
importanță regională 
prinde contur: aeroport 
la Alexeni

Echipa Consiliului Județean Ialomița lucrează 
zi de zi la evaluarea de proiecte care să dezvolte 
județul și astfel să ducă la creșterea nivelului de 
trai pentru cetățeni. Un nou proiect ambițios are 
toate șansele de a se transforma relativ repede în 
realitate - realizarea aeroportului Alexeni.

La finalul lunii aprilie va fi gata studiul de opor-
tunitate și, împreună cu experții care realizează 
cercetarea, se încearcă găsirea celei mai bune so-
luții. O veste bună care vorbește de la sine despre 
potențialul unei astfel de investiții a venit odată 
cu recepționarea unei scrisori de de intenție de la 
o companie din Emiratele Arabe Unite, care își do-
rește să investească în acest proiect.

„În ceea ce privește fosta bază aeriană militară 
Alexeni, intenționăm să dezvoltăm un aeroport 
comercial modern pentru pasageri și marfă pen-
tru aeronave cu rază medie și lungă, precum și 
o importantă bază de întreținere tehnică pentru 
aeronavele Airbus și Boeing“, se arată în cererea 
fermă de concesiune pe o perioadă de 73 de ani.

Echipa din cadrul CJI analizează cu atenție ce-
rerea companiei din Emiratele Arabe Unite, dar 
și alte posibilități de asociere pentru construirea 
aeroportului și în scurt timp se va lua de o decizie 
în favoarea celei mai avantajoase soluții. Acesta 
este un prim pas prin care încercăm ca un aero-
port de importanță regională pentru mărfuri și 
persoane să devină realitate în județul Ialomița. 
Dezvoltarea economică ar fi mult accelerată și am 
crea locuri de muncă pentru ialomițeni. 
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Străzi moderne și o nouă oază de distracție 
pentru copii, în Comuna Moldoveni

De cele mai multe ori, când se vorbește în spa-
țiul public despre nevoia de investiții într-o anu-
mită direcție sau alta, discuția atinge măcar tan-
gențial și subiectul infrastructurii rutiere. Acest 
aspect a devenit un punct central al discursului 
public în ultimii ani, nevoia de construcții noi și 
de modernizare a celor vechi fiind evidențiată din 
ce în ce mai des. În acest context, și direcțiile de 
investiție s-au schimbat în anumite zone ale ță-
rii. În județul Ialomița, mecanismul Programului 
Județean de Dezvoltare Locală, care permite uni-
tăților administrativ-teritoriale să depună cereri 
de finanțare pentru exact nevoile lor, acordând 
mult mai multă autonomie decât o eventuală de-
cizie de la un nivel superior.

Diversitate și rezultate clare în Moldoveni
Este important de subliniat că Programul per-

mite autorităților locale să vină cu propuneri din 
domenii foarte diferite, atâta timp cât respectă ce-
rințele legale și regulile pe care se fundamentează 
apelul pentru proiecte din anul respectiv. Două 
proiecte finalizate recent în comuna Moldoveni 
ilustrează perfect atât diversitatea inițiative-
lor care primesc finanțare nerambursabilă, cât 
și concentrarea pe obiective de infrastructură. 
Reprezentanții ialomițenilor din această comu-
nă au apelat la fondurile oferite de Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Ialomița pentru mo-
dernizarea a trei străzi din localitate și, respectiv, 
amenajarea unui loc de joacă pentru cei mici. 
Ambele proiecte au fost finalizate în luna martie 
a acestui an.

Infrastructură modernă pentru 
o comună în proces de modernizare

Autoritățile din Moldoveni au concurat pentru 
a obține finanțare cu scopul modernizării străzi-
lor Bisericii, Zambilelor și Garoafelor. Obiectivul 
proiectului, conform inițiatorilor, este „asigura-
rea unei infrastructuri rutiere la standarde mo-
derne, menite să îmbunătățească calitatea spa-
țiilor publice și a vieții locuitorilor din comuna 
Moldoveni, județul Ialomița“. Astfel, beneficiarii 
direcți sunt reprezentați de cei 200 de locuitori din 
raza străzilor, iar cei indirecți de cei aproximativ 
1.300 de locuitori din întreaga comună. Tot pro-
cesul de modernizare a durat mai bine de un an, 
durata totală fiind de 14 luni. În această perioadă 
au fost realizate lucrări de modernizare, constând 
în „reprofilarea drumului cu autogrederul, adă-
ugarea de balast sau piatră spartă, compactarea, 
asfaltarea și semnalizarea rutieră“. În clar, au fost 
realizate următoarele:

 � Modernizare str. Bisericii – 273,27 ml;
 � Modernizare str. Garoafelor – 230,33 ml;
 � Modernizare str. Zambilelor – 253,13 ml.

Pentru toate acestea a fost necesară o sumă to-
tală de 404.406,06 lei. Din bugetul local al comu-
nei au venit 204.406,06 lei. În același timp, finan-
țarea nerambursabilă a constat în alocarea unei 
sume de 200.000 lei, prin Programul Județean de 
Dezvoltare Locală Ialomița 2018. Aceasta este su-
ma maximă care poate fi acordată unui proiect 
depus de inițiatori dintr-o comună. Pentru orașe, 
pragul maxim de finanțare este mai ridicat, ajun-
gând la 300.000 lei.

Un loc de joacă pentru bucuria copiilor
Cel de-al doilea proiect care a fost dus la bun 

sfârșit tot în această lună s-a concentrat pe crearea 
unui mediu mai plăcut pentru cei mici prin ame-
najarea unui loc de joacă în comuna Moldoveni. 
Inițiatorii speră ca acest nou spațiu destinat co-
piilor să constituie un mediu în care aceștia să se 
poată dezvolta. Conform documentelor oficiale, 
obiectivul proiectului a fost „îmbunătățirea servi-
ciilor educaționale, sociale, cultural-recreative și 
distractive pentru copiii din comuna Moldoveni 
prin amenajarea unui loc de joacă“. Astfel, 100 de 
copii din comunitatea locală se vor putea bucura 
de acest spațiu destinat stării de bine, dar și cei 
aproape 1.300 de locuitori vor beneficia de pe ur-
ma acestei investiții, conform inițiatorilor.

Suma totală necesară realizării documentării 
și construcției efective s-a ridicat la 262.578,71 
lei. Asociația de Dezvoltare Ialomița a oferit ma-
ximul de 200.000 lei pentru acest proiect, în ca-
drul Programului Județean de Dezvoltare Locală 

Ialomița 2019, în timp ce bugetul local a suportat 
o cheltuială de 62.578,71 lei în vederea atingerii 
scopului menționat anterior.

Durata de implementare, conform contractu-
lui încheiat între părți, a fost de 5 luni. În această 
perioadă, s-au pus la punct următoarele:

 � Zonă de joacă cu suprafața din tartan (386 
mp) pe care sunt amplasate dotările urmă-
toare: tobogane, leagăne, balansoare, figuri-
ne pe arc, carusel, băncuțe, coșuri de gunoi 
și echipamente fitness;

 � Gard decorativ din lemn 15,50 ml;
 � 2 foișoare din lemn dotate cu mese și bănci.

Doi ani de PJDL, două proiecte diferite
Se poate observa imediat că autoritățile locale 

din comuna Moldoveni au fost concentrate pe a 
obține cât mai mulți bani pentru a putea răspun-
de nevoilor cetățenilor, aplicând - și reușind să ac-
ceseze - în doi ani diferiți fonduri prin Programul 
Județean de Dezvoltare Locală.

La conferința care a marcat finalizarea acestor 
inițiative, organizată la data de 12 martie 2020, a 
fost prezent și președintele Consiliului Județean 
Ialomița, domnul Victor Moraru, care a ținut să 
sublinieze cât de bucuros este că aceste proiecte 
„arată și continuitatea Programului, autoritățile 
din comună obținând bani pentru investiții doi 
ani la rând“. Vizitând amplasamentele investiții-
lor, domnul Victor Moraru a constatat realizarea 
cu succes a proiectelor propuse de comunitatea 
de la Moldoveni.

Încadrarea proiectelor în istoria Programului
În anul 2018 - primul an în care PJDL a func-

ționat -, proiectul de infrastructură din comuna 
Moldoveni a fost unul dintre cele 21 care au fost 
aprobate. În anul 2019, bugetul de care dispunea 
ADI Ialomița pentru furnizarea banilor necesari 
Programului Județean de Dezvoltare Locală a 
fost suplimentat. Consiliul alocase, inițial, ca și 
în anul precedent, 5.000.000 lei, deblocând, ulte-
rior, o sumă suplimentară de 821.000 lei pentru 
a putea acoperi toate proiectele care întruniseră 
pragul pentru a putea fi finanțate. Astfel, au putut 
fi demarate 28 de proiecte, printre care s-a aflat 
și inițiativa de amenajare a locului de joacă din 
Moldoveni.

Ghidul solicitantului este, în fiecare an, modifi-
cat în vederea realizării unor cerințe cât mai clare 
și oferirii unui sprijin necesar aplicanților. La fel 
s-a întâmplat și la începutul acestui an, odată cu 
realizarea documentelor pentru anul în curs. La 
finalul anului se vor putea vedea rezultatele, can-
titative și calitative deopotrivă, ale acestor modifi-
cări, în comparație cu anii precedenți. 
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Lucrările pe drumurile din administrarea 
Consiliului Județean Ialomița continuă!
Odată cu venirea primăverii lucrările la infrastructură 
de drumuri județene de pe șantierele dechise de 
Consiliul Județean Ialomița s-au reluat, astfel încât 
în ciuda condițiilor existente în România în acest 
moment, obiectivele de investiții să poată fi finalizate 
pe cât posibil în termenele contractuale inițiale.

Obiectivul de investiții „Modernizare și 
reabilitare drum județean DJ 102H, 
km 66+317 – km 78+862“

Lucrările au fost reluate în data de 19.02.2020. 
Din situația operativă prezentată de construc-
tor până la acest moment pe o lungime de 10 km 
casetele au fost umplute cu starturi de balast și 
piatră spartă, de asemenea, a fost turnat strat de 

binder și strat de uzură. Acostamentele sunt fina-
lizate, iar conform ultimului raport de progres al 
dirigintelui de șantier, s-a executat până la acest 
moment 68,3% din lucrările prevăzute în con-
tractul de execuție. Astfel există la acest moment 
premisele finalizării în termen a acestui contract, 
respectiv până la finalul lunii mai 2020.

Obiectivul de investiții „Modernizare 
drum județean DJ 203E, Căzănești-Cocora, 
km 0+000 – km 12+800“

Lucrările au fost reluate în data de 26.02.2020 
.Până la acest moment pe o lungime de 12,800 
km casetele au fost umplute cu straturi de balast 
și piatră spartă, iar pe o lungime de 8 km a siste-
mului rutier a fost așezată piatra spartă. Conform 
ultimului raport de progres al dirigintelui de șan-
tier, s-a executat 29,22% din lucrările prevăzute în 
contract, acesta având ca termen de execuție fina-
lul anului 2020.

Obiectivul de investiții „ Modernizarea  dru-
murilor  județene DJ 302 (Km 13+865 - Km 
37+545) localitățile    Drăgoești- Roșiori – Mo-
vilița - Dridu, DJ 101(Km 52+100 - Km 37+600) 
localitățile  Dridu- Fierbinți-Târg-limită județ 
Ilfov, DJ 101 (Km 52+100-Km 59+700) localită-
țile  Dridu –  Jilavele și DJ 402 (Km 53+700 Km 
61+740) limită județ Călărași – Sinești  (DN2)“

Referitor la DJ 101 (Km 52+100 - Km 37+600) lo-
calitățile  Dridu- Fierbinți-Târg-limită județ Ilfov, 
lucrările au fost reluate la jumătatea lunii februa-
rie. Până la acest moment, pe o lungime de 9.581 
ml s-a realizat caseta supralărgire, pe o lungime 
de 19.162 ml s-a realizat caseta balastată pe ambe-
le părți ale drumului județean. De la km 36+942 

- km 39+142 – respectiv 2200 ml caseta balastată 
realizată pe partea stângă a proiectului. Pe o su-
prafață de 8000 mp, au fost realizate reparații lo-
cale – plombe, iar de la km 40+419 la km 45+267 
pe o lungime de 4848 ml s-a turnat strat de legatu-
ră pe ambele benzi. Referitor la DJ 302 tronsonul 
2 Movilița - Dridu pe o lungime de 7,4 km a fost 
turnat strat de uzură pe ambele sensuri.

Obiectivul de investiții „Modernizare drum 
județean DJ 203F DN2C ( Grivița ) – Smirna – 
Iazu – Scânteia – Valea Ciorii – DN 21A, km 
0+000 – km 25+350“

A fost emis ordinul de începere a lucrărilor în 
luna februarie 2020,  pentru ambele loturi ca ur-
mare a finalizării licitațiilor publice și a atribuirii 
contractelor de lucrări. Astfel, lucrările efectuate 
până la acest moment sunt următoarele: lucrări 
la carosabil, desfacere borduri piatră pe o lungi-
me de 29.210 ml, frezare integrală a stratului de 
mixturi asfaltice pe o lungime de 73.100 mp, sta-

bilizare terasamente cu var – 12.270 mc, cilindrare 
agregate naturale – 20.500 mc. Lucrările sunt în 
fază incipientă, dar au început conform prevede-
ilor contractuale.

Întreținere și reparații curente
Lucrările au fost reluate la data de 27.02.2020. 

Astfel între localitatea Grindu (intrare) și localita-
tea Colelia (intrare) pe o lungime de 8,726 km s-a 
turnat covor asfaltic. De asemenea, s-a cosit vege-
tația ierboasă pe următoarele tronsoane de  drum 
județean:

 � DJ 101 U Maia – Fierbinți-Târg; 
 � DJ 201A Adâncata – Patru Frați; 
 � DJ 201A Adâncata – limita Jud.Prahova;
 � DJ 101B Rădulești (ieșire) – Maia; 
 � DJ 101B Maia – Adâncata; 
 � DJ 101B Adâncata – DN1D;
 � DJ 306 Ciochina – Bordușelu;
 � DJ212 Țăndărei – Platonești;
 � DJ 212 Platonești – Movila;
 � DJ 212 Movila – Fetești;
 � DJ 213 Gura Ialomiței –Luciu;
 � DJ 212 Luciu – limita jud.Brăila. 
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 CULTURĂ

Muzeul Județean Ialomița — Sinteza 
raportului de activitate pe anul 2019

Activitatea culturală desfășurată de Muzeul 
Județean Ialomița pe parcursul anului 2019 a fost 
jalonată de o serie de proiecte cu impact deosebit 
asupra vieții culturale ialomițene și nu numai. 
Proiecte majore precum restaurarea monumen-
tului istoric conacul Bolomey, reabilitarea și pu-
nerea în valoare a așezării urbane medievale de la 
Orașul de Floci sau desfășurarea cercetărilor ar-
heologice preventive din punctual Izvorul termal 
din această așezare au avut menirea de a pune în 
valoare, atât patrimoniul istoric, cât și cel natural 
al județului, de a le include în circuitul turistic na-
țional și de a aduce în atenția publicului valori ale 
istoriei și culturii ialomițene.

Parteneriatele interinstituționale au consti-
tuit  în anul 2019 un punct forte al programului 
de activitate al Muzeului Județean Ialomița. 
Astfel, în cadrul tuturor celor trei mari programe 
(Cercetarea și evidența, Conservarea și restaura-
rea, Valorificarea patrimoniului cultural) au fost 
menținute, reînnoite sau încheiate numeroase 
parteneriate în vederea administrării în cele mai 
bune condiții a patrimoniului cultural, dar și în 
încercarea de diversificare a ofertei culturale pusă 
la dispoziția publicului ialomițean.

Instituții precum Muzeul Național de Istorie a 
României, Institutul Național al Patrimoniului, 
Institutul de Arheologie ,,Vasile Pârvan“ București, 
Muzeul Național Bran, Muzeul Țării Făgărașului 
,,Valer Literat“, Muzeul Dunării de Jos Călărași re-
prezintă doar câteva dintre instituțiile de cultură 
cu care Muzeul Județean Ialomița a colaborat în 
anul 2019.

În cadrul unuia dintre cele mai importante 
programe, și anume Cercetarea știinţifică și evi-
denţa patrimoniului cultural, cercetarea arheolo-
gică, fie sistematică, fie preventivă, a adus o con-
tribuție esențială la cunoașterea istoriei acestor 
locuri. Cercetări sistematice au fost realizate pe 
trei șantiere arheologice de importanță națională: 
Giurgeni-Orașul de Floci, Crăsanii de Jos-Piscul 
Crăsani și Vlădeni-Popina Blagodeasca.

De asemenea, au fost efectuate 14 supravegheri 
arheologice și 11 evaluări de teren, activități care 
au contribuit la descoperirea de numeroase noi 
așezări arheologice care vor completa repertoriul 
arheologic al județului, dar și la atragerea unor 
resurse financiare în vederea autofinanțării activi-
tăților muzeale.

Evidența și prelucrarea științifică a patrimo-
niului descoperit în campaniile arheologice de 
la Giurgeni-Orașul de Floci, Bordușani-Popină, 
Crăsanii de Jos-Piscul Crăsani și Vlădeni-Popina 
Blagodeasca au constituit proiecte importan-
te desfășurate de către specialiștii Muzeului 
Județean Ialomița,  pe tot parcursul anului.

În anul 2019 au intrat în patrimoniul muzeului, 
prin donații și cercetare, un număr de 96 de obiec-
te. Au fost întocmite 200 fișe analitice de evidență 
și 20 de fișe de restaurare și au fost efectuate 282 
înregistrări în registrul informatizat DOCPAT.

Conservarea și restaurarea patrimoniului cul-
tural s-a evidențiat prin lucrări de conservare 
efectuate asupra a 160 de obiecte din colecțiile 
muzeului, lucrări de conservare primară asupra 
întregului patrimoniu cultural aflat în depozitele 
muzeului, dar și prin restaurarea a 124 de obiecte 
din patrimoniul instituției.

În cadrul programului Valorificarea patrimo-
niului cultural au fost realizate expoziții, simpo-
zioane, mese rotunde, conferinţe, seri muzeale, 
lansări de carte și au fost editate afișe, pliante, 
cataloage, diplome, invitații și flyere pentru toate 
activitățile din program.

Pe parcursul anului 2019 au fost vernisate 17 
expoziții, Regina Maria la Bran. Gusturi și atmo-
sferă regală – expoziție realizată în colaborare cu 
Muzeul Național Bran și Muzeul Țării Făgărașului 
,,Valer Literat“ – sau Centrul Ceramic Roman de la 
Durostorum (parteneriatul cu Muzeul Dunării de 
Jos Călărași). La acestea se adaugă participarea la 
expoziția internațională Dacia Fefix. The Glorious 
past of Romania/Dacia Felix. Trecutul Glorios al 
României, expoziție deschisă în parteneriat cu 
Muzeul Național de Istorie a României la Muzeul 
Galo-Roman din Tongeren, Belgia. În același timp 
a fost menținut proiectul  Exponatul lunii, cu te-
me artistice sau etnografice, menite să facă cu-
noscute publicului obiecte de o valoare deosebită 
din patrimoniul muzeal, împreună cu istoria ce o 
poartă cu ele, dar și numeroase expoziții ale elevi-
lor rezultate în urma antrenării acestora în dife-
rite activități educaționale sau ateliere de creație: 
Firicel de primăvară, Concurs Național Mărțișor, 
Măreția costumului popular multietnic, 9 Mai- 
Ziua Europei văzută prin ochi de copil. 

Un impact major asupra publicului ialomi-
țean l-a avut și cea de-a a IX-a ediție a Festivalului 
–concurs de tradiție culinară ialomițeană LA 
CASA TUDORII, festival care și-a propus încă de 
la prima ediție promovarea județului Ialomița, a 
tradiției culinare, a portului și dansului popular 
ialomițean.

O altă componentă căreia i s-a acordat o aten-
ție deosebită a fost cea educațională. În cadrul 
subprogramului Prietenii muzeului au fost coor-
donate 18 acțiuni în care au fost implicate, cu rol 
de parteneri, numeroase instituţii de cultură și 
educație din județul Ialomița.

Impactul pe care l-au avut toate aceste progra-
me desfășurate de muzeu în anul 2019 se reflectă și 
în creșterea numărului de vizitatori, atât la sediul 
central, cât și la Așezământul de Artă și Cultură 
Religioasă Maia Catargi și la Baza de Cercetare și 
Expunere Muzeală Orașul de Floci, dar și în pre-
zența constantă a Muzeului Județean Ialomița în 
interviurile și reportajele din mass-media locală și 
națională. 
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Știați că…
Epidemia de Coronavirus ne pune în postura de 

a fi nevoiți să rămânem în casă cât mai mult timp 
posibil, iar distanțarea socială și gândul că nu 
vom putea ieși ne fac pe mulți anxioși și temători. 
Există și o parte bună în toată această situație. În 
sfârșit, avem timpul necesar să facem tot ceea ce 
ne dorim și pentru care nu găseam nici o clipă de 
răgaz. 

De exemplu:
 � putem accesa Librăria virtuală Humanitas 
(https://humanitas.ro/collections/humanitas/
biblioteca-virtuala) care  pune la dispoziție 
45 de cărți ce pot fi citite gratuit. 

 � UNESCO (Organizația Națiunilor Unite pen-
tru Educație, Știință și Cultură) ne îndeamnă 
să vizităm cu încredere și curiozitate bibli-
oteca sa digitală (http//www.wdl.org/en/). În 
sala de lectură virtuală a UNESCO sunt puse 
la dispoziție hărți, texte, fotografii, înregis-
trări și filme din toate timpurile. Mai ales 
acum, când școlile sunt închise, biblioteca 
UNESCO e o oportunitate alternativă de a 
continua procesul educațional nu doar pen-
tru copii, ci și pentru adulți. Ai explicații în 
șapte limbi despre cărțile, fotografiile, filme-
le, bijuteriile și relicvele culturale provenite 
din toate bibliotecile lumii.

 � Mai multe teatre, din Capitală și din alte ora-
șe din țară, au luat decizia de a transmite on-
line spectacole din arhivă sau transmisii live 
pe pagina de Facebook.

 � Radio România Cultural anunță că, în fieca-
re zi, de la ora 12:00, copiii și părinții lor pot 
asculta, pe toate frecvențele naționale ale 
Radio România Cultural, cele mai frumoase 
povești de teatru radiofonic, multe dintre 
acestea fiind adaptări ale unor opere aflate 
în manualele școlare.

 � Pentru elevii din clasele terminale de gimna-
ziu și liceu TVR2 transmite de luni până vi-
neri, în cadrul porgramului Teleșcoala lecții 
începând cu ora 9.00 pentru clasa a VIII-a și 
cu ora 15.00 pentru clasa a XII-a.

Pe toată durata epidemiei este important să ne 
păstrăm optimismul și buna-dispoziție. Izolarea 
la domiciliu nu înseamnă și izolarea sau distanța-
rea de cei dragi sau de lucrurile care ne fac plăcere. 
Este o perioadă în care ne putem regăsi și odihni, 
dar mai ales un moment în care trebuie să ținem 
cont de ceea ce ne spun autoritățile. Dacă vom fa-
ce toate acestea, cu siguranță totul va fi bine. 

Poșta Redacției
Doamna M. I. întreabă: În ce condiții se pot depune 

documentele doveditoare pentru solicitarea benefi-
ciilor de asistență socială având în vedere restricțiile 
stabilite în perioada instituirii situației de urgență pe 
teritoriul României?

Răspuns:
Cererile, declarațiile şi documentele doveditoare 

pentru solicitarea beneficiilor de asistență socială 
acordate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului 
Muncii şi Protecției Sociale pot fi depuse în format le-
tric (pe suport de hârtie) sau prin poşta electronică.

1. Cererile, declarațiile şi documentele doveditoare 
care vizează acordarea:

 � ajutorului social acordat în baza Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat, cu mo-
dificările şi completările ulterioare;

 � alocaţiei pentru susţinerea familiei acordată 
în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru 
susținerea familiei, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;

 � alocaţiei de stat pentru copii acordată în baza 
Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru 
copii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

 � drepturilor acordate în baza Ordonanței de urgen-
ță a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, 
cu modificările şi completările ulterioare;

 � ajutorului pentru încălzirea locuinţei acordat 
în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
70/2011 privind măsurile de protecție socială 
pentru perioada sezonului rece, aprobată prin 
Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările 
ulterioare,

se depun la autoritățile administrației publice locale 
unde îşi au domiciliul, reşedința ori locuiesc efectiv 
solicitanții.

2. Cererile, declarațiile şi documentele doveditoare 
care vizează acordarea:

 � alocaţiei lunare de plasament acordată în baza 
Legii nr. 272/2004 privind protecția şi promova-
rea drepturilor copilului, republicată, cu modifi-
cările şi completările ulterioare;

 � drepturile acordate în baza art. 50 din Legea nr. 
273/2004 privind procedura adopţiei, republi-
cată, cu modificările şi completările ulterioare;

 � indemnizaţiei lunare de hrană acordată în baza 
Legii nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire 
a răspândirii maladiei SIDA în România şi de pro-

tecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolna-
ve de SIDA, cu modificările ulterioare,

se depun la Agenția pentru Plăți şi Inspecție  Socială  
Județeană în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul, 
reşedința, ori locuiesc efectiv solicitanții.

Documentele se pot depune şi prin poştă electro-
nică numai dacă agențiile teritoriale sau autoritățile 
administrației publice locale au dezvoltate sisteme de 
primire electronică cu respectarea prevederilor acte-
lor normative privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal.

În cazuri excepționale, agențiile teritoriale şi/sau 
autoritățile administrației publice locale pot solicita 
persoanelor care au depus cererea şi documentele do-
veditoare prin poşta electronică prezentarea la sediul 
instituției. 

Pentru deplasarea la sediile instituțiilor 
sus menționate, nu uitați să completați 
Declarație pe proprie răspundere, con-
form Ordonanței Militare nr. 3/2020, în 
care specificați motivul deplasării. 

Declarația poate fi generată şi online la 
adresa https://formular.sts.ro

 MAGAZIN


