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Acțiuni concrete pentru sănătatea 
ialomițenilor. Spitalele din județ, 

echipate de luptă

Starea actuală a lucrurilor reprezintă pentru 
foarte mulți oameni un motiv de îngrijorare, pen-
tru sănătatea lor sau a celor dragi. În același timp, 
măsurile impuse de starea de urgență, menite să 
ne protejeze pe toți, dar mai ales pe cei mai vul-
nerabili dintre noi, cauzează probleme financiare. 
Exact din aceste motive este foarte important să 
existe o transparență decizională amplă, care să 
arate ce măsuri s-au luat și care a fost amplitudi-
nea lor, pentru ca situația ialomițenilor - și a tutu-
ror cetățenilor - să se poată ameliora.

În această perioadă, investițiile publice au că-
pătat o nouă dimensiune, în care rațiunea este, în 
primul rând, să existe mecanisme de protejare a 
sănătății oamenilor și, abia mai apoi, raportarea 
la alt tip de probleme specifice activității adminis-
trative. Consiliul Județean Ialomița, la fel ca ma-
joritatea instituțiilor statale relevante, a luat mă-
suri pentru a putea ajuta medicii să îi protejeze pe 
cetățeni. În definitiv, este vorba despre măsuri de 
urgență de alocare a fondurilor suplimentare pen-
tru orașe și pentru mai multe spitale pentru a pu-
tea face față provocărilor din această perioadă și 
pentru a putea salva viețile oamenilor care ajung 
să devină infectați. În continuare sunt prezentate 
principalele moduri în care bani din rezerva bu-
getului județean au fost alocați pentru a-i ajuta pe 
cei din prima linie de luptă să își atingă scopurile.

Eroii din Slobozia care sunt zi și noapte la 
datorie pentru siguranța noastră au cazarea 
asigurată

În această perioadă, medicii și personalul me-
dical din spitale, în general, sunt în mod continuu 
sub lupă. Nu doar atât, dar nu poate fi uitat faptul 
că presiunea pe care o resimt acești oameni este 
incredibil de apăsătoare. Nu doar că în mâinile lor 

se află viețile altor oameni, azi  mai mult decât ori-
când în trecutul recent, iar oboseala își poate face 
simțită prezența în cele mai neprielnice momen-
te. Este important pentru cadrele medicale să aibă  
posibilitatea de a se odihni în siguranță, fără a ris-
ca sănătatea familiilor lor. Fiind prezenți aproape 
tot timpul lângă oameni suspecți de COVID-19 sau 
infectați deja cu noul coronavirus, nesiguranța îi 
poate atinge și pe cei din spitale. Astfel, o moda-
litate prin care este asigurată păstrarea sănătății 
tuturor este aceea de a le asigura medicilor de la 
Spitalul Județean de Urgență Slobozia cazarea.

Clar, de la începutul lunii aprilie, președinte-
le Consiliului Județean Ialomița, domnul Victor 
Moraru, a anunțat faptul că zeci de camere de 
hotel sunt amenajate în condiții prielnice special 
pentru cadrele medicale de la Spitalul Județean 
de Urgență Slobozia. Măsura deservește nevoile a 
aproximativ 40 de cadre medicale, care, deși sunt 
în continuare supuse unui stres crunt, au cu o gri-
jă mai puțin, fiind acum siguri că nu vor putea da 
virusul celor dragi și că, astfel, familiile lor sunt în 
siguranță.

„Protejăm linia întâi! (…) Eroii noștri, luptă-
tori în prima linie cu epidemia, au asigurată 
cazarea la două hoteluri foarte bune, pentru a 
se putea odihni în condiții decente, fără grija 
că ar putea să îi infecteze pe cei dragi, în cazul 
în care ar fi pozitivi la testul COVID. Protejați 
Ialomița!”, a scris domnul Victor Moraru, pre-
ședintele Consiliului Județean Ialomița, pe 
contul său de pe o rețea de socializare.

Echiparea spitalelor, o prioritate urgentă și 
continuă

Criza provocată de răspândirea largă a noului 
coronavirus testează structurile fundamentale ale 

țărilor din întreaga lume. Stresul mental, încetini-
rea economiei sau dispariția aproape completă a 
contactului interuman, în anumite circumstanțe, 
sunt doar câteva dintre barierele pe care această 
pandemie le-a ridicat și cu care cetățenii statelor 
globului se confruntă. Este clar că, dintre toa-
te instituțiile statului român, spitalele publice 
se află acum sub cel mai aprig test al presiunii. 
Capacitatea de a acționa în siguranță în spitale es-
te o necesitate de grad zero, astfel încât dotarea cu 
materiale de protecție devine cea mai importantă 
prioritate în momentul de față.

În acest context, au apărut cazuri alarmante de 
medici care nu au cum să se apere pe ei, dar și să își 
protejeze pacienții, de infectare, nedispunând de 
materialele adecvate de dezinfectare sau protec-
ție. Din fericire, acesta nu este și cazul Spitalului 
Județean de Urgență Slobozia. Una dintre proble-
mele adiacente cu care societatea se confruntă 
în acest moment este răspândirea de știri false, 
apărute în spațiul public, cum că stocurile au fost 
insuficiente, iar cadrele medicale au rămas, ast-
fel, expuse pericolului. Spre liniștea cetățenilor, 
această presupusă informație a fost extrem de 
departe de adevăr și a fost rapid contracarată cu 
dovezi clare. Domnul Victor Moraru, președintele 
Consiliului Județean Ialomița, a publicat pe con-
tul său de pe o rețea de socializare poze care arată 
aprovizionarea stocului de materiale de protecție 
din unitatea sanitară, criticând public, în același 
timp, răspândirea de zvonuri menite să inducă 
panică. 

Este important de ținut minte, aici, că mai mul-
te spitale din județ au cerut, în lunile martie și 
aprilie, fonduri suplimentare pentru a achiziționa 
aparatură și materiale. Pentru acest scop, aproxi-
mativ patru milioane de lei au fost alocate din bu-
getul Consiliului Județean Ialomița pentru a servi 
la lupta împotriva pandemiei.

Protecția, în primul rând - nu doar acasă, dar 
și în linia întâi

De la începuturile acestei perioade grele, una 
dintre nevoile majore a fost limitarea contactului 
fizic între persoane și responsabilitatea individu-
ală pentru igienizarea mâinilor, încercându-se 
astfel încetinirea răspândirii virusului. În spitale, 
însă, spălatul pe mâini constant nu este suficient, 
fiind vorba de un contact constant cu persoane in-
fectate sau posibil purtătoare de virus, iar evitarea 
interacțiunii umane nu este doar imposibilă, dar 
ar încălca îndatorirea fundamentală a profesiei, în 
acest context. Totuși, cadrele medicale nu sunt lă-
sate la voia întâmplării nici pe departe, în județul 
Ialomița. Pe lângă stocurile de materiale pe care 
spitalele au reușit să le achiziționeze, după deblo-
carea fondurilor suplimentare, a fost adusă apara-
tură specială, menită să ajute la protejarea cadre-
lor medicale. Aici, este vorba despre „o poartă de 
siguranță”, care dispune de modalități prin care se 

(Continuare în pagina următoare.)
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pot elimina microorganismele periculoase de pe 
halatele, măștile și mănușile cu care sunt echipate 
cadrele medicale. Aparatul în cauză este un tunel 
dezinfectant; două astfel de aparate au intrat în 
dotarea Spitalului Județean de Urgență Slobozia 
în săptămâna dinaintea Paștelui ortodox. În acest 
fel, Unitatea de Primiri Urgențe și, respectiv, sec-
ția de Anestezie și Terapie Intensivă din cadrul 
spitalului au câte un Tunel Dezinfectant cu triplă 
acțiune: Pulverizare, UV și covor umed TU-DZ. 

Aceste două instrumente vitale în protejarea de 
infectare fac parte dintr-un ansamblu mai larg de 
echipamente care au ajuns să deservească spitalul 
datorită donațiilor făcute de persoane fizice sau 
juridice, care și-au dorit să ajute sistemul medical, 
după cum subliniază și domnul Victor Moraru, 
președintele Consiliului Județean ialomița, într-o 
postare de la mijlocul lunii aprilie, făcută de pe 
contul său de pe o rețea de socializare. Pentru siguranța tuturor, a fost achiziționată 

o izoletă pentru transportul celor infectați 
sau suspectați de îmbolnăvire

În urmă cu câteva săptămâni, ca rezultat al 
discuțiilor din timpul unei ședințe a Consiliului 
Județean Ialomița, s-a decis alocarea unor fon-
duri pentru a achiziționa o izoletă. Astfel, au fost 
alocați 50.000 lei, dintre care a fost plătită efectiv 
suma de 32.974,31 lei pentru cumpărarea aceste-
ia, care a intrat în dotarea Inspectoratului pentru 
Situații de Urgență „Barbu Catargiu”.

Izoleta este un echipament indispensabil în 
timpul luptei cu noul coronavirus. Aceasta este fo-
losită pentru a asigura evacuarea în deplină sigu-
ranță a persoanelor contaminate cu diverși agenți 

biologici, printre care și cu microorganismul care 
a infectat milioane de oameni la nivel global.

Din cauza importanței enorme a izoletei, spe-
cialiștii Ministerului Apărării Naționale au fost 
mobilizați în luna martie pentru a dezvolta un 
astfel de echipament care să poată fi produs în 
România. Cercetătorii științifici aflați în subor-
dinea Centrului de Cercetare Științifică pentru 
Apărare CBRN și Ecologie din cadrul Agenției de 
Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare 
au finalizat dezvoltarea unui prototip în data de 
16 martie.

Producția a fost realizată în colaborare cu un 
operator economic specializat în acest domeniu, 
STIMPEX SA. 

(Urmare din pagina anterioară.)

Poșta Redacției
Vă rugăm să ne semnalați o problemă care 

considerați că este de competența CJI și noi 
vom selecta una dintre scrisori și vă vom răspun-
de în pagina revistei.

Modalitățile prin care puteți să ne contactați 
sunt următoarele:
  Piața Revoluției nr. 1, Slobozia
  0243.230.200
  0243.230.250
  www.cicnet.ro
  cji@cicnet.ro
  Consiliul Județean Ialomița

RĂSPUNSURI POȘTA REDACȚIEI

Domnul T.E. întreabă dacă s-a deschis sesiu-
nea de depunere proiecte în baza Legii 350/2005 
privind regimul finanțărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activități nonpro-
fit de interes general? Pe ce domenii se poate 
aplica?

Răspuns:
Vă reamintim că, prin Hotărârea nr. 23 din 

21.02.2020 a Consiliului Județean Ialomița a 
fost aprobat Ghidul solicitantului privind re-
gimul finanțărilor nerambursabile alocate din 
bugetul județului Ialomița pentru activități 
nonprofit de interes general pentru anul 2020, 
vizând domeniile: 

1. sǎnǎtate și educație antidrog; 
2. educație; 
3. culte și religie;
4. protecția mediului.
Conform prevederilor legale s-au urmat 

pașii de publicitate a programelor prin publica-
rea aunțurilor obligatorii în Monitorul Oficial al 
României, urmat de anunțul privind depunerea 
de proiecte. În această perioadă însă s-a stabilit 
că România este supusă unei situații de urgen-
ță ca urmare a declarării pandemiei din cauza 
extinderii infecțiilor cu noul coronavirus SARS-
Cov 2.

Având experiența anilor anteriori, se cunoaș-
te că proiectele depuse presupun activități cu 
un număr mai mic sau mai mare de participanți.

Potrivit dispozițiilor Ordonanțelor Militare 
privind măsurile de prevenire a răspândirii vi-
rusului COVID-19, activitățile publice cu parti-
ciparea de persoane sunt interzise, fapt pentru 
care s-a decis suspendarea temporară a  pro-
cedurii de depunere a proiectelor, prevăzută de 
Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din fondurile publice alocate 
pentru activități nonprofit de interes general. 

Vom reveni, la o dată ulterioară cu informații 
suplimentare care vor fi publice pe site-ul insti-
tuției www.cjialomita.ro

Aerodromul Alexeni, 
încotro? Trei direcții 
posibile de dezvoltare

Ce rezervă viitorul pentru posibilitățile de dez-
voltare ale aerodromului din Alexeni? Un ultim 
studiu de oportunitate realizat oferă trei mari linii 
de investiție posibile pentru a revitaliza economic 
spațiul. Pentru Consiliul Județean Ialomița, dez-
voltarea economică a zonei reprezintă o prioritate 
asumată, iar pașii făcuți în acest sens vizând zona 
comunei capătă o structură mai clară, odată cu re-
alizarea acestui studiu.

Cum arată acum zona?
Fostul aerodrom, construit acum aproape trei 

sferturi de secol, în 1954, avea ca scop, la crearea 
sa, funcționarea ca bază de aviație pentru protec-
ția spațiului aerian în zona orașului București și 
împrejurimile sale. Construcția tronează pe un 
teren de aproape 200 de hectare. Compus din pa-
tru parcele, suprafața totală a terenului este de 
aproape 3,5 milioane mp, din care un pic peste 2 
milioane reprezintă teren arabil. În același timp, 
circa 21.000 mp sunt ocupați de construcții.

Cele mai importante detalii de infrastructură 
sunt: aerodromul dispune de o pistă betonată de 
2.500 m, cu o lăţime de 80 m, bretele adiacente de 
1000 m, hangare și spaţii administrative. Dintre 
acestea din urmă, se remarcă un hangar de avia-
ție, neutilizat, având un spațiu util de 2.000 mp. 
Imobilele care se află în compoziția aerodromului 
suferă de o stare avansată de degradare, având lip-
suri structurale semnificative. În același timp, deși 
dalele pistei se păstrează bine, rostul dintre aces-
tea este avariat, permițând creșterea buruienilor.

 Ce se poate construi?
Studiul oferă trei variante posibile de dezvolta-

re: realizarea unui aeroport comercial și de marfă, 
crearea unui centru de instruire prin simulator 

pentru piloți și, respectiv, instaurarea unui cen-
tru de pregătire profesională și a unui hangar de 
mentenanță.

În primul rând, în ceea ce privește aeroportul, 
sunt necesare atât reparațiile construcțiilor exis-
tente, cât și realizarea de ample modificări. Dacă 
ar putea să funcţioneze ca aeroport comercial 
pentru pasageri având facilitate pentru transport 
de marfă (cargo) și operaţiuni de aviaţie generală 
și de afaceri, atunci estimările arată cifre impor-
tante de trafic.

În cifre, este vorba de 2,5 milioane de pasageri 
pe an și 6.000 de tone de marfă. Din estimări, cos-
turile sunt și ele pe măsură, fiind vorba de peste 
750 milioane de lei, dar care s-ar amortiza din ve-
nituri în 5 ani și câteva luni.

În al doilea rând, un centru de instruire sin-
tetică — folosind un simulator de zbor pentru  
aeronave tip Airbus A320 — ar putea pune țara 
și, implicit, localitatea Alexeni, într-o poziție im-
portantă pe piața internațională a furnizării unor 
astfel de servicii și ar permite piloților tineri să 
se specializeze pe acest tip de avion, dar și celor 
experimentați să facă aici pregătirea necesară li-
cenței. Costurile sunt semnificativ mai mici, ridi-
cându-se la 65 de milioane de lei, dar și veniturile, 
la fel, estimările arătând o perioadă de amortizare 
de 6 ani.

În final, crearea unui hangar de mentenanță de 
nivel complex pentru aeronave și crearea centru-
lui de pregătire profesională tehnico-ingineresc 
aduce cu sine posibilitatea de pregătire la cele mai 
înalte standarde și oportunitatea de a fi un punct 
important pentru activitățile de reparare și men-
ținere în stare optimă a avioanelor. Costurile se 
apropie de 1 miliard lei, iar veniturile anuale esti-
mate sunt de circa 25 milioane lei. 
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Proiectul de strategie care mizează 
pe digitalizare și pe apropierea 

față de cetățean

Planificarea pe termen mediu și lung reprezin-
tă baza pe care se clădește, în perspectivă, încre-
derea cetățenilor în instituțiile publice. Consiliul 
Județean Ialomița nu face excepție de la acest 
principiu, depunând, astfel, eforturi concentrate 
pentru dezvoltarea unei strategii 2021 - 2027 care 
să răspundă nevoilor ialomițenilor și să simplifice 
viața cetățenească, în raport cu instituția.

Predictibilitatea și transparența oferă nu doar 
modalități mai ușoare de responsabilizare a re-
prezentanților cetățenilor, ci și un punct de ple-
care pentru stabilirea unui nou nivel, mai ridicat, 
de încredere a acestora în funcționarea instituțio-
nală. Din acest motiv, o strategie pe termen lung, 
cum este cea propusă spre analiză, reprezintă 
un mod bun de a promova aceste două principii 

fundamentale pentru democrație. În momentul 
de față, viața oamenilor este purtată din ce în ce 
mai mult spre mediul online, ceea ce aduce după 
sine noi provocări pentru instituțiile statului, dar 
și noi oportunități. De aceea, Consiliul Județean 
Ialomița ia în calcul toate posibilitățile de a aduce 
digitalizarea în relația cu cetățenii. Mai jos, se gă-
sesc principalele obiective ale proiectului de stra-
tegie care identifică în primul rând această nevoie.

Principalele puncte ale proiectului de stra-
tegie. Digitalizare pentru cetățeni și pentru 
funcționarii publici

Având la bază aceste considerente, din docu-
mentul care fundamentează inițiativa „Împreună 
pentru Ialomița – Strategia de Dezvoltare a 

Județului Ialomița 2021-2027 și servicii publice ac-
cesibile pentru cetățeni” nu poate lipsi racordarea 
la mediul online.

Astfel, unul dintre obiective ține de simplifica-
rea și eficientizarea serviciilor oferite ialomițeni-
lor de Consiliul Județean Ialomița, prin dezvolta-
rea și implementarea unui sistem informatic care 
să permită depunerea documentației online. Cu 
alte cuvinte, scopul este reducerea birocrației în 
ceea ce privește serviciile sociale primare, referin-
du-se aici la stimulentul acordat pentru nașteri, și, 
respectiv, autorizațiile de care este nevoie pentru 
administrarea infrastructurii rutiere a drumurilor 
județene.

În același timp, digitalizarea nu se restrânge 
doar la relația Consiliului Județean Ialomița cu 
cetățenii pe care îi reprezintă, ci va afecta în mod 
pozitiv și funcționarea internă a instituției. În 
acest caz, este vorba de a iniția digitalizarea do-
cumentelor aflate în arhiva Consiliului Județean 
Ialomița care au valoarea operațională și în 
prezent.

Acest lucru presupune și un câștig de noi abili-
tăți pentru funcționarii care operează în interio-
rul instituției.

În plus, această inițiativă de retro-digitalizare 
prezintă oportunitatea de simplificare semnifica-
tivă a accesului la documente, ceea ce îmbunătă-
țește funcționarea în raport cu nevoile cetățenilor, 
reprezentând un câștig continuu, relevant, mai 
ales, în epoca digitală.

La nivel mai general, proiectul vizează dezvol-
tarea aptitudinilor legate de planificarea strate-
gică a angajaților Consiliului Județean Ialomița. 
Având în vedere legăturile instituționale strânse 
cu alte direcții, autorități și administrații care 
funcționează în județ și deservesc nevoile cetă-
țenilor, astfel de abilități pot conduce, în timp, la 
o funcționare mai închegată, dar și mai suplă, a 
aparatului instituțional ialomițean. 
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INFRASTRUCTURA ÎN VREME DE CRIZĂ

Situația proiectelor din județ
În luna aprilie chiar mai mult decât în martie, 

tema care atrage cel mai mult atenția este pande-
mia provocată de noul coronavirus. Pe bună drep-
tate, această criză de sănătate ține primele pagini 
ale ziarelor și reprezintă centrul de greutate în ju-
rul căruia declarațiile decidenților și măsurile de 
politici public se asamblează. În perioada aceasta 
cu mari provocări și greutăți, când pare, din feri-
cire, că situația începe să se amelioreze, un plan 
care are nevoie de dedicare este cel al relansării 
economice. Astfel, cei care nu vor să fie luați pe 
nepregătite iau măsuri încă de acum, sub forma 
investițiilor strategice. În județul Ialomița, con-
tinuarea proiectelor de infrastructură începute 
înainte de declanșarea crizei reprezintă un mod 
de a asigura continuitatea și coerența economică, 
odată cu depășirea acestei perioade.

Trei lucrări de infrastructură au avansat semni-
ficativ în luna aprilie, detaliile fiind prezentate, pe 
larg, mai jos. Este vorba de DJ 203E, DJ 102H și, în 
final, de lotul 1 al DJ 203F. Periodic au loc ședințe 
operative în care se discută stadiul fiecărui proiect 
în parte și se stabilesc prioritățile de acțiune în așa 
fel încât problemele apărute să poată fi rezolvate 
într-un timp cât mai scurt.  

Modernizarea DJ 203F, începută recent, 
va ușura colaborarea între comune

În luna februarie a acestui an a fost semnat con-
tractul privind execuția lucrărilor necesare pentru 
modernizarea lotului 1 al DJ 203F, care parcurge 
traseul DN2C (Grivița) - Smirna - Iazu (DN21), km 
0+000- km 11+200. Cealaltă porțiune a drumu-
lui, aferentă tronsonului Iazu - Scânteia - Valea 
Ciorii, reprezintă o lucrare separată. Președintele 
Consiliului Județean, domnul Victor Moraru, 
apreciază, citat de Ziarul Obiectiv Ialomița, că îm-
părțirea lucrărilor în două proiecte separate este 
o decizie înțeleaptă, „pentru a evita unele blocaje, 
în cazul în care firmele ar intra în insolvență”. 

În stadiul actual, procedurile aflate în lucru 
pentru tronsonul DN2C (Grivița) - Smirna - Iazu 
(DN21), km 0+000- km 11+200 sunt frezarea asfal-
tului existent, executarea de săpături/lucrări de 
terasament, urmând să înceapă așternerea stratu-
lui de balast și așternerea pietrei sparte.

Lucrările pentru cei 11,2 km ai lotului 1 costă 
19.687.306,62 lei, cu TVA, și sunt realizate de fir-
ma SC Oyl Company Holding AG SRL. Termenul 
pentru finalizarea proiectului este de 12 luni de la 
data semnării ordinului de începere a lucrărilor. 
Obiectul principal pentru această investiție este 
reprezentat de compensarea totală a uzurii fizice 
și morale și ridicarea caracteristicilor tehnice ale 
drumului, dar și ale părților sale anexe. Pentru 
lotul 2, constructorul este SC Drumuri și Poduri 
Ialomița SA.

Lucrările de modernizare sunt binevenite, 
având în vedere nevoia de a conecta localitățile 
aflate pe parcursul acestui drum, așa cum mărtu-
risește și edilul din Scânteia, localitatea în care s-a 

semnat contractul pentru executarea lucrărilor la 
lotul I.  

„Este un tronson de drum care ne afectează 
în mod deosebit pe noi, locuitorii comunei 
Scânteia, suntem dependenți de acest drum 
județean, pentru că avem relații de colabo-
rare cu Grivița și cu Valea Ciorii, iar cei care 
au circulat pe acest drum îmi dau dreptate că 
era mai mult decât necesar a se interveni pe 
el și mă bucur că s-a reușit într-un final să 
se semneze contractul. Mă bucur că licitația 
a fost cu succes, pentru că aici întâmpinăm 
și noi cele mai mari probleme la investițiile 
pe care le avem în derulare”, a declarat prima-
rul comunei Scânteia, doamna Georgeta Ilie, 
conform Ziarului Obiectiv Ialomița.

Primăvara dă roade pentru 
infrastructura ialomițeană

Pentru DJ 203E Căzănești - Cocora, km 0 + 000 – 
km 12 + 800 încep lucrările de asfaltare.

În prezent, condițiile bune ale vremii au permis, 
în ciuda restricțiilor impuse de starea de urgență, 
ca firma însărcinată cu lucrările de construcție să 
înceapă munca, făcând progrese vizibile.

Conform Studiului de fezabilitate pentru pro-
iectul aflat în desfășurare, cei aproape 13 km de 
drum prezentau degradări obișnuite, fiind vor-
ba despre gropi, crăpături, fisuri sau denivelări, 
printre altele. Un aspect important este faptul că 
pe carosabil ajungea apă, în urma precipitațiilor, 
care se infiltra prin spărturile existente, dăunând 
integrității drumului. În vederea realizării acestei 
investiții, vor fi cheltuiți, în total, 22.830.529 lei, 
cu TVA. Din această sumă, cea mai mare parte, 
constând în aproape 20 milioane lei cu TVA, este 
necesară pentru construcție și montaj. Banii pro-
vin din bugetul Consiliului Județean Ialomița. În 
luna noiembrie a anului 2019, erau începute deja 
lucrări de terasamente, săpătură pentru lărgirea 
drumului, așternere de strat drenat din balast, fre-
zat asfalt existent și așternerea de piatră spartă. 

„Pot să vă anunț cu bucurie că în această primă-
vară, dincolo de toate problemele care afectează 
întreaga țară, am avut un start bun, timpuriu, care 
mă face să cred că, cel puțin pe anumite tronsoa-
ne o să putem raporta terminarea lucrărilor îna-
inte de termenul prevăzut. Este cazul și DJ 203E 
Căzănești – Cocora, unde ialomițenii se vor bu-
cura de încă o șosea ca în palmă, cum se spune. 
Aici lucrările de modernizare sunt în plină des-

fășurare (se toarnă stratul de legătură în prezent) 
și totul arată foarte bine”, a punctat președintele 
Consiliului Județean Ialomița, domnul Victor 
Moraru, într-o postare pe contul său de pe o rețea 
de socializare.

Același tip de lucrări sunt în plină desfășura-
re și pe lungimea DJ 102H, pe tronsonul Reviga 
– Cocora – Colelia – Grindu – Valea Măcrișului – 
Gârbovi. Deși condițiile actuale pun noi bariere și 
greutăți în continuarea viziunii ample de actuali-
zare a condițiilor de infrastructură ale drumurilor 
din județ, dezvoltarea continuă, în ciuda acestor 
probleme.

Pe traseul Grindu - Valea Măcrișului - Gârbovi, 
din componența DJ 203B, lucrările de asfaltare 
au fost deja finalizate, la începutul lunii aprilie. 
Imagini filmate, arătând porțiunea în cauză, la 
data de 10 aprilie au fost distribuite pe o rețea de 
socializare de pe contul domnului Victor Moraru, 
președintele Consiliului Județean Ialomița, pen-
tru a le arăta cetățenilor cum se prezintă drumul 
pe care vor putea circula în cel mai scurt timp.

Lucrările pe DJ 203E și DJ 102H, în 
completarea unui proiect amplu, 
finanțat din bani europeni

Cele două lucrări se intersectează în mod direct 
cu eforturile făcute pentru ducerea la bun sfârșit a 
unui proiect finanțat prin fonduri nerambursabi-
le, început la finalul verii anului trecut. Proiectul  
„Modernizare DJ 306 limită județ Călărași - Albești 
- Andrășești - Gheorghe Doja - Crunți intersecție 
cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 - Reviga 
- Cocora - intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersec-
ție cu DJ 102H - Cocora - limită județ Buzău” este 
cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare 
Regională. Valoarea totală a proiectului este de  
133.428.749,91 lei, dintre care peste 113 milioa-
ne lei sunt bani europeni. În același timp, statul 
susține investiția, alocând din bugetul național 
circa 17 milioane lei, prin Programul Operațional 
Regional 2014 -2020. Nu în ultimul rând, Consiliul 
Județean alocă din bugetul propriu peste 3 mili-
oane de lei, inclusiv TVA, pentru realizarea lucră-
rilor. Investiția vizează 47,45 km de drumuri. 

Obiectivul general al proiectului îl constituie 
îmbunătăţire a gradului de accesibilitate al popu-
laţiei din zonele rurale și urbane adiacente tron-
soanelor de drumuri judetene propuse spre mo-
dernizare, vizând în mod specific accesibilizarea 
Regiunii Dunării. Pe lângă modernizarea infras-
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DJ 203F tronson (Grivița) - Smirna - Iazu

DJ102H, Miloșești - Reviga
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tructurii rutiere, se vor amenaja și staţii de trans-
port în comun întrucât aceste drumuri judeţene 
sunt deservite de transportul public de călători. 
Astfel, se vor amenaja 17 alveole pentru staţiile de 
transport în comun. Durata acestui proiect este de 
79 de luni, începând din februarie 2016 și până în 
august 2022, fiind incluse și intervalele de desfășu-
rare a activităţilor proiectului înainte de semna-
rea Contractului de finanţare, conform regulilor 
de eligibilitate a cheltuielilor. 

Alți aproape 50 km de drumuri, 
modernizați din bani europeni. Peste 
100 milioane lei cheltuiți pentru Ialomița

Prin Fondul European de Dezvoltare Regională 
vin pentru modernizarea infrastructurii jude-
țene nu mai puțin de 88.483.929,13 lei inclusiv 
TVA, sumă nerambursabilă, la care se adaugă 
13.532.836,21 lei, TVA inclus, din bugetul național. 
În același timp, pe lângă sumele nerambursabile 
menționate, Consiliul Județean Ialomița pune pe 
masă 2.081.974,81 lei inclusiv TVA sub formă de 
cofinanțare. Scopul proiectului demarat la înce-
putul anului 2015 este de a revitaliza o parte a in-
frastructurii rutiere, prin îmbunătățirea gradului 
de accesibilitate a populației din zonele rurale și 
urbane adiacente tronsoanelor vizate. Mai exact, 

este vorba de modernizarea drumurilor județe-
ne DJ 302 (Km 13+865 – Km 37+545) localitățile 
Drăgoești - Roșiori - Moviliţa - Dridu, DJ 101 (Km 
52+100 – Km 37+600) localitățile Dridu - Fierbinți 
Târg - limită judeţ Ilfov, DJ 101 (Km 52+100 – Km 
59+700 localitățile Dridu - Jilavele și DJ 402 (Km 
53+700 – Km 61+740) limită județ Călărași - Sinești 
(DN2). 

Prin modernizarea celor aproape 50 km din 
DJ 101, DJ 302 și DJ 402 se îmbunătățește accesul 
populației din localitățile adiacente drumurilor 
reabilitate către județele Ilfov, Prahova și Călărași 
și prin DN1 către București și Brașov. Punerea în 
aplicare a proiectului va îmbunătăți accesibilita-
tea în mod evident. În practică, se va îmbunătăți 
legătura către DN 1D și E85 (DN2).

În primul rând, prin DJ 101, tronson de care 
vor beneficia pentru acces locuitorii din Movilița, 
Dridu, Jilavele, Moldoveni și Adâncata către jude-
țele Ilfov, Prahova și Călărași, se leagă de DN1.

În al doilea rând, accesul către E85, una dintre 
cele două artere importante, se va face prin DJ 302, 
pentru locuitorii din Drăgoești, Roșiori și Movilița 
către E85. În final, prin DJ 402 se consolidează ac-
cesul locuitorilor din Sinești, Lilieci, Cătrunești și 
Hagiești către reţeaua TEN-T și către centre urba-
ne importante ca București și Brașov.

Este important de avut în vedere că scopul aces-
tor modernizări nu ține doar de un context local, 
ci chiar de unul european. Dezvoltarea regională 
durabilă va fi stimulată de conexiunea cu corido-
rul de transport inter-modal european IX deoa-
rece traseul propus spre modernizare face parte 
dintr-un traseu extins ce traversează mai multe 
județe din regiunea de dezvoltare Sud Muntenia.

Data finalizării proiectului este 31 decembrie 
2021, la 84 de luni de la startul inițiativei. 

Șase noi proiecte cu finanțare 
nerambursabilă văd lumina în aceeași zi

Pentru județul nostru, Programul Județean de 
Dezvoltare Locală este un mijloc prin care unități-
le administrativ-teritoriale își pot croi singure dru-
mul pentru creșterea calității vieții în spațiul pro-
priu. Consiliul Județean Ialomița, prin Asociația 
de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, susține 
constant astfel de demersuri, acordând sume im-
portante de bani fiecărui proiect câștigător, în ve-
derea îndeplinirii obiectivelor pe care echipele și 
le-au propus pentru dezvoltarea locală. 

Al treilea an al Programului Județean de 
Dezvoltare Locală aduce noi oportunități pentru 
orașele și comunele care au nevoie de bani pen-
tru a face viața cetățenilor mai bună. Cu proce-
duri simplificate și croit pentru a răspund ene-
voilor actuale ale reprezentanților ialomițenilor, 
Programului Județean de Dezvoltare Locală 2020 
pune, din nou, pe masă milioane de lei pentru a fi 
acordați în vederea îndeplinirii acestui scop.

Șase proiecte diferite, posibile datorită Pro-
gramului Județean de Dezvoltare Locală 2020

La finalul lunii aprilie, în data de 30, au fost 
semnate nu mai puțin de șase contracte de finan-
țare, totalizând 1,3 milioane lei. Jumătatea de 
duzină de inițiative conține proiecte cu scopuri 
diverse, de la infrastructură rutieră la agrement, 
toate încercând să răspundă cât mai eficient și evi-
dent nevoilor oamenilor.

Primul proiect, „Reabilitare și modernizare 
Cămin cultural, comuna Alexeni, jud. Ialomița”, 
va beneficia peste 2000 de persoane. Acesta își asu-
mă modernizarea căminului cultural deja exis-
tent în localitate pentru a-l putea folosi din nou 
în scopul creat. Construcția are 165 mp, dar are 
nevoie de un grup sanitar, care va ocupa aproape 
29 mp. În același timp, va fi înlocuit și acoperișul 
și va fi amenajată și o parcare tip platformă beto-
nată, cu suprafața de 79 mp. Costul total al proiec-
tului se ridică la peste 600.000 lei. Din această su-
mă, 200.000 lei au fost acordați prin Programului 
Județean de Dezvoltare Locală Ialomița 2020, 
urmând ca 433.875,36 lei să fie alocați din bugetul 
comunei Alexeni. Rezultatul va fi vizibil într-un 
an și jumătate, conform contractului.

Cel de-al doilea proiect contribuie la eficien-
tizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă din comuna Andrășești. Astfel, prin ini-
țiativa „Achiziție buldoexcavator cu accesorii în 
vederea dotării SVSU” al localității, va fi susținută 
activitatea celor care se oferă să își protejeze con-
cetățenii în cele mai grele momente. Mașinăria în 
cauză este una care dispune de cupă de excavare, 
lamă de zăpadă și brațe pentru încărcare. Aceasta 
va folosi celor peste 2300 de locuitori ai comunei. 
Din bugetul local vor veni 171.000 lei, în timp ce 
Asociația de  Dezvoltare Intercomunitară Ialomița 

va aloca 200.000 lei sub formă de finanțare neram-
bursabilă. Durata proiectului este de doi ani.

În cazul celui de-al treilea proiect, munici-
piul Fetești a cerut bani pentru „semaforizarea 
intersecțiilor cu str. Călărași”, vizând străzile 
Ceahlăului, Bănățenilor și Promenadei. Vor fi achi-
ziționate indicatoare noi, va fi instalată o rețea de 
cabluri subterane pentru semaforizare și vor fi 
amplasate butoane pentru fluidizarea traficului, 
aducând un câștig pentru circa 15.000 de persoa-
ne. Valoarea totală a proiectului este de 974.126,08 
lei, dintre care 300.000 provin prin Programului 
Județean de Dezvoltare Locală 2020. În termen de 
doi ani, intersecțiile vor avea o nouă față.

Pentru cel de-al patrulea caz, echipa de pro-
iect a comunei Perieți a obținut 200.000 lei de la 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița 
pentru „amenajarea unui teren multifuncțional 
în satul Păltinișu” care ține de comună. La aceas-
tă sumă se adaugă 53.990,03 lei din bugetul local, 
toți banii fiind folosiți pentru a construi un teren 
cu suprafața de 450 mp și a-l echipa cu coșuri de 
baschet și porți de fotbal, la care se adaugă o tri-
bună modulară cu 20 locuri și o instalație pentru 
iluminatul nocturn. Peste 300 de elevi se vor putea 
bucura, peste 5 luni, de noul spațiu.

Penultima inițiativă este legată tot de distracția 
celor mici, vizând „amenajarea unui loc de joacă 
în comuna Rădulești”. Spațiul de 815 mp va fi aco-
perit cu tartan și împrejmuit, urmând să fie dotat 
cu echipamente de joacă și de fitness, spre bucuria 
a peste 1100 de copii și adulți. Din cele peste 300 
mii lei care vor intra în proiect, 200.000 vin prin 
Programului Județean de Dezvoltare Locală 2020, 
iar 119.049,68 lei din bugetul Local. Durata proiec-
tului este de 5 luni.

În final, în comuna Sărățeni vor fi efectuate „lu-
crări de reabilitare a rețelei de iluminat public” din 
localitate. Proiectul presupune montarea a 350 de 
lămpi LED 36W cu o durată de viață de 100.000 de 
ore și având sistem de dimare, pe toate străzile din 
comună.

Valoarea totală a proiectului ajunge la 
259.788,90 lei, dintre care 59,788,90 lei vin din 
bugetul comunei Sărățeni, iar restul reprezin-
tă finanțare nerambursabilă prin Programului 
Județean de Dezvoltare Locală 2020. Termenul 
pentru finalizarea proiectului este de un an. 

 DJ 203E Căzănești - Cocora
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Departe și totuși împreună…
În urma măsurilor luate pentru limitarea și 

prevenirea răspândirii infecțiilor cu coronavi-
rus (COVID-19) Biblioteca Județeană „Ștefan 
Bănulescu” Ialomița și-a suspendat activitatea cu 
publicul. Pe fondul incertitudinilor alimentate 
de pandemia cu COVID – 19, fiecare bibliotecar 
trebuie să ia decizii dificile cu privire la modul 
de îndeplinire a misiunii bibliotecilor în condiții 
de criză. Bibliotecile se află astăzi în situația de a 
decide cum pot oferi în continuare acces la infor-
mații, nepericlitând, însă, în nici un fel, siguranța 
utilizatorilor și a personalului bibliotecii.

Începând cu data de 15 martie 2020, dată când 
a fost declarată starea de urgență, biblioteca și-a 
ținut utilizatorii aproape prin intermediul postă-
rilor online.

Au fost organizate expoziții de carte: Ana 
Blandiana (25 martie), Nichita Stănescu (31 mar-
tie), Ziua Mondială a Sănătății (07 aprilie), Ziua 
Pământului (22 aprilie), Jipa Rotaru în cadrul ca-
lendarului ialomițean, de asemeni au fost prezen-
tate și recomandate săptămânal noutăți editoriale 
și nu numai.

Începând cu data de 25 martie, biblioteca a lan-
sat o provocare pe pagina de facebook adresân-
du-se copiilor de a creea povești pe baza unor de-
sene, aceștia au răspuns cu mare entuziazm pro-

vocării. Secția de Împrumut pentru Copii a inițiat 
proiectul „Stăm Acasă și Citim Împreună” prin 
care bibliotecarii citesc săptămânal povești pen-
tru copii, totodată și Secția de Împrumut pentru 
Adulți își ține utilizatorii aproape oferind lecturi 
săptămânale.

Din data de 06 aprilie 2020 la Secția de 
Împrumut pentru Copii se desfășoară inventari-
erea unităților de bibliotecă programată pentru 
acest an conform Legii 334/2002 a bibliotecilor, 
în condițiile de siguranță impuse de ordonanțele 
militare, o mare parte din personalul bibliotecii 
facând parte din comisia de inventariere.

În data de 23 aprilie, Ziua Internațională a 
Cărții și a Dreptului de Autor, declarată ca zi a 
bibliotecarului din România din 2005, Biblioteca 
Județeană „Ștefan Bănulescu” Ialomița a transmis 
online utilizatorilor și tuturor colegilor un mesaj 
de felicitare și încurajare pentru a depăși această 
situație cu bine. 

O altă provocare la care biblioteca a răspuns și 
s-a adresat utilizatorilor, a fost aceea de a construi 
propoziții/fraze din titlurile de cărți deținute.

Revenind la activitățiile specifice de bibliotecă, 
respectiv completarea colecțiilor prin achiziții 
de carte, evidența și prelucrarea acestora pentru 
punerea în circulație , prelucrarea informatizată a 

fondului de documente în catalogul de bibliotecă 
online, TINREAD, activități care se desfășoară în 
condiții normale.

De asemenea, aducem la cunoștință celor in-
teresați, că pot formula solicitări către bibliotecă 
fie telefonic la nr. 0243/230055, fie prin email la 
adresa oficială biblioteca_ialomita@yahoo.com, 
iar pe măsură ce vor apărea noi informații, aces-
tea vor fi cunoscute utilizatorilor prin intermediul  
site-ului wwwbji.ro sau a paginii de facebook a in-
stituției. 

În Săptămâna Patimilor, la Slobozia s-a deschis 
expoziția de artă naivă „Lumea lui Ioan Măric!”

Lumea fantastică a lui Ioan Măric a cucerit 
încă din 2008 redutele societăţii cosmopolite a 
Europei prin expoziţiile repetate din Parlamentul 
European!

Personajele fabuloase ale satului tradiţional 
încântă prin naturaleţea mediului şi dezinvoltura 
creatorului în redarea hâtră a acestora.

Botezat Bădiţa, de un confrate mai tânăr, cu 
rădăcinile în Ialomiţa, pictorul naiv din Bacău 
expune cu mare bucurie la Slobozia, în cadrul 
Galeriilor de Arte Arcadia, marcând cu vivacitate 
împlinirea a 75 de ani.

Viața pestriță a satului românesc se păstrează 
zugrăvită în fantasticul copilăriei lui Ioan Măric, 
cu iarmarocul în centrul lumii sociale spre care 
pictorul se întoarce acum în amintiri.

Pasiunea pentru pictură a fost permanent în-
curajată prin tabere de artă naivă și expoziții de 
grup.

„De mic copil eu pictam, este un har pe care ți-l 
dă Dumnezeu, în școala elementară pictam pen-
tru unii și pentru alții, desenam portrete, mă chi-
nuiam cu hârtie milimetrică să le măresc. La 15 
ani aveam deja expoziții. Am participat la prima 
tabără de artă naivă în anul 1970.„

De mare succes s-a bucarat bădița Măric cu ex-
pozițiile din Parlamentul European.

„Am avut peste 7000 de vizitatori, veneau cu 
autocarele. De mic copil am participat la „Lada 
de zestre a satului” și ușor îmi este să dau viață 
personajelor.”

Acum expune pentru a doua oară la Slobozia, 
la Centrul Cultural Ionel Perlea, după ce cu mul-
ți ani în urmă a expus la Muzeul Național al 
Agriculturii.

În perfectă consonanță cu lucrările sale, Ioan 
Măric a fost botezat „Bădița” de către ialomițeanul 
după tată Bogdan Ghelu Destelnica. 

Lumea lui Ioan Măric expusă în cadrul 
Galeriilor de Artă Arcadia s-a deschis publicului 
larg pe pagina de facebook a Centrului Cultural 
Ionel Perlea. 
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LLOOCCUULL

LLUUII  IIIISSUUSS

UUNN  PPOOMM

CCIIRREEŞŞAARR

AABBIIAA

SSEE  VVEEDDEE

11))...... 33))......

EELLAANN

AA

VVIINNOO--
NNCCOOAACCEE

UUNNUULL  DDEE
DDEEPPAARRTTEE

AALLAAIIUULL
RREEGGIINNEEII

OO  PPEENNIINN--
SSUULLĂĂ

SSUUNNTT  AALLEE
FFLLOORREENNŢŢEEII

44))......
MMIICCIIII

NNOOBBIILLII

UUNN
PPĂĂMMÂÂNNTT

CCIINNEE  ((??))!!

MMAAGGHHIIAARR

AA
PPRROONNUUNNŢŢAA

ŢŢIINNUUTTĂĂ
ÎÎNN  CCLLAASSĂĂ

FFAACCEE
OORRDDIINNEE

UUNN  GGRRUUPP
VVOOCCAALL

VVÂÂRRFF  ÎÎNN

BBUUCCEEGGII

CCUURRBBAARREE

OOMMUULL  LLUUII
IIOOHHAANNNNIISS

22,,33
DDOOVVLLEECCII  !!

TTEEOO  !!

IIVVAANN  CCEELL

GGRROOAAZZNNIICC

VVĂĂIITTAARREE

UUNNUULL  LLAA

PPRRAAGGAA

PPAARRTTEENNEERR

ŢŢIINNEE  !!
55))......
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PPRRIIVVIITT  LLAA

CCIINNEEMMAA

TTAAXXAA

UUEE

CCOOLLEEAA

UUNNEELLTTEE
DDEE  PPRRĂĂŞŞIITT

PPLLUUGG--AANNDD--
PPLLAAYY

PPLLĂĂMMĂĂ--

DDEEAALLĂĂ

RRĂĂSSĂĂRRIITT

FFUURRAAJJ

BBRRUUCCEE

CCHHIINNEEZZUULL

MMOORRFFEEUU
IINNDDIIGGEENN

SSPPUUSS  CCUU
RREEGGRREETT

AADDUUNNAATTEE

DDIISSPPAARRIIŢŢIIII
TTEEMMPPOO--
RRAARREE

AA  SSEE
AAFFLLAA

VVAASS
RROOTTUUNNDD

EEPPUUIIZZAARREE

ŞŞTTEERRSS

BBĂĂTTRRÂÂNNĂĂ

TTRRUUPPEE
PPAARRAA--

ŞŞUUTTAATTEE

AA  SSTTAA
SSUUSS--

PPEENNDDAATT

BBRRAAŞŞOOVV
((aauuttoo))

EE  LLAA
VVEEDDEERREE

RRAAPPSSOODD
EELLEENN

EECCHHIIPPAA  DDIINN
MMIILLAANNOO

AA  TTĂĂIIAA
MMĂĂRRUUNNTT

HHÂÂRRTTIIEE
VVEECCHHEE

BBĂĂIIAATTUULL
DDIINN

SSAALLIINNĂĂ  !!

CCUU  GGRRAADDEE
PPEE  UUMMĂĂRR

SSUUPPEERR--
SSTTIIŢŢIIEE

NNIIŞŞTTEE
PPEERRSSOOAANNEE

TTIICCSSIITT

BBUUNN  DDEE

CCEEVVAA

MMĂĂ  !!

33  LLAA

CCOOMMPPUUSS

CCUUCCEERRII--
TTOORR

LLIIMMBBĂĂ
DDEE  MMIIEELL

OOAAMMEENNII

DDEESSCCHHII--
DDEERREEAA
RRUUSSIIEEII

FFLLUUVVIIUU
DDIINN

FFRRAANNŢŢAA

wwwwww..ddeezzlleeaaggaa..rrooiinntteeggrraammee  &&  ccaarreeuurrii
oonnlliinnee

EELLIIXXIIRR  PPRREESSSS

Veşti bune: oamenii descoperă că pot 
socializa şi de acasă. ...!

(Continuarea o aflaţi în integramă)
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Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Ialomița merge mai departe cu speranță

În contextul situației excepționale generate 
de pandemia de COVID-19 și al stării de urgență 
decretate în țara noastră, încă de la jumătatea 
lunii martie, manifestările, evenimentele și re-
lațiile cu publicul ale Centrului Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 
Ialomița au fost suspendate în această perioadă.

Sunt zile dificile, când sănătatea și siguranța 
noastră, a tuturor sunt primordiale și toți trebuie 
să le tratăm cu maximă seriozitate și responsabili-

tate și să respectăm toate măsurile impuse pentru 
prevenirea răspândirii virusului COVID-19.

Din respect pentru cetățenii județului Ialomița, 
pentru fiecare spectator sau comunitate, din dra-
goste pentru tradiție și pentru cultură, Centrul 
Județean pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Ialomița a demarat un pro-
iect cultural online ce și-a propus difuzarea pe 
site-ul instituției, pe canalul de youtube și pe pa-
gina oficială de facebook a celor mai reprezenta-
tive selecții din spectacole, festivaluri și momente 
artistice susținute de ansamblul folcloric „Doina 
Bărăganului“ și colaboratorii săi de prestigiu. 
Orchestra „Doina Bărăganului“ a înregistrat, de 
asemenea, în această perioadă suite orchestrale 
pe care cu drag le-a oferit publicului ialomițean 
prin postări în mediul online.

Acum, în clipe de cumpănă, este datoria noas-
tră să ne arătam solidari cu comunitatea și să în-
cercăm să fim alături de oameni prin evenimente 
culturale de calitate, așa cum v-am obișnuit. Dar 
de data aceasta, nu vă vom invita în săli de spec-
tacol sau în aer liber ci vom fi împreună în casele 

tuturor, prin intermediul mijloacelor de comuni-
care online. Ne dorim astfel să fim alături de toți 
iubitorii de folclor și împreună să trecem mai ușor 
peste amărăciunea și durerea acestei perioade.

Avem convingerea că, prin speranță și încre-
dere, dar și prin respectarea măsurilor impuse de 
autorități vom depăși cu bine, această perioadă 
dificilă și că ne vom revedea sănătoși, la întâlnirile 
de suflet pe care instituția noastră le va organiza 
în cursul acestui an, sub semnul artelor specta-
colului și a culturii tradiționale. Vă așteptăm pe 
http://www.traditieialomita.ro/ și pe https://ro-ro.
facebook.com/traditie.ialomita/ 

Știați că…
Scriitorul Șerban Codrin, pseudonimul lui Denk 

Șerban Ioan, s-a născut la 10 mai 1945, în București, 
într-o familie de origine germană. Profesor supli-
nitor de Limba și literatura română la școli din co-
munele Giurgeni, Bucu, municipiul Slobozia, înce-
pând cu anul 1970. Director al Bibliotecii Județene 
Ialomița (1976–1982) și al Bibliotecii Județene 
Ștefan Bănulescu Ialomița (1998–2002), consilier la 
Comitetul Județean de Cultură Ialomița, director 
al Centrului Cultural Ionel Perlea Ialomița.

Poet, dramaturg, eseist, editor, este prezent cu 
poeme și piese de teatru în culegeri tipărite în ța-
ră și în străinătate; i s-au dedicat două monografii 
semnate de Ion Roșioru și Violeta Basa; membru 
al Uniunii Scriitorilor din România; membru 
fondator al Asociației Culturale Helis; cetățean 
de onoare al comunei Giurgeni (2005), al muni-
cipiului Slobozia (2009); președinte de onoare al 
Societății de Haiku din Constanța; deține titlu-
rile Maestru al mesei de lemn(1998), pentru tan-
ka și Mare maestru tanka, renku, haiku (2010), 
Președinte de Onoare al Societății de Haiku din 
Constanța (2012). A debutat în anul 1960, descope-
rit de poetul Gh. D. Vasile, apoi, susținut de Miron 
Radu Paraschivescu, Ion Dodu Bălan, Eugen Barbu, 
publică în Luceafărul, Contemporanul, Tomis. 
Începând cu anul 1992, împreună cu prof. univ. 
Grigore Constantinescu de la Universitatea de mu-
zică Ciprian Porumbescu, București, și compozito-
rul Theodor Grigoriu, președintele Fundației Ionel 
Perlea, București, a întemeiat Festivalul național 
de interpretare a liedului Ionel Perlea și Premiul 
național de artă dirijorală Ionel Perlea.

A fondat Școala Orion de tanka și renku de la 
Slobozia, 1995, revistele Orion, 1994, Micul Orion, 
1995 și Premiul Orion pentru tanka, renku, hai-
ku. Co-editor al revistei Provincia, 1990 – 1993.            
Premii literare: Premiul I la Concursul național de 
teatru scurt, Oradea, 1992; Premiul IAl. T. Stamatiad 
al Societății române de haiku, 1997; Mențiuni de 
onoare Itoen New Haiku Contest, 1994, 1997, Tokyo. 
Membru al Uniunii Scriitorilor din România, 1990; 
Membru al International Writers Association – 
IWA, 1998, SUA; Membru al Haiku International 
Association, Tokyo. 
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Dezvoltarea județului Ialomița continuă, 
în ciuda crizei epidemiologice

Economia românească și cea ialomițeană 
au fost grav afectate de criza coronavirusului. 
Salariații suferă pentru că foarte multe locuri de 
muncă s-au închis, bătrânii și părinții noștri sunt 
izolați, toată viața noastră socială a fost dată peste 
cap. Îmi pare rău să o spun, pentru că nu e în in-
teresul nimănui, dar în tot acest peisaj dezolant, 
Guvernul actual pare că nu înțelege cât de gravă 
este situația. Mai mult se preocupă de jocuri po-
litice decât de măsuri concrete pentru români 
și pentru ialomițeni. Sincer, nu știu cât de mulți 
ialomițeni au fost ajutați sau câți vor fi ajutați să 
treacă peste această perioadă destul de dificilă. 

În lupta împotriva coronavirusului adminis-
trațiile locale și județene au făcut tot ce le-a stat 
în puteri și vor face în continuare. Am alocat bani 
pentru asigurarea echipamentelor medicale și o 
voi face în continuare atât timp cât este nevoie. 
Primele măsuri urgente pe care le-am luat a fost 
să alocăm bani spitalelor din Slobozia, Urziceni, 
Țăndărei și Fetești pentru ca acestea să-și poată 
procura echipamentele medicale atât de necesare 
în lupta împotriva coronavirusului. Suma pe care 
am transferat-o se ridică la aproximativ 4 milioa-
ne de lei.  Pe de altă parte, în această perioadă nu 

trebuie să pierdem timpul. Dezvoltarea județului 
Ialomița continuă, în ciuda crizei epidemiologi-
ce. În tot acest peisaj sumbru există și vești bune 
a căror transpunere în realitate se poate vedea cu 
ochiul liber. Modernizarea drumurilor județene 
prinde din ce în ce mai mult contur. Trei lucrări 
de infrastructură au avansat semnificativ în luna 
aprilie, și acest lucru se poate verifica și în teren, 
și în paginile buletinului informativ unde am pre-
zentat mai pe larg toate proiectele sau pe pagina 
mea de Facebook unde postez frecvent. Este vorba 
de DJ 203E, DJ 203B, DJ 102H și, în final, de lotul 1 
al DJ 203F. Traficul redus ne-a permis să lucrăm cu 
mai mult spor și am început să asfaltăm zone care 
au creat foarte mult timp probleme. Dezvoltarea 
Ialomiției se face cu drumuri bune – este ideea du-
pă care m-am ghidat de la începutul mandatului.

Am promis șosele moderne în județ și îmi place 
să văd cum în fiecare zi infrastructura rutieră se 
schimbă în bine. De multe ori las pentru câteva 
ore munca de birou și ies „pe teren“, pentru a ve-
rifica la fața locului cum se desfășoară lucrările de 
întreținere a infrastructurii rutiere.

Împreună dezvoltăm Ialomița! 
Victor Moraru, președintele Consiliului Județean Ialomița

Recomandări pentru
a preveni infecția cu
CORONAVIRUS  (Covid-19)

Consiliul Județean Ialomița

Spălați-vă mâinile cu grijă;1

5 Nu luați medicamente
antivirale și nici antibiotice
fără prescripție;

Evitați contactul cu
persoane care sunt suspecte
de infecții respiratorii acute;

2

4Acoperiți-vă gura și nasul
dacă strănutați sau tușiți;

Curățați toate suprafețele
cu dezinfectanți pe bază

de clor sau alcool;

6

Utilizați masca de protecție
în spațiile publice închise
și în transportul în comun;

7 Sunați la 112 dacă aveți
febră, tușiți sau v-ați întors

din zonele afectate. 112

8

Nu vă atingeți ochii, nasul
și gura cu mâinile;

3


