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 ialomita-ta.ro2    PERFORMANŢĂ

 Consiliul Județean Ialomița susține 
performanța, dar și inițiativele menite 
să creeze pentru elevii din județ 
premise pentru dezvoltarea personală 
și orientarea socio-profesională 
adecvată profilului individual. În 
calitate de ordonator principal de 
credite, Consiliul Județean Ialomița a 
răspuns cu promptitudine inițiativei 
uneia dintre instituțiile subordonate, 
respectiv Centrul Județean de Resurse 
și Asistență Educațională Ialomița, în 
vederea susținerii financiare pentru 
derularea unui nou proiect finanțat 
din fonduri europene în beneficiul 
comunității ialomițene, promovând un 
proiect de hotărâre privind aprobarea 
participării instituției subordonate 
la proiect și suținerea financiară a 
activităților derulate de aceasta.

P otrivit documentelor de informare depuse în 
vederea aprobării participării la proiect, în-

tre Centrul Județean de Resurse și Asistență Edu-
cațională Ialomița, Inspectoratul Școlar Județean 
Ialomița și Asociația Arte 21 – Poveștile Lumii s-a 
încheiat în anul 2019 un parteneriat pentru imple-
mentarea Proiectului „TehniCOOL2 – Îmbunătăți-
rea accesului la activități de învățare în mediul de 
muncă real pentru elevii învățământului profesio-
nal și tehnic din județul Ialomița“, în cadrul Progra-
mului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU).

Proiectul gândit și conceput de cei trei parte-
neri a fost admis la finanțare, în prezent, finan-
țatorul, prin Organismul Intermediar POSDRU 
Regiunea Sud Muntenia, a decis demararea pro-
cesului de contractare.

Obiectivul general (scopul) proiectului constă 
în creșterea cu 181 a numărului de elevi din învă-
țământul tehnic și profesional din județul Ialomița 
care participă la programe de învățare la un poten-
țial loc de muncă și facilitarea angajării pentru 39 
de absolvenți participanți la proiect cu accent pe 
sectoarele economice cu potențial competitiv și 
din domeniile de specializare inteligentă. 

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt: creș -
terea ratei de participare a elevilor din învățămân-
tul profesional și tehnic (ISCED 2, nivel de calificare 
3-4) la programe de învățare la locul de muncă, cu 
accent pe sectoarele economice cu potențial com-
petitiv identificate și din domeniile de specializare 
inteligentă de la 81% la 90%; creșterea ratei de ocu-
pare a absolvenților de învățământ profesional și 
tehnic (ISCED 2, nivel de calificare 3-4) de la 0.5% 
la 3.7%.

Proiectul este gândit ca un pilot pentru dezvol-
tarea ulterioară a învățământului în sistem dual și, 
de aceea, beneficiarul și-a asumat ca grup țintă 181 
de elevi care urmează cursuri profesionale și tehni-
ce în 6 unități de învățământ din Ialomița (Liceul 
Tehnologic Anghel Saligny Fetești, Liceul Tehnolo-
gic Industrie Alimentară Fetești, Liceul Tehnologic 
Sfânta Ecaterina Urziceni, Școala Profesională Bor-
dușani, Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobo-
zia, Liceul Tehnologic Alexandru I. Cuza Slobozia).

În cadrul acestui proiect, Centrul Județean de 
Resurse și Asistență Educațională Ialomița oferă 
servicii de orientare și consiliere de carieră și dez-
voltarea competențelor transversale pentru 181 de 
elevi din învățământul tehnic și profesional din ju-
dețul Ialomița. Elevii din învățământul profesional 

tehnic beneficiază sporadic de servicii de consilie-
re și orientare și, de multe ori, acest lucru afectea-
ză viitorul lor socio-profesional. Prin proiect toți 
cei 181 de elevi din grupul țintă vor participa la 
ședințe de consiliere, orientare, dezvoltare perso-
nală, motivare și creștere a stimei de sine, atât fa-
ță-în-față, cât și online prin instrumentul special 
creat prin proiect, fiind vorba despre creșterea în-
crederii în sine și experimentare, de aceea elevii 
vor fi inițiați în voluntariat, fapt ce le oferă posibi-
litatea de a-și diversifica abilitățile și a lărgi orizon-
tul cunoașterii personale. Toate aceste acțiuni vor 
crește șansele de angajare ale acestora.

Durata proiectului este de 24 de luni, iar buge-
tul total al proiectului, în cuantum de 2 375 132,92 
lei, este constituit doar din costuri eligibile de 1 656 
481,20 lei, fiind gestionați de Inspectoratul Școlar 
Județean Ialomița, în calitate de lider de parteneri-
at, 344 258,12 lei de Asociația Arte 21 – Poveștile Lu-
mii și 374 393,60 lei Centrul Județean de Resurse și 
Asistență Educațională Ialomița. Contribuția pro-
prie în cadrul acestui proiect este de 248 472,18 lei 
(10,46%) din partea Inspectoratul Școlar Județean 
Ialomița și 7 487,88 lei (0,31%) din partea Centru-
lui Județean de Resurse și Asistență Educațională 
Ialomița. 

Consiliul Județean Ialomița 
investește în educație

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 răspunde în pagina revistei.

Modalitățile prin care puteți să ne contactați sunt ur-
mătoarele: 

 Piața Revoluției nr. 1, Slobozia
PHONE 0243.230.200
 0243.230.250
 www.cicnet.ro
 cji@cicnet.ro
  Consiliul Județean Ialomița

RĂSPUNSURI POȘTA REDACȚIEI

Întrebare: Dna. RD întreabă care este procedura de 
obținere a unui certificat de handicap pentru un copil?

Răspuns:
Evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării 

copiilor cu dizabilități în grad de handicap se face în baza 
Ordinului 1985/1305/5805 din 19 decembrie 2016.

Pentru obținerea certificatului de încadrare în grad de 

handicap este necesar să se depună următoarele docu-
mente:
•  cerere pentru evaluarea complexă și încadrare a copi-

lului cu dizabilități în grad de handicap/acces la servicii 
de abilitare și reabilitare;

•  fișă medicală sintetică de la medicul de familie sau me-
dicul curant din unitatea specializată în îngrijiri paliative;

•  certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate; 
•  copii ale documentelor medicale adiționale la certifi-

catul medical tip A5 ( scrisoare medicală, bilete de ex-
ternare/recuperare);

•  fișa de evaluare psihologică de la un psiholog atestat 
în psihologie clinică, se completează obligatoriu pentru 
toate cazurile noi indiferent de dizabilitate, iar pentru 
cazurile care sunt în evidența serviciului se comple-
tează doar pentru copiii cu dizabilități mintale, psihice, 
asociate, boală canceroasă și HIV/SIDA;

•  fișa psihopedagogică;
•  ancheta socială de la primăria de domiciliu însoțită de 

Fișa factori de mediu;
•  copie după actul de identitate al copilului (certificat de 

naștere/ carte de identitate);

•  copii după actele de identitate ale părinților/ reprezen-
tantului legal;

•  copie sentință de divorț, hotărâre/dispoziție plasament 
(dacă este cazul);

•  copie a certificatului de orientare școlară și profesiona-
lă în vigoare, (dacă este în școală specială, sau benefi-
ciază de profesor de sprijin/itinerant);

•  copie a certificatului de încadrare în grad de handicap 
în vigoare, la reevaluare.

-  Prezența copilului este obligatorie.
-  Pentru copiii nedeplasabili, internați în spital sau aflați 

în centre de recuperare, se vor prezenta acte dovedi-
toare.

Evaluarea complexă socio-psiho-medicală a copiilor 
cu dizabilități în scopul stabilirii funcționării, stabilirii ni-
velului calității structurilor anatomice, funcțiilor organi-
ce, activităților și participării copilului la viața socială în 
vederea eliberării certificatului de încadrare într-o cate-
gorie de persoane cu handicap și a întocmirii planului de 
abilitare/reabilitare se realizează de către Serviciul de 
Evaluare Complexă a Copilului din cadrul Direcției Gene-
rale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița.
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 SUPLIMENTARE DE FONDURI

 cjialomita.ro 3   INVESTIȚII

C adrul general pentru plățile online a fost stabilit 
încă din anul 2010 prin Hotărârea Guvernului nr. 

1.235/2010 privind aprobarea Sistemul național elec-
tronic de plată online a obligațiilor de plată către buge-
tul general consolidat. Înrolarea în sistem era voluntară, 
neexistând un termen pentru realizarea acestei ope-
rațiuni. 

Potrivit legislației în vigoare, Județul Ialomița are de 
încasat o varietate relativ mică de taxe și tarife, respec-
tiv taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor și au-
torizațiilor în domeniul construcțiilor, alte taxe locale 
(utilizarea temporară a locurilor publice), taxele pentru 
realizarea de fotocopii de pe documente produse sau 
gestionate de Consiliul Județean Ialomița, tarife pen-
tru eliberarea acordului prealabil și a autorizației privind 
amplasarea și/sau accesul în zona drumurilor județe-
ne și pentru utilizarea suprafețelor din zona drumuri-
lor județene. 

Raportat la numărul și frecvența documentelor eli-
berate din categoriile enumerate mai sus, și mai ales 
din perspectiva faptului că serviciul de plăți online 
nu a fost solicitat de către beneficiari, până la acest 
moment nu a existat necesitatea înrolării în Sistemul  
Național Electronic de Plată online (SNEP).

Decizia de a solicita înregistrarea Județului Ialomița 
– Consiliul Județean Ialomița în Sistemul Național 

Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor uti-
lizând mijloacele electronice de plată (SNEP), precum 
și aprobarea plății comisioanelor aferente are la bază 
două motive, și anume: perturbarea activității din ca-
uza crizei provocate de COVID-19 și noutățile legis-
lative în domeniul urbanismului.

Astfel cum este binecunoscut, începând cu luna 
martie a acestui an, a fost declarată stare de urgență 
și, ulterior, stare de alertă, acestă situație fiind însoțită 

de constrângeri specifice legate de deplasări, activita-
tea cu publicul a instituțiilor publice, primirea și prelu-
crarea de documente, fiind stabilite o serie de măsuri 
pentru reglementarea comunicațiilor electronice pen-
tru soluționarea mai multor categorii de probleme.

De asemenea, prin Legea nr. 7/2020 pentru modifi-
carea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea 
în construcții și pentru modificarea și completarea Le-
gii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcții, se reglementează obligativitatea pentru 
autoritățile administrațiilor publice de la nivelul jude-
țelor și a municipiilor reședință de județ de a organi-
za, în cadrul structurilor de specialitate în domeniului 
urbanismului și amenajării teritoriului, Comisia pentru 
Acord Unic, în vederea obținerii, contra cost, la cererea 
solicitantului, a avizelor și acordurilor necesare auto-
rizării lucrărilor de construcții, prin emiterea acordului 
unic, pe baza documentației pentru autorizarea exe-
cutării lucrărilor de construire, desființare, însoțită de 
documentațiile tehnice de avizare specifice, depuse în 
format electronic.

Aceeași lege prevede posibilitatea plății de către so-
licitant direct la casieria instituției sau online a taxelor 
necesare obținerii avizelor și acordurilor necesare.

Luând în considerare intenția legislativului de a de-
rula toată procedura online, ar fi nefiresc ca plata taxe-
lor să se poată realiza numai prin prezența la ghișeul 
instituției.

Decizia de înrolare în SNEP își va dovedi cu siguran-
ță utilitatea și, într-un viitor apropiat, este posibil ca din 
ce în ce mai mulți cetățeni să utilizeze mijloacele elec-
tronice de plată datorită simplității procedurii și elimi-
nării timpului necesar pentru deplasarea la instituție, 
deoarece sunt acceptate toate mijloacele electronice 
de plată online (internet banking, mobile banking, fără 
a se limita la acestea). 

 Programul Județean de Dezvoltare 
Locală 2020, prin Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, se 
bucură de un interes crescut în acest 
an, fapt care a determinat Consiliul 
Județean Ialomița să suplimenteze 
valoarea inițială a PJDL de 5 000 000 lei 
cu încă 3 398 000 lei. 

A sociația de Dezvoltare Intercomunitară Ia-
lomița a adus la cunostință că, în prezent, a 

înregistrat un număr de 42 de cereri de finanța-
re, fiind contractate 22 de proiecte în valoare de 
4.561.969,49 lei, iar pentru acoperirea cererilor de 
finanțare care sunt în evaluare este necesară alo-
carea de noi fonduri.

Ținând cont de faptul că județul nu se poate 
dezvolta dacă localitățile nu beneficiază de finan-
țare adecvată pentru dezvoltarea unor obiective de 
investiții în beneficiul cetățenilor și, ca urmare a 
unei analize atente, s-a stabilit că este oportun să 
se aloce fondurile suplimentare necesare pentru a 
face posibilă finanțarea tuturor proiectelor ce vor 
fi declarate eligibile și, astfel, prin acest program, 
se vor finanța proiecte pentru 63% din localități-
le județului.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Ia-
lomiţa a aprobat Programul Judeţean de Dezvol-
tare Locală Ialomiţa 2020 și Ghidul solicitantului 
de finanţare nerambursabilă în cadrul acestui pro-
gram, pentru finanţarea unor obiective de investi-
ţii de infrastructură de interes local, dar cu impact 
asupra dezvoltării comunităţilor la nivel judeţean.

În conformitate cu prevederile 90 alin. (3) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, „Judeţele pot sprijini aso-
ciaţiile de dezvoltare intercomunitară prin progra-
me de dezvoltare judeţene sau locale, finanţate 
anual din bugetul judeţului sau din alte surse.“.

Astfel, în bugetul judeţului Ialomiţa pentru anul 
2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Ialomiţa nr. 15 /21.02.2020, cu modificările și com-
pletările ulterioare, a fost prevăzută suma de 
5 000 000 lei pentru finanţarea unor investiţii de 
infrastructură de interes local, eligibile a fi finan-
ţate în cadrul Programului Judeţean de Dezvoltare 
Locală Ialomiţa 2020.

Pentru punerea în aplicare a acestui program 
și alocarea finanţării nerambursabile de la buge-
tul judeţului Ialomiţa, prin Hotărârea Consiliului 
Județean Ialomița nr. 19 / 21.02.2020 s-a apro-
bat asocierea Județului Ialomița cu Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară Ialomiţa în vederea 
finanţării proiectelor în cadrul implementării 
Programului Judeţean de Dezvoltare Locală Ia-
lomiţa 2020, prin încheierea unui Acord de par-
teneriat în care s-a menționat că, pentru anul 
2020, suma prevăzută în bugetul județului este de 
5 000 000 lei.

În anul 2018, la inițiativa Consiliului Jude-
țean Ialomița, a fost creat Programul Județean de 
Dezvoltare Locală, având ca scop îmbunătăţirea 
continuă a calităţii vieţii locuitorilor din judeţul 
Ialomiţa prin dezvoltarea de comunităţi rurale și 
urbane sustenabile, capabile să gestioneze și să 
utilizeze resursele în mod eficient. În cadrul Adu-
nărilor Generale ale Asociaților au fost aprobate 
Ghidurile Solicitantului de Finanțare Nerambur-
sabilă pentru anul 2018 si 2019. Pe parcursul celor 
doi ani de implementare a programului au fost de-
puse un numar de 60 de cereri de finanțare, dintre 
care 49 au fost aprobate. Programul s-a dovedit de 
un real ajutor pentru UAT-urile membre, fapt ce a 
determinat continuarea lui și în anul 2020. 

În paginile 4 și 5 găsiți detalii despre proiectele 
parafate în luna iunie, finanțate de PJDL prin ADI 
Ialomița. 

Consiliul Județean Ialomița majorează 
cu 3 398 000 de lei Programul Județean 
de Dezvoltare Locală 2020

Servicii digitale pentru cetățeni
Județul Ialomița se înregistrează în Sistemul Național 
Electronic de Plată online a obligațiilor de plată  
utilizând mijloacele electronice de plată (SNEP)
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 ialomita-ta.ro4    DEZVOLTARE

Proiecte de peste 4,5 milioane lei 
finanțate prin Programul Județean 
de Dezvoltare Locală 2020

  anul IV / nr. 6 (33) / iunie 2020

 Începutul verii acestui an reprezintă un 
„tur de forță“ care arată amplitudinea 
Programului Județean de Dezvoltare 
Locală 2020, finanțat de Consiliul 
Județean Ialomița, prin intermediul 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
Ialomița. În luna iunie, vorbim despre 
două date semnificative din punctul de 
vedere al finanțării nerambursabile, în 
care s-au semnat noile contracte de 
alocare a fondurilor.

C u tot cu proiectele incluse în cele două liste de 
mai jos, anul acesta au fost semnate nu mai 

puțin de 22 de contracte de finanțare, până la ju-
mătatea lunii iunie. De remarcat este și faptul că, 
deși este abia mijlocul anului, valoarea totală a fi-
nanțării nerambursabile acordate diferitelor Uni-
tăți Administrativ Teritoriale a depășit deja pragul 
de 4,5 milioane de lei. 

Iluminatul public, susținut  
prin finanțare nerambursabilă

Pentru prima tranșă de proiecte din iunie, pen-
tru care contractele au fost semnate de președintele 
Consiliului Județean Ialomița, domnul Victor Mora-
ru, în data de 3 iunie, valoarea totală a investiției se 
apropie de 1,5 milioane lei. Cele patru contracte pa-
rafate la începutul lui iunie totalizează 1.474.150,75 
lei. Mai mult de jumătate din bani, adică 792.000,00 
lei, provin din finanțarea acordată de Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Ialomița prin Progra-
mul Județean de Dezvoltare Locală 2020. Contribu-
ția totală a UAT-urilor care au depus aceste proiecte 
nou-aprobate se ridică la 682.150,75 lei.

În acest prim calup de proiecte, este de remar-
cat faptul că trei inițiative vizează instalarea unor 
sisteme de iluminat public performante, confor-
me cu cerințele ialomițenilor. Cel de-al patrulea 
proiect este dedicat, în principiu, tinerilor, presu-
punând construirea unui teren de sport multifunc-
țional. Dintre toate patru, cea mai lungă perioadă 
de implementare este de un an, restul fiind cu cel 
puțin trei luni mai scurte ca durată. Cel mai rapid 
din acest punct de vedere urmează să fie dus la bun 
sfârșit în mai puțin de patru luni.

Modernizarea și eficientizarea 
iluminatului public în comuna Grindu

Proiectul autorităților locale din localitate vi-
zează schimbarea sistemului existent cu unul 
nou și performant. Modernizarea și eficientiza-
rea sistemului de iluminat public se traduce prin 
înlocuirea a 400 de lămpi existente cu lămpi cu 
tehnologie LED cu grad de protecție IP65 și com-
plet echipate (cu cârje, brățări, conductori, ali-
mentare, etc.). Dintre acestea, mai mult de trei 
sferturi, în speță 308, sunt cu putere de 18 W, iar 
92 au puterea de 36 W.

De această măsură vor beneficia direct cei 
aproape 2.000 de locuitori ai comunei.  

Cu privire la aspectele financiare, se arată că 
valoarea proiectului este de 519.435,00 lei, din care 
200.000,00 lei reprezintă finanțare nerambursabi-
lă din cadrul Programului Județean de Dezvoltare 
Locală Ialomița, iar 319.435,00 lei este suma supor-
tată din bugetul localității Grindu. Durata proiec-
tului este de 12 luni.

Construirea unui teren de sport 
multifuncțional în comuna Reviga

Acest proiect este dedicat atât dezvoltării tine-
rilor, cât și tuturor celor pasionați de activități fi-
zice, fie ele competitive sau recreative. Inițiativa 
presupune construirea unui teren de sport mul-
tifuncțional în satul Rovine din comuna Reviga, 
cu suprafața de 987,89 mp. Acesta va fi înconju-
rat de alei și trotuare, cu o suprafață totală de 167 
mp. Construcția presupune două suprafețe de joc: 
un teren dedicat pentru practicarea fotbalului și 
a handbalului, având 800 mp, și un teren speci-
al pentru tenis de câmp, de 261,8 mp. Terenul de 
sport va avea o împrejmuire formată din profile 
metalice cu plasă bordurată verde până la înălți-
mea de 2 m și plasă din polipropilenă de culoare 
verde pe o înălțime de 3 m. Vor fi amplasate porți 
de fotbal, coșuri de baschet și un fileu pentru teni-
sul de câmp. Evident, vor exista coșuri de gunoi și 
stâlpi de iluminat.

Beneficiarii direcți ai investiției sunt cei 1.200 
de copii și tineri din comunitate, dar și, per total, 
cei aproximativ 2.700 de locuitori ai comunei.

Valoarea totală a proiectului se ridică la peste 
300.000 lei. Din bugetul local va fi pusă la dispo-
ziție suma de 156.473,00 lei, în timp ce 200.000 lei 
vin prin intermediul Asociației pentru Dezvoltare 
Intercomunitară Ialomița. Proiectul are o durată 
totală de 9 luni.

Reabilitarea rețelei de iluminat  
public în comuna Moldoveni

Sistemul existent format din lămpile instalate 
în interiorul localității a devenit insuficient pentru 
a răspunde nevoilor cetățenilor. De aceea, proiec-
tul autorităților locale prevede demontarea apa-
ratelor de iluminat vechi și montarea unui număr 
total de 260 aparate de iluminat noi stradale, cu pu-
tere de 18 W, cu LED-uri eficiente din punct de ve-
dere luminotehnic și energetic pe stâlpii existenți. 
Noua instalație va funcționa cu un sistem de dima-
re, pentru asigurarea eficienței maxime.

Investiția aceasta nu îi va ajuta doar pe cei 1.300 
de locuitori ai comunei Moldoveni, dar va face 
tranzitul prin localitate mult mai plăcut și sigur 
pentru oricine.

Din punct de vedere financiar, proiectul este 
susținut în cea mai mare parte din finanțarea ne-
rambursabilă venită din cadrul Programului Jude-
țean de Dezvoltare Locală Ialomița 2020. Aceasta se 
ridică la 192.000,00 lei, dintr-un total necesar pen-
tru finalizarea investiției de 247.000,00 lei. Restul 
de 55.044,00 lei reprezintă cofinanțarea asigurată 
de bugetul comunei Moldoveni.

Conform contractului, proiectul trebuie dus la 
bun sfârșit în termen de 3 luni.

Efectuarea lucrărilor  
de reabilitare a rețelei de iluminat 
public din comuna Maia

La fel ca și în cazul comunei Moldoveni, a venit 
momentul pentru ca vechea instalație din locali-
tatea Maia să fie adusă la standardele vremurilor 
noastre. Din punct de vedere tehnic, acest efort 
presupune demontarea aparatelor de iluminat 
vechi si montarea unui număr total de 450 apa-
rate de iluminat stradal noi. Dintre acestea, mai 
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puțin de un sfert, anume 100, vor avea puterea de 
36 W, în timp ce restul de 350 vor fi de 18 W. Toate 
sursele de lumină sunt LED-uri moderne, eficiente 
din punctul de vedere al energiei și din perspectivă 
luminotehnică. Acestea vor fi montate pe stâlpii 
existenți și vor dispune de sistem de dimare.

Conform estimărilor autorităților, pe lângă cei 
peste 1.600 de locuitori ai comunei, lista benefici-
arilor cuprinde și 800 de persoane care tranzitează 
comuna Maia.

Valoarea totală a proiectului este de 351.198,75 
lei, proveniți, în cea mai mare parte, din finanțare 
nerambursabilă. Astfel, prin Programul Județean 
de Dezvoltare Locală Ialomița 2020 va fi alocată o 
sumă de 200.000 lei, urmând ca autoritățile locale 
să asigure restul de 151.198,75 lei. Proiectul trebuie 
să fie gata în mai puțin de jumătate de an, durata 
menționată în contract fiind de 5 luni.

Proiecte mari, sume mari

Luni, 15 iunie, domnul Victor Moraru, președin-
tele Consiliului Județean Ialomița, a semnat cinci 
noi contracte de finanțare nerambursabilă. Actele 
încheiate la jumătatea acestei luni consemnează o 
alocare de fonduri a Asociației de Dezvoltare Inter-
comunitară Ialomița, prin Programul Județean de 
Dezvoltare Locală 2020, către cinci unități admi-
nistrativ-teritoriale, care se ridică la 1.100.000 lei. 
Cu alte cuvinte, fiecare proiect din lista de mai jos 
beneficiază de sprijinul maxim posibil, conform 
regulilor din Ghidul programului citat. Conform 
acestor standarde, comunele pot solicita și primi 
până la 200.000 lei, iar orașele până la 300.000 lei. În 
aceste condiții, finanțarea proprie depășește suma 
totală primită cu mai mult de 300.000 lei, ceea ce 
înseamnă că valoarea totală a acestor proiecte noi 
ajunge la 2.506.590,56 lei.

Patru dintre cele cinci inițiative descrise mai 
jos necesită, fiecare, peste 500.000 lei pentru a-și 
atinge obiectivele descrise în contractele de finan-
țare. Proiectele ale căror contracte au fost parafa-
te în data de 15 iunie au și o durată mai mare, în 
medie: patru dintre acestea prevăd termene de 12 
luni, doar unul având o perioadă de implementa-
re de 9 luni.

Achiziția unui utilaj multifuncțional 
pentru orașul Amara

Scopul spre care țintesc autoritățile locale prin 
urmărirea acestei investiții este îmbunătățirea si-
tuației socio-economice a locuitorilor orașului, 
prin dotarea comunității cu un utilaj care să poa-
tă interveni în situații problematice, dar care să 
poată fi și folosit pentru diverse lucrări necesare. 
Acesta este un vehicul tractor multifuncțional, do-
tat cu remorcă, cisternă vidanjă cu kit de stingere 
a incendiilor, lamă de zăpadă, tocător cu braț, pe-
rie de măturat cu bazin, tocător crengi, burghiu 
de săpat gropi, încărcător frontal și retroexcavator. 
Cabina utilajului este proiectată pentru a conferi 

vizibilitate maximă, fiind ergonomică, confortabi-
lă și izolată fonic.

Nu doar că peste 7.000 de locuitori ai orașului 
Amara vor putea vedea utilitatea acestui utilaj, în 
situațiile în care este nevoie de o intervenție, dar 
și cei aproximativ 25.000 de oameni care vin anu-
al în vacanță în localitate se vor număra printre 
beneficiari.

Suma necesară pentru acest obiectiv de inves-
tiții este de 590.387,00 lei, urmând ca aceasta să fie 
constituită aproape egal din finanțare nerambur-
sabilă și cofinanțare locală. Astfel, Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, prin Progra-
mul Județean de Dezvoltare Locală Ialomița 2020, 
va sprijini inițiativa cu 300.000 lei. În același timp, 
290.397,00 lei vor fi asigurați din bugetul unității 
administrativ-teritoriale Amara. Proiectul va avea 
o durată totală de 9 luni.

Modernizarea infrastructurii  
rutiere în comuna Sudiți

Prin această inițiativă se urmărește o reparație 
structurală, foarte relevantă pentru localitate. Mo-
dernizarea structurii străzii Sudiți – Ungureni, cu 
o lungime de 534,36 de metri, va fi făcută prin as-
faltare, reabilitarea sistemului rutier având urmă-
toarea structură: 5 cm beton asfaltic tip BAPC 16 și 
12 cm strat piatră spartă, din care 10 cm scarificare 
și 2 cm completare. 

Beneficiarii direcți sunt cei 80 de locuitori de pe 
raza drumului, dar, realmente, această reparație 
este utilă pentru cei mai bine de 1.000 de persoane 
care populează comuna.

Valoarea totală a proiectului depășește jumă-
tate de milion de lei. Este vorba despre o sumă de 
521.462,68 lei, asigurată, în majoritatea sa, din bu-
getul local. Prin Programul Județean de Dezvoltare 
Locală vor veni 200.000,00 lei, iar resursele comu-
nei puse la dispoziție pentru acest proiect se ridică 
la un total de 321.462,68 lei. Conform contractului 
încheiat, durata totală de implementare va fi de 
12 luni.

Efectuarea unor lucrări  
de branșare la sistemul de  
canalizare din comuna Gârbovi

Autoritățile locale își propun, prin acest pro-
iect, să crească accesibilitatea la instalația de 
colectare, epurare și evacuare a apei folosite de lo-
cuitorii comunității, precum și sporirea calității 
serviciilor oferite de acest ansamblu tehnic. Din 
punct de vedere tehnic, procesul presupune insta-
larea a 80 de branșamente cu cămine de inspecție 
și 20 de cămine colectoare pe lungimea rețelei de 
canalizare. Sub o formă directă sau indirectă, ini-
țiatorii estimează că numărul beneficiarilor depă-
șește 3.700 de persoane.

Din punct de vedere financiar, acesta este cel 
mai mare proiect de pe această listă, fiind necesa-
ră o sumă de 592.890,96 lei pentru realizarea sa. În 
jur de o treime, adică 200.000,00 lei este asigura-
tă de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ia-
lomița, reprezentând finanțare nerambursabilă. 

Un cuantum aproape dublu este reprezentat de 
cofinanțarea necesară. Astfel, bugetul local al co-
munei Gârbovi va suporta 392.890,96 lei. La fel ca 
și în cazul proiectului anterior din listă, ducerea la 
bun sfârșit a construcției trebuie să fie realizată în 
termen de un an.

Modernizarea Străzii Învierii  
din satul Iazu, comuna Scânteia

Aceasta inițiativă vizează efectuarea unor ope-
rațiuni fundamentale pentru folosirea în cele mai 
bune condiții a acestei porțiuni de drum, cu o lun-
gime de 235,59 de metri. Astfel, proiectul presu-
pune modernizarea structurii străzii Învierii prin 
asfaltare, reabilitarea sistemului rutier având ur-
mătoarea structură: 6 cm beton asfaltic BA 16 și 20 
cm piatră spartă, urmărindu-se scarificarea și re-
profilarea zestrei existente.

Beneficiari direcți sunt 300 de persoane, dar, în 
mod indirect, se vor bucura de efectele acestor lu-
crări un număr mult mai mare de ialomițeni. 

Proiectul are o valoare totală de 268.375,78 
lei. Suma asigurată de autoritățile locale este de 
68.375,78 lei, urmând ca 200.000 lei să fie alocați 
sub formă de finanțare nerambursabilă, în cadrul 
Programului Județean de Dezvoltare Locală 2020. 
Conform contractului încheiat recent, durata pro-
iectului este de 12 luni.

Modernizarea și eficientizarea 
sistemului de iluminat public  
din comuna Ograda

Reprezentanții locuitorilor din această comu-
nitate își propun să aducă îmbunătățiri ansamblu-
lui public destinat siguranței cetățenilor. Astfel, 
inițiativa de modernizare a sistemului de iluminat 
stradal presupune, în clar, demontarea a mai mult 
de 600 de lămpi folosite în momentul de față. Uni-
tățile învechite urmează să fie înlocuite cu siste-
me de tip LED. Dintre acestea, cea mai mare parte, 
adică 494, vor avea puterea de 24 W, 19 vor fi de 50 
W și 111 vor fi de 110 W.

În urma investiției descrise vor beneficia aproa-
pe 3.000 de persoane, conform inițiatorilor.

Acest proiect se remarcă și el din punct de vede-
re financiar, depășind pragul de 500.000 lei. În timp 
ce 200.000 lei vor fi alocați în sprijinul Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, sub formă 
de finanțare nerambursabilă, suma de 333.474,14 
lei va veni din bugetul unității administrativ-teri-
toriale Ograda. Durata acestui proiect este de 12 
luni. 
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 Centrul Cultural “Ionel Perlea“ Ialomița 
prezintă iubitorilor de artă o expoziție 
de fotografie unicat, realizată de Florin 
Floreanu, angajat al instituției. Ineditul 
constă în tema abordată, orhideele din 
flora spontană fiind o specie pe cât de 
bogată în anumite zone geografice, pe 
atât de rară în alte areale, cum este 
Bărăganul ialomițean.

I deea este susţinută de maniera profesionistă 
de lucru, atât din punct de vedere artistic, cât 

și știinţific. Fiecare imagine selectată în expoziţie 
prezintă viziunea autorului asupra modelelor ve-
getale, susţinute cu denumirile știinţifice ale aces-
tor plante, somptuoase prin forme și colorit.

În cele treizeci de fotografii din expoziţie sunt 
prezentate șaisprezece specii de orhidee din Do-
brogea și patru corespondente ale acestora din Bă-
răgan.

Cromatica dominantă este de verde –violet, 
considerate culori imperiale, ceea ce demonstrea-
ză perfecţiunea și absolutul primordial al naturii. 
Unitatea tematică pune în evidenţă și bunul gust 
al Creatorului, prin armonia tonurilor și nuanţe-
lor de verde, specifice lunii mai.

Prezent la deschiderea expoziţiei de fotogra-
fie „Orhidee din Bărăgan și Dobrogea“, domnul 
Ilie Cioacă a remarcat unicitatea temei aborda-
te în spaţiul cultural ialomiţean. „Este incredibil 
câte frumuseţi avem în preajma noastră și cum 
trecem pe lângă ele fără a le cunoaște. Îl felicit pe 
Florin Floreanu pentru harul său pe care îl foloseș-
te pentru a ne aduce în atenţie lucruri excepţiona-
le. Să nu uităm de albumul „Florării din Bărăgan“, 
cu excepţionalele traforaje din lemn, podoabe ale 
caselor ţărănești, dar mai ales de albumul în care 
a imortalizat chipurile ultimilor veterani în via-
ţă din judeţul Ialomiţa. Felicitări atât autorului, 
cât și Centrului Cultural „Ionel Perlea“ - Ialomiţa, 
instituţia care promovează valorile autentice și 

demonstrează că aceste locuri sunt la fel de boga-
te spiritual și cultural, ca oricare altele din ţară sau 
din străinătate.“

Fotografiile cu „Orhidee din Bărăgan și Dobro-
gea“ pot fi văzute pe parcursul lunii iulie în Sala 
„Atelier“ a Centrului Cultural Ionel Perlea, iar de 
la Slobozia, expoziţia va ajunge la Călărași și Con-
stanţa. 

Orhidee din Bărăgan şi Dobrogea
Expoziție de fotografie, Florin Floreanu

 Pandemia de coronavirus a declanșat 
pentru noi toți mecanisme dintre cele mai 
diverse pe o perioadă de incertitudini, în 
care școlile au fost închise, salariații au fost 
nevoiți să lucreze de acasă, magazinele au 
rămas închise, iar localități întregi au fost 
carantinate. Măsurile preventive dispuse din 
cauza pandemiei cu noul coronavirus SARS-
CoV-2 au lăsat și bibliotecile fără prezența 
utilizatorilor printre rafturile cu cărți.

B iblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu“ Ialomița 
a fost în toată această perioadă o prezentă con-

stantă în mediile online, cu expoziții și prezentări vir-
tuale de carte, recomandări săptămânale de lectură, 
participări la maratoane literare naționale (virtuale), 
achiziție și prelucrare de noutăți editoriale.

Amintim aici câteva dintre expozițiile tematice pre-
zentate pe site-ul bibliotecii, dar și pe pagina de Face-
book: Ziua Internațională a Familiei / Tudor Arghezi 
- 140 de ani de la naștere / Ștefan Bănulescu - Un scriitor 
pentru eternitatea Bărăganului: 22 de ani de la trecerea 

în neființă / 1 iunie Ziua Internațională a Copilului, 
eveniment Maraton cu Povești - desfășurat online: „Po-
vestea a 70 de biblioteci din România și Republica Mol-
dova, 70 de povești citite live, pentru 70 de aniversări a 
Zilei Internaționale a Copilului în România.

Pe 1 iunie, ora 11.00, Biblioteca Județeană „Ștefan 
Bănulescu“, prin intermediul colegei Alina Vasile, a 
dat startul poveștilor „ Măriuca cea visătoare“ și „Pi-
sica din vis“ de Vasile Poenaru, într-un mod inedit, 
plin de magie și emoție, alături de copii. Am conti-
nuat apoi șirul expoziților, precum: Ia-ți o carte în 
vacanță /  Ziua Mondială a Mediului /  Alexandru 
Odobescu - aniversare / Mihai Eminescu - 131 de ani 
de la moarte / Pavel Coruț - aniversare.

La rubrica „Recomandarea săptămânii pentru 
lectură“, au fost prezentate: Radu Mircea „Povești cu 
gust“ / Caine Michael „Arta de a asculta“ / Murphy, 
Joseph „52 de afirmații săptămânale și tehnici prac-
tice pentru a-ți descătușa puterea subconștientului“ /  
Veletzos, Roxanne „Fetița pe care au lăsat-o în urmă“.

După data de 19 mai, Biblioteca Județeană a re-
deschis parțial activitatea directă cu publicul, cu 
respectarea măsurilor de siguranță sanitară impu-
se de starea de alertă. Toate marile biblioteci au as-
tăzi propriul portal sau o pagină de acces, unde se 
pot consulta cataloage, noutăți editoriale, expozi-
ții virtuale accesibile unei societăți civilizate în care 
cartea a devenit cel mai bun prieten.

Cartea – ca manieră specială de a trăi – a consti-
tuit de la apariția ei un mediu optim de comunicare 
între oameni, o cale puternică de transmitere de la 
un timp la altul, de la o societate la alta, de la un po-
por la altul, a valorilor culturale, științifice, artisti-
ce, zămislite în fiecare colț din lume. Cartea a fost, 
este și va fi un liant ce creează, dezvoltă și menține 
multitudinea și varietatea relațiilor interumane, pe 
care se sprijină existența umană socială. 

Bibliotecar, Ecaterina Florea

Lectura, un leac ce face pandemia suportabilă
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C.V. Florin Floreanu

•  2005 – Expoziție „Într-o Miercuri“ - Centrul 
Cultural „Ionel Perlea“ Ialomița, Slobozia;

•  2006 – Expoziție „www.“ - Centrul Cultural Ionel 
Perlea Ialomița, Slobozia;

•  2007 – Expoziție „Macrovision“ - Muzeul Județean 
Ialomița, Slobozia;

•  2015 – Participare proiect „Romi în Bărăgan, 
inventarul unui mod de viață“;

•  2017 – Realizare album „Florării din Bărăgan“;
•  2018 – Participare proiect „Omagiu eroilor din 

câmpie“;
•  2018 – Realizare album „Istoria trăită. Veterani 

ialomițeni la Centenar“;
•  2019 – Expoziție „Veterani ialomițeni la Centenar“ 

- Centrul Cultural Ionel Perlea Ialomița, Slobozia;
•  2019 – Expoziție „Veterani ialomițeni la Centenar“ 

- Galeriile Lumina, Fetești;
•  2019 – Expoziție „Veterani ialomițeni la Centenar“ 

- Domeniul Manasia, Manasia;
•  2020 – Expoziție „Orhidee din Bărăgan și 

Dobrogea“
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 Centrul Județean Pentru Promovarea și 
Conservarea Culturii Tradiționale Ialomița 
a organizat vineri 26 iunie 2020 un 
spectacol dedicat Zilei Internaționale a Iei 
(Sărbătoarea Sânzienelor sau Drăgaica).

E venimentul s-a desfășurat pe esplanada Centrului 
Cultural „Ionel Perlea“. Orchestra și soliștii Nico-

leta Rădinciuc Vlad, Maria Preda Bitoleanu și Nicole 
Dumitrașcu au încântat publicul prezent cu melodii 
din repertoriul popular local și național, iar dansatorii 
au prezentat costume și ii tradiționale din toate zonele 
etnofolclorice ale țării. De asemenea, a fost prezentat 
și filmul documentar ,,Artă și Tradiţie populară în Ia-
lomiţa,, realizat de departamentul Conservarea cultu-
rii tradiţionale, având la bază arhiva video a instituţiei.  

Drăgaica, Sânzienele în tradiția populară

Sânzienele erau considerate, încă din vremea lui 
Cantemir, ca reprezentări fitomorfe (Florile de Sânzi-
ene) și divinități antropomorfe. În credința populară, 
Sânzienele erau considerate a fi niște femei frumoa-
se, adevărate preotese ale soarelui, divinități nocturne 
ascunse prin pădurile întunecate, neumblate de om.

În dimineața de Sânziene, înainte de răsăritul soa-
relui, oamenii strângeau buchete de Sânziene pe care 
le împleteau în coronițe și le aruncau pe acoperișul 
caselor. Se considera că omul va trăi mult, în cazul în 
care coronița rămânea pe casa, sau, dimpotrivă, că va 
muri repede, atunci când co-
ronița aluneca spre marginea 
acoperișului sau cădea de pe 
acoperiș.

Fetele strângeau flori de 
Sânziene pentru a le pune sub 
pernă, în noaptea premergă-
toare sărbătorii, cu credința 
că își vor visa ursitul. În unele 
zone, fetele își făceau coronițe 
din Sânziene pe care le lăsau 
peste noapte în grădini sau în 
locuri curate. Dacă dimineața găseau coronițele pline 
de rouă, era semn sigur de măritiș în vara care începea.

Gospodarii încercau să afle care le va fi norocul la 
animale, tot cu ajutorul florilor de Sânziene: în seara 

din ajunul sărbătorii agățau cununi de Sânziene la col-
țul casei orientat către răsărit și, dacă a doua zi, în co-
ronițe era prins păr de la anumite animale sau puf / 
pene de la păsări, considerau că anul va fi bun, mai 
ales pentru acestea.

Florile culese în ziua de 
Sânziene, prinse în coronițe 
sau legate în formă de cruce, 
erau duse la biserică pentru 
a fi sfințite și erau păstrate, 
apoi, pentru diverse practici 
magice.

Sărbătoarea Sânzienelor, 
care marchează mijlocul ve- 
rii, era considerată și mo-
mentul optim pentru cule-
gerea plantelor de leac.

Tot acum se făceau previziuni meteorologice: în 
funcție de momentul în care răsărea Constelația Găi-
nușei, se determina perioada prielnică pentru semă-
natul grâului de toamnă. 

Știați că...
 Muzeul Naţional al Agriculturii, înfiinţat în anul 

1990, este unic în România și are ca obiect de activitate 
istoria agriculturii, antropologia agrară și arheologia in-
dustrială specifică de pe tot cuprinsul ţării.

 Pe amplasamentul muzeului, al Bisericii de Lemn „Sf. 
Nicolae“ și al parcului care le înconjoară, a fost o moară 
- „Moara Fuerea“ a fraţilor C. Georgescu – Fuerea, con-
struită la începul secolului al XX-lea, a doua moară ca 
importanţă din România, care a adus prosperitate între-
gii regiuni, dar, care a ars în întregime în timpul Primu-
lui Război Mondial.

 În anul 2000 a fost strămutată, în parcul din faţa mu-
zeului, „Biserica de lemn Poiana“, monument istoric și 
de arhitectură populară de secolul XVIII.

 Muzeul deţine un număr împresionant de obiecte 
de patrimoniu, 13.976 obiecte muzeale, structurate în 
5 colecții: 

1. Unelte şi maşini agricole de epocă 
2. Unelte, maşini şi utilaje de arheologie industrială 
3. Etnografie 
4. Istorie–memorialistică 
5. Artă – religie – literare 

 În 2006, muzeul a participat la realizarea filmului de 
lung metraj RESTUL E TĂCERE, în regia lui Nae Caran-
fil, cu o serie de obiecte, reprezentând utilaje și unelte 
agricole de epocă și personal din cadrul muzeului.

 Recuzita pentru filmul MOROMEȚII 1 și MOROME-
ȚII 2, constând în obiecte muzeale, cum ar fi: locomobi-
lul și batoza pentru realizarea scenei de treierat, căruța, 
șareta, plugul, grapa, piua, dar și o mare diversitate de 
obiecte etnografice de uz gospodăresc și casnic, au fost 
asigurate de către Muzeul Național al Agriculturii, fiind 
însoțite pe perioada filmărilor și de personal de specia-
litate din cadrul muzeului. Logo-ul muzeului a putut fi 
vizualizat pe pagina de prezentare a filmului.

 Muzeul Naţional al Agriculturii este instituţia mu-
zeală care a influenţat, decisiv și pentru prima dată în 
istoria târgurilor din România, organizarea la Bucu-
rești a „TÂRGULUI NAŢIONAL DE PÂINE“, sub patrona-
jul Centrului Cultural UNESCO „Mihai Eminescu“ din 
București și a Primăriei sectorului 2 București și a parti-
cipat de-a lungul timpului la diverse manifestări repre-
zentative din judeţ și din ţară, cu expoziţii pavilionare și 
în aer liber, demonstraţii practice de copt pâine la ţest, 
demonstraţii cu mașini agricole de epocă și de confec-
ţionat împletituri rituale din spice de grâu, secvenţe de 
ritualuri agrare și din ciclul vieţii. 
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Î n decembrie 2019, Parlamentul a votat dubla-
rea alocațiilor. Guvernul liberal, în loc să pună 

rapid în aplicare această măsură așteptată de cei 
peste 3 milioane de copii, a dat o ordonanță de ur-
gență și a amânat mărirea până la data de 1 august 
2020. La începutul lunii iunie, Parlamentul a res-
pins ordonanța de urgență a liberalilor și a decis, 
din nou, că dublarea alocațiilor este o prioritate. 
Chiar și așa, executivul a decis să atace la Curtea 
Constituțională a României decizia legislativului. 
Acesta este un joc prin care sunt ignorate intere-
sele și nevoile copiilor. În Ialomița sunt 52.884 de 
copii care așteaptă această promisiune. 

Dublarea alocațiilor ar fi o măsură foarte bună, 
complementară programului Consiliului Jude-
țean Ialomița prin care sprijinim tinerele familii, 
la nașterea primului și a celui de-al doilea copil. În 
2020, până la începutul lunii iunie, am primit peste 
500 de cereri pentru stimulentul de 2.000 lei, acor-
dat la prima naștere, respectiv pentru cel de 2.500 

lei, acordat la a doua naștere. Am ajuns aproape de 
a acorda jumătate din bugetul alocat pe anul aces-
ta pentru această măsură, un semn extrem de bun. 

Reamintesc că în 2019, începând cu luna mai, 
au fost aprobate stimulente pentru un număr to-
tal de 599 de copii, suma totală cheltuită fiind de 
1.340.500 lei, dintre care, stimulentul pentru pri-
mul copil, 314 benef iciari - 628.000 lei, iar al doilea 
copil 285 de beneficiari - 712.500 lei.

Viitoarea generație și tinerii părinți trebuie 
sprijiniți, în opinia mea, printr-un program la ni-
vel național. Până vor înțelege acest lucru guver-
nanții noștri și vor începe să facă ceva în acest sens, 
fac un apel către Guvern să nu se mai joace cu vi-
itorul copiilor, din diletantism politic și să își asu-
me dublarea alocațiilor.

Este o măsură necesară, este datoria noastră 
față de copii!

Legal și moral, Guvernul este obligat să 
dubleze alocațiile copiilor

Victor Moraru, președintele Consiliului Județean Ialomița

Bronhoscop de ultimă generație

C azurile de infectări cu noul coronavirus SARS 
- CoV2 se răspândesc cu o viteză uluitoare, iar 

focarele de Covid-19 au consecințe foarte grave la 
nivelul social, economic și în special în privința 
stării generale de sănătate a populației. Astfel, spe-
cialiștii se concentrează pe detectarea și izolarea 
cazurilor confirmate în verederea carantinării și 
tratării acestora. 

Prin urmare, este de o importanță primordială 
ca măsurile corespunzătoare și adecvate fiecărei 
faze a epidemiei să fie puse în practică imediat, 
pentru a întrerupe lanțurile de transmitere interu-
mană, pentru a reduce intensitatea epidemiei și a 
încetini creșterea numărului de cazuri. 

Având în vedere scenariile de nivel epidemio-
logic II și IV, SJU Slobozia, a considerat necesară 
achiziționarea unui aparat Bronhoscop.

Bronshoscopia este o procedură minim inva-
zivă prin care este posibilă vizualizarea interio-
rului căilor aeriene - laringe, corzi vocale, trahee, 
bronșii principale și bronșii segmentare. 

Bronhoscopul este un instrument medical en-
doscopic pentru vizualizarea interiorului arbore-
lui traheobronșic folosit în scopul efectuării unui 
diagnostic endobronșic și a unor manevre terape-
utice, cum ar fi prelevarea de specimen pentru cul-
tură și biopsie, lavajul arborelui traheobronșic și 
extragerea corpurilor străine. Acest aparat medi-
cal a fost achiziționat pentru dotarea Secției A. T. I.  
a spitalului, fiind de un real ajutor în activitatea 
medicală.

Cabinet Ambulatoriu Integrat  
și Compartiment Oftalmologie

Cabinetul de specialitate Oftalmologie a func-
ționat la etajul III, corp B, Ambulatoriul Integrat 
până în aprilie 2020, când, în contextul pandemiei 
de Covid-19, s-a impus relocarea acestuia pentru 
organizarea departamentului de biologie mole-
culară pentru testarea PCR a pacienților suspecți 
SARS-Cov 2.

Cabinetul medical de Oftalmologie s-a amena-
jat la etajul II, corp B și are prevăzut hol de acces de 
4 mp, cabinet consulatații de 25 mp și un depozit 
pentru materiale sanitare, aparatură și dispozitive 
medicale de aproximativ 8 mp. 

Compartimentul Oftalmologie dispune de 
echipamente ultramoderne pentru efectuarea 
operațiilor de cataractă, ceea ce permite realiza-
rea chirurgiei cu anestezie locală, fără incizii mari 
și fără suturi, cu recuperarea rapidă postoperator. 
Aparatura LASER de ultimă generație conferă po-
sibilitatea tratamentului neinvaziv al glaucomului 
cronic și acut, și al cataractei secundare (opacifie-
rea de capsulă posterioară).

În cadrul spitalului se pot diagnostica și trata 
afecțiuni oculare, precum degenerescența macu-
lară legată de vârstă, edemul macular diabetic și 
ocluzia venoasă retiniană. Spitalul Județean de Ur-
gență Slobozia dispune de tomograf în coerența 
optică ( OCT ) pentru investigarea computerizată, 
neinvazivă și neiradiantă a retinei. Nu în ultimul 
rând, se realizează și screening-ul glaucomului, re-
tinopatiei diabetice și a patologiei de nerv optic. 
Măsurarea tensiunii intraoculare se realizează cu 
tonometru non-contact, iar capul vizual se testea-
ză prin perimetrie automatizată sau Goldmann. 

Serviciile medicale ambulatorii de specialitate 
ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia se des-
fășoară în peste 20 de cabinete  medicale și acordă 
servicii clinice la peste 100.000 locuitori ai jude-
țului Ialomița, 50.000 locuitori ai municipiului  
Slobozia, dar și localităților învecinate. 

Dotări noi la Spitalul Județean  
de Urgență Slobozia


