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ZIARUL SE DISTRIBUIE GRATUIT. COMERCIALIZAREA INTERZISĂ

Victor Moraru, ales președinte al Comisiei 
regionale pentru stabilirea criteriilor de 

selecție a proiectelor strategice ale Regiunii 
Sud Muntenia pentru perioada 2021-2027
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 Luna iulie a însemnat în materie de 
investiții în comunitățile locale din 
județul Ialomița 19 noi contracte 
semnate pentru tot atâtea localitați, 
ca să vorbim doar despre activitatea 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
Ialomița, cu finanțare asigurată prin 
Programul Județean de Dezvoltare 
Locală 2020.

D acă în primele șase luni ale anului au fost 
aprobate nu mai puțin de 22 de proiecte de 

către ADI Ialomița, finanțate prin fonduri neram-
bursabile în valoare de peste 4,5 milioane lei, prin 
suplimentarea de bani alocați dezvoltării comu-
nităților locale, adoptată luna trecută de Consiliul 
Județean Ialomița, a fost asigurată continuarea 
investițiilor, astfel încât niciuna dintre comunele 
care au depus dosare să nu fie nedreptățită. 

La finalul sesiunii de analizare a dosarelor, au 
fost aprobate 41, unul singur fiind respins. Valoa-
rea totală a proiectelor semnate prin PJDL 2020 
este de 17.707.229,45 lei.

„Puterea exemplului este foarte importantă și ce 
exemple bune de urmat avem prin aceste numeroa-
se proiecte marca Asociației de Dezvoltare Interco-
munitară Ialomița! Mă bucur că există din ce în ce 

mai multe cereri din partea UAT-urilor și mă bucur 
și mai tare că putem finanța atâtea contracte”, a de-
clarat domnul Victor Moraru, președintele CJI, la 
evenimentul de semnare a unei serii de contracte.

Localitățile în care umează să fie implemen-
tate noile investiții sunt de pe tot cuprinsul jude-
țului, de acolo de unde primarii au identificat o 
problemă a comunității, pe care o administrează, 
au întocmit un dosar și s-au adresat Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Ialomița. 

Să prezentăm ultimile proiecte aprobate:

• Reabilitare alei pietonale  
în comuna Gura Ialomiței

Noul trotuar va avea o lungime aproximativă de 
2800 m și o lățime de 1.2 m.

Date tehnice: 10 cm balast stabilizat și 4 cm de 
asfalt, având lățimea de 100 cm. Pe exterior se vor 
executa borduri 10/15 cm pe ambele laturi, prinse 
în beton. Beneficiarii directi ai obiectivului de in-
vestiție sunt cei 2660 locuitori ai comunei.

Valoarea proiectului este de 454.371,00 lei, iar 
durata de implementare de 9 luni.

• Modernizare cu grupuri sanitare la școala 
gimnazială cu clasele I-VIII, sat Platonești

Suprafața construită: 113,57 mp, suprafața utilă: 
96,08 mp, plus o fosă septică, pentru un grup sanitar 
profesori, un grup sanitar persoane cu dizabilități, pa-
tru grupuri sanitare băieți, patru grupuri sanitare fete.

Valoarea proiectului este de 557.253,00 lei, iar 
durata de implementare de 12 luni.

• Înființare loc de recreere și activități  
sportive pentru copii, în cadrul Școlii 
Profesionale Bordușani

Dotări: 
• Masa ping pong exterior - 4 buc; 

• Pergolă rustică cu masă șah - 2 buc;
• Aparat extensie bicicletă și step - 1 buc;
• Aparat dezvoltare mușchi - 1 buc;
• Aparat simulator alergare - 1 buc;
•  Aparat fitness interior - exterior picioare  

- 1 buc;
• Aparat simulator vâslit- 1 buc;;
• Aparat extensie picioare -1 buc;
• Aparat dublă extensie mers - 1 buc.
Valoarea proiectului este de 248.469.76 lei, iar 

durata de implementare de 5 luni

• Amenajare loc de joacă comuna Buești
Loc de joacă în suprafață de 520 mp cu multi-

ple dotări: tobogane, leagăne, balansoare, carusel, 
băncuțe, coșuri de gunoi, zona verde cu flori.

Valoarea proiectului este de 252.786, 30 lei, iar 
durata de implementare de 5 luni. 

• Contorizarea branșamentelor de apă, 
reabilitarea căminelor de vane și a hidranților 
de incendiu, comuna Vlădeni

Se va realiza montarea a 800 de cămine de con-
toare cu citire directă sertar, înlocuirea a 25 de 
vane de tip sertar, înlocuirea a 15 hidranți supra-
terani și montarea a încă 9 hidranți, reabilitarea a 
9 cămine de vane.

Valoarea proiectului este de 1.000.039,43 lei, iar 
durata de implementare de 24 de luni.

• Amenajare platforme betonate și amplasare 
containere pentru colectare selectivă deșeuri, 
comuna Jilavele

Proiectul presupune realizarea de platforme 

noi betonate cu o suprafață de 12 mp și amenajarea 
celor existente pe care se vor amplasa containere 
modulare pentru colectare selectivă: hârtie-car-
ton, sticlă, metal/plastic.

Valoarea proiectului este de 249.353,46 lei, iar 
durata de implementare de 3 luni

• Modernizare școală, prin înființare centrală 
termică la Școala Profesională Traian

Centrala termică se va amplasa într-o clădire 
propusă pentru a fi construită cu o suprafață des-
fașurată de 21,25 mp. Aceasta va fi echipată cu un 
cazan pe combustibil solid (lemn) cu o capacitate 
de 100 KW.

Valoarea proiectului este de  258.591,47 lei, iar 
durata de implementare de 24 luni.

• Amenajare loc de joacă în comuna Movila
Terenul de joacă va fi  în suprafață de 425 mp 

cu o structură de 3 cm strat tartan și 20 cm strat 
de fundație și va dispune de următoarele dotări: 
tobogane; leagăne, balansoare, figurine pe arc, ca-
rusel, băncuțe, coșuri de gunoi, echipamente fit-
ness, zona verde cu flori și alei cu pavele din beton.

Valoarea proiectului este de 251.600,78 lei, iar 
durata de implementare de 5 luni.

• Modernizare iluminat public  
străzi interioare, comuna Movilița

Proiectul presupune înlocuirea unui număr de 
500 corpuri de iluminat existente cu corpuri de ilu-
minat noi cu LED de 36W. 

Valoarea totală a proiectului este de 505.750,00 
lei, iar durata de implementare de 12 luni.

• Amenajare loc de joacă în comuna Adâncata, 
Sat Patru Frați

Terenul de joacă va ocupa o suprafață de 570 mp 
cu o structură de 3 cm strat tartan și 20 cm strat de 
fundație. Dotări: Tobogane, leagăne, balansoare, 
figurine pe arc, carusel, băncuțe, coșuri de gunoi, 
echipamente fitness și zonă verde cu flori.

Valoarea totală a proiectului este de 260.284,16 
lei, iar durata de implementare de 5 luni.

Proiecte de aproape 18 milioane de lei,  
parafate prin Programul Județean  
de Dezvoltare Locală în 2020

53 UAT-URI beneficiare de finanțare de la ADI Ialomita în perioada 2018-2020, din care:

9 UAT-URI CARE AU DEPUS 3 PROIECTE

19 UAT-URI CARE AU DEPUS 2 PROIECTE

25 UAT-URI CARE AU DEPUS CÂTE UN PROIECT

11 UAT-uri nu au beneficiat de finanțare din partea ADI Ialomița deoarece nu au depus 
nici un proiect
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• Amenajare teren de sport  
multifuncțional – sintetic, 
comuna Ciocârlia

Terenul de sport va avea o suprafață de 945 mp 
și va fi realizat din placă betonată (35 mx27m), ga-
zon sintetic, 2 porți de fotbal, gard perimetral cu 
plasă metalică, instalație de iluminat nocturn cu 
6 reflectoare și rigole prefabricate.

Valoarea totală a proiectului este de 297.267,70 
lei, iar durata de implementare de12 luni.

• Înființare bază sportivă –  
Stadion comunal tip I, comuna Giurgeni

Vor fi modernizate vestiarele și tribunele exis-
tente și se va realiza împrejmuirea tribunelor și 
racordarea acestora la utilități (apă, canalizare, 
rețeaua electrică).

Valoarea totală a proiectului este de 462.966,11 
lei, iar durata de implementare de 12 luni.

• Amenajare teren de sport sintetic – 
multifuncțional, comuna Colelia

Terenul de sport va avea o suprafață de 945 mp 
și va fi realizat din placă betonată, gazon sintetic, 
porți de fotbal, gard cu plasă metalică, instalație 
de iluminat nocturn cu 6 reflectoare și rigole pre-
fabricate.

Valoarea totală a proiectului este de 268.449,46 
lei, iar durata de implementare de 12 luni.

• Modernizare drumuri comunale de interes 
local în localitatea Valea Măcrișului –  
strada Bujorului

Strada Bujorului se va reabilita pe o lungime de 
410 ml și o lățime de 4 m parte carosabilă.

Valoarea totală a proiectului este de 618.352,13 
lei, iar durata de implementare de 20 de luni.

• Modernizare străzi locale în comuna Ciulnița
Se va realiza modernizarea străzilor Pogoa-

nele, Poliției și Pietrișului prin asfaltare, având o 
structură de 6 cm beton asfaltic BA16, 15 cm piatră 
spartă, și prin lucrări de scarificare și reprofilare a 
construcției existente.

Valoarea totală a proiectului este de 442.824,97 
lei, iar durata de implementare de 12 luni.

• Reabilitare Școală Generală cu clasele I-IV 
Nr.1 - Spiru Haret, comuna Gheorghe Doja

Modernizarea și reabilitarea infrastructurii 
unității școlare se va face prin consolidarea struc-
turii de rezistență, înlocuirea elementelor deterio-
rate ale șarpantei, înlocuirea învelitorii deteriorate 
cu țiglă metalică, refacerea zugrăvelii, înlocuirea 
planșeului, reabilitarea termică a clădirii și amena-
jarea unei centrale termice, reabilitarea instalației 
electrice și a celei termice, refacerea trotuarelor, 
înlocuirea tâmplăriei din lemn cu PVC, montarea 
unor jgheaburi și burlane din tablă, realizarea unui 
strat suport pentru pardoseli din beton slab armat 
și înlocuirea pardoselilor, consolidarea fundației și 
cămășuirea pereților.

Valoarea totală a proiectului este de 663.027,22 
lei, iar durata de implementare de 12 luni. 

• Racordarea la sistemul de canalizare 
menajeră, etapa a III-a, în comuna Stelnica

Proiectul implică îmbunătățirea condițiilor de 
viață pentru populație și asigurarea accesului la 
serviciile de bază, în vederea realizării unei dez-
voltări durabile, prin racordarea la rețeaua de ca-
nalizare a 70 de gospodării din comuna Stelnica, 
Sat Maltezi.

Valoarea proiectului este de 246.420,33 lei, iar 
durata de implementare de 12 luni

• Modernizare iluminat stradal  
în comuna Ciochina

Se vor instala 240 corpuri de iluminat cu apara-
te de tip LED, complet echipate.

Valoarea proiectului este de 222.000,00 lei, iar 
durata de implementare de 12 luni

• Reabilitare și modernizare dispensar  
comuna Axintele

Va fi reabilitat dispensarul local, pentru asigu-
rarea unui serviciu de sănătate de calitate pentru 
cetățenii comunei Axintele.

Lucrări ce urmează a fi executate :
• Înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie 

cu garnituri de etanșare;
• Refacerea finisajelor exterioare și interioare;
• Realizarea unor trotuare noi, etanșe;
• Igienizarea spațiilor interioare;
• Reabilitarea șarpantei de lemn;
• Achiziționarea și instalarea unei centrale ter-

mice pe combustibil solid.
Valoarea proiectului este de  1.412.002,83 lei iar 

durata de implementare de 16 luni. 

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: Bună ziua! Mă numesc D.M. și aș vrea să 
îmi schimb numele de familie pe cale administrativă. 
Cum procedez?

Răspuns:
Dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a 

numelor persoanelor fizice se realizează potrivit preve-
derilor Ordonanței nr.41/2003.

Persoana care solicită schimbarea numelui pe cale 
administrativă depune o cerere la serviciul public co-
munitar de evidență a persoanelor, denumit în conti-
nuare serviciu public, aflat în subordinea consiliului 
local al comunei, orașului, municipiului sau al secto-
rului municipiului București, în a cărui rază teritoria-
lă își are domiciliul. Cererea se depune personal sau 
prin împuternicit cu procura specială sau împuternicire 
avocațială.

 Cererea de schimbare a numelui trebuie să fie mo-
tivată și să fie însoțită de următoarele acte:

a) copii legalizate de pe certificatele de stare civilă 
ale persoanei care solicită schimbarea numelui;

b) un exemplar al Monitorului Oficial al României, 
Partea a III-a, în care a fost publicat, extrasul din cere-
rea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea 
căruia să nu fi trecut mai mult de un an;

c) consimțământul, dat în formă autentică, al celui-
lalt soț, în cazul schimbării numelui de familie comun 
purtat în timpul căsătoriei;

d) copie de pe decizia de aprobare a autorității tute-
lare (în cazul minorilor, cererea de schimbare a numelui 
se face, cu încuviințarea autorității tutelare, de tutore, 
în cazul în care părinții nu se înțeleg cu privire la schim-
barea numelui copilului, va hotărî autoritatea tutelara, în 

cazul persoanei puse sub interdicție, cererea de schim-
bare a numelui se face de către tutore, cu încuviințarea 
autorității tutelare);

e) cazierul judiciar și cazierul fiscal ale solicitantului;
f) orice alte acte pe care solicitantul le consideră ne-

cesare pentru motivarea cererii sale.

IMPORTANT! Schimbarea numelui se poate realiza 
pentru motive temeinice, astfel:

a) când numele este format din expresii indecente, 
ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod;

b) când persoana în cauza a folosit, în exercitarea 
profesiei, numele pe care dorește sa îl obțină, făcând 
dovada cu privire la aceasta, precum și asupra faptului 
ca este cunoscută în societate sub acest nume;

c) când, din neatenția ofițerilor de stare civilă ori ca 
urmare a necunoașterii reglementărilor legale în mate-
rie, au fost efectuate mențiuni gresite în registrele de 
stare civilă ori au fost eliberate certificate de stare ci-
vilă cu nume eronate, în baza cărora au fost eliberate 
alte acte;

d) când persoana în cauză are nume de familie sau 
prenume format din mai multe cuvinte, de regulă reuni-
te, și dorește schimbarea acestuia;

e) când persoana în cauză poartă un nume de fami-
lie de proveniență străină și solicită să poarte un nume 
românesc;

f) când persoana și-a schimbat numele de origine 
străină într-un nume românesc, pe cale administrati-
vă, și dorește sa revină la numele dobândit la naștere;

g) când părinții și-au schimbat numele pe cale admi-
nistrativă, iar copiii solicită să poarte un nume de familie 
comun cu al părinților lor;

h) când persoana în cauză solicită să poarte un 
nume de familie comun cu al celorlalți membri ai fami-
liei, nume care a fost dobândit ca urmare a adopției, a 
menținerii numelui la căsătorie, a stabilirii filiației ori a 
unor schimbări de nume aprobate anterior pe cale ad-
ministrativă;

i) când soții au convenit cu ocazia încheierii căsăto-
riei să poarte numele de familie reunite și ambii solici-
tă schimbarea acestuia pe cale administrativă, optand 
pentru numele de familie dobândit la naștere de către 
unul dintre ei, ori să revină fiecare la numele avut ante-
rior căsătoriei;

j) când persoana în cauză face dovada că a fost re-
cunoscută de către părinte ulterior înregistrării nașterii, 

însă, întrucât nu a sesizat instanța pentru încuviințarea 
purtării numelui de familie al acestuia în timpul vieții, nu 
există altă posibilitate de dobândire a numelui părintelui 
decât pe cale administrativă;

k) când prenumele purtat este specific sexului opus;
l) când persoanei i s-a încuviințat schimbarea se-

xului prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și 
irevocabilă și solicită să poarte un prenume corespun-
zător, prezentând un act medicolegal din care să rezul-
te sexul acesteia;

m) când persoana în cauza a adoptat minori și do-
rește ca aceștia sa poarte un alt prenume;

n) când căsătoria a încetat prin moartea sau prin de-
clararea judecătorească a morții unuia dintre soți, iar 
soțul supraviețuitor solicita sa revină la numele de fa-
milie purtat anterior căsătoriei, ori la numele de familie 
dobândit la naștere;

o) când în urma divorțului un fost soț revine la nume-
le de familie purtat anterior și care provine dintr-o altă 
căsătorie, de asemenea desfăcută prin divorț, și doreș-
te sa poarte numele dobândit la naștere;

p) când în urma încetării căsătoriei prin moartea sau 
prin declararea judecătorească a morții unuia dintre soți 
celălalt soț se recăsătorește și, ca urmare a desfacerii 
acestei căsătorii, acesta dorește să poarte numele de 
familie dobândit la naștere;

q) când fostul soț dorește să poarte numele de fami-
lie pe care l-a avut în căsătorie, pentru a avea un nume 
comun cu copiii încredințați spre creștere și educare, 
cu consimțământul fostului soț, dat în forma autentică;

r) când părinții au divorțat, iar copiii încredințați spre 
creștere și educare unuia dintre părinți, care a revenit 
la numele de familie avut anterior căsătoriei, solicită să 
poarte numele de familie al acestuia;

s) când s-a desfăcut adoptia unei persoane căsăto-
rite care are copii minori și în urma desfacerii adopției 
persoana în cauza revine la numele de familie avut îna-
inte de adopție;

ș) când unul dintre soți, la încheierea căsătoriei, a 
luat numele de familie al celuilalt soț, nume pe care 
acesta l-a dobândit prin adopție, iar ulterior încheierii 
căsătoriei are loc desfacerea adopției;

t) alte asemenea cazuri temeinic justificate.

Schimbarea de nume se realizează prin dispoziția 
președintelui Consiliului Județean emisă, în termen de 
60 de zile de la primirea cererii.
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Î ncep prezentarea bilanțului cu trei domenii: 
educație, cultură și sport. Voi continua în nu-

mărul următor cu gradul de atragere a fondurilor 
europene la nivelul județului, investițiile în sis-
temul de sănătate, modernizarea infrastructurii 
rutiere și dezvoltarea comunităților locale prin 
Programul Județean de Dezvoltare Locală pe care 
l-am gândit la începutul mandatului pentru a veni 
în sprijinul primăriilor din județ.

Am premiat excelența în educație

Una dintre prioritățile pe care le-am stabilit la 
preluarea mandatului de președinte al Consiliu-
lui Județean Ialomița a reprezentat-o sprijinirea 
învățământului pentru performanță și excelen-
ță. Astfel, am implementat programul multianual 
„Premii de excelență pentru olimpicii ialomițeni 
din învățământul preuniversitar de stat”, un eveni-
ment relevant în plan judeţean, prin care s-a urmă-
rit evidenţierea performațelor deosebite obținute 
de elevi și profesorii lor îndrumători la faza jude-
țeană a olimpiadelor școlare. În mandatul 2016-
2020, au fost acordate premii în valoare de 616.320 
lei, către 90 de unități de învățământ: 1.451 elevi și 
569 profesori premiați. 

De asemenea, în cadrul proiectului ”10 pentru 
Ialomița”, am premiat 10 personalități din dome-
niul educație. Este vorba despre: Dumitru Cioboată 
(profesor de matematică la Liceul de Arte Slobozia), 
Paul Frâncu (profesor de fizică la Colegiul Națio-
nal Mihai Viteazul Slobozia), Gabriel Ioniță (profe-
sor de matematică la Școala Gimnazială Sf. Andrei 
Slobozia), Ioana Istrate (profesor de chimie la Cole-
giul Național Mihai Viteazul Slobozia), Ion Neculae 
(învățător la Școala nr. 3 Slobozia), Nicolae Papacu 
(profesor de matematică la Colegiul Național Mi-
hai Viteazul), Roxana Pîrvu (profesor de biologie 
la Liceul Carol I Fetești), Ciprian-Viorel Rădulescu 
(profesor de biologie la Colegiul Grigore Moisil Ur-
ziceni), Alecsandru Știucă (profesor de limba și lite-
ratura română la Colegiul Național Mihai Viteazul 
Slobozia), Aurel Zaharia (profesor de pedagogie la 
Liceul Pedagogic Matei Basarab Slobozia).

În plus, am implementat programul ”Lap-
te-corn-fructe” prin intermediul căruia toți elevii 
din județul Ialomița au primit, în timpul desfă-
șurării orelor de curs, un fruct, un corn și lapte. 
Pentru susținerea acestui proiect, am alocat de la 
bugetul județean peste 11 milioane de lei. 

Tot pentru susținerea acestui domeniu al edu-
cației, am finanțat din bugetul general al județului 
Ialomița 39 de proiecte în valoare totală de 681.500 
lei. Este vorba despre finanțare nerambursabilă 
pentru organizarea unor activități nonprofit de 
interes general (Legea 350/2005) pentru proiecte 
din domeniile educație/culte și protecția mediu-
lui care au fost deja implementate prin Programul 
multianual ”Parteneriate pentru coeziune”. 

Am dezvoltat parteneriate educaționale pen-
tru organizarea și susținerea realizării în comun a 
unor a proiecte cu impact județean, interregional 
și național, după cum urmează:

• organizarea, în parteneriat cu Inspectoratul 
Școlar Județean Ialomița și Casa Corpului Didactic 
Ialomiţa, a manifestării tradiţionale Simpozionul 
Național ”Școala și viața”; 

• susținerea activităților cu caracter educa-
tiv promovate  de: Biblioteca Județeană „Ștefan 
Bănulescu” Ialomița, Centrul Judeţean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale 
Ialomiţa, Centrul Cultural „Ionel Perlea” Ialomiţa,  
Muzeul Național al Agriculturii Slobozia și Muzeul 
Judeţean Ialomiţa; 

• încheierea de acorduri de asociere/colabora-
re/parteneriat educaționale în vederea realizării 
unor proiecte județene, interregionale și naționa-
le cu tematici punctuale. 

Pentru dezvoltarea comunităților ialomițene, 
am înființat, în anul 2016, Asociația de Dezvolta-
re Intercomunitară (ADI) Ialomița prin interme-
diul căreia finanțăm diferite proiecte locale. Cât 
privește domeniul educație, au fost finalizare deja 
sau se află în prezent în curs de implementare 10 
proiecte care au primit fonduri de la bugetul jude-
țean. Valoarea totală a acestora este de 3,885,926.84 
lei, din care 2,043,352.95 lei este suma primită de la 
ADI Ialomița, iar 1,842,573.89 lei reprezintă partea 
de cofinanțare susținută de unitățile administra-
tiv-teritoriale membre care au accesat programul. 
Construirea unui teren de sport multifuncțional 
în Orașul Fierbinți Târg, amenajarea unui teren de 
sport în Satul Malu Roșu, Comuna Armășești, do-
tarea Școlii Gimnaziale Alexandru Rădulescu din 
Comuna Mărculești cu grupuri sanitare sau reabi-
litarea Școlii Generale  cu cls. I-IV nr. 1 - Spiru Ha-
ret din Comuna Gheorghe Doja sunt doar câteva 

exemple de proiecte care au primit finanțare prin 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară. 

Am susținut atât sportul de 
performanță, cât și sportul de masă

”Minte sănătoasă în corp sănătos” spune în tra-
ducere românească un dicton latin. Acesta este un 
principiu pe care l-am avut în vedere atunci când 
am decis să sprijinim atât sportul ialomițean de 
performanță, cât și pe cel recreativ sau educați-
onal. Am inițiat și aprobat în Consiliul Județean 
Ialomița programul sportiv de utilitate publică 
”Promovarea sportului de performanță”, cu scopul 
de a identifica activitățile menite să crească par-
ticiparea cetățenilor la practicarea sportului de 
masă, de a sprijini inițiativele sportive din acest 
domeniu. De asemenea, am aprobat finanțarea 
proiectului ”Fotbalul unește toți ialomițenii” de-
pus de A.F.C. ”UNIREA 04 SLOBOZIA”, în sezonul 
competițional sportiv intern 2019-2020, pentru fi-
nanțarea echipei de fotbal cu câte 1.700.000 lei în 
anii 2019 și 2020.

Am decis includerea domeniului sport între 
activitățile sprijinite financiar prin Programul 
”Parteneriate pentru coeziune”, cu finanțări ne-
rambursabile alocate din bugetul judeţului Ia-
lomiţa pentru activităţi sportive nonprofit de 
interes general, în anii 2017 – 2019. Asociația Ju-
dețeană Scrimă Ialomița, Asociația Națională a 
Surzilor din România, Asociația Copii Pasionați, 
Părinți implicați și Profesori Devotați sau Asocia-
ția Juniorii Bărăganului sunt doar câteva exemple 

Bilanț de mandat.  
Patru ani în interesul ialomițenilor
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 Au trecut patru ani de când am primit încrederea dumneavoastră ca să pun umărul la 
dezvoltarea județului Ialomița. Vă mulțumesc pentru această șansă care m-a onorat 
și mă onorează în continuare! Întreaga mea activitate la conducerea Consiliului 
Județean a fost ghidată de această încredere și sper că am făcut față așteptărilor 
dumneavoastră. Chiar dacă nu am finalizat toate proiectele pe care le-am început, 
sunt dator să vă prezint realizările pe fiecare domeniu în parte, întrucât am promovat 
și voi continua să susțin transparența în activitatea mea. Fie că am făcut-o pe pagina 
mea de Facebook sau pe cea a Consiliului Județean, prin comunicate de presă sau prin 
evenimente de presă, consider că trebuie să fiți în permanență la curent cu modul în 
care se cheltuiește banul public.
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de asociații care au primit finanțare pentru deru-
larea de proiecte sportive. 

În cadrul proiectului ”10 pentru Ialomița” au 
fost premiate 10 personalități ale județului din do-
meniul sport. Astfel, Vasile Andrei (Lupte libere și 
greco-romane), Florentin Alin Badea (scrimă), Va-
sile Bratu (fotbal), Tudorița Chidu (atletism), Ro-
mulus Costel Grasu (atletism), Adrian Mihalcea 
(Fotbal), Ion Neacșu (antrenor atletism), Răduca-
nu Necula (Rică Răducanu – fotbal), Andrei Pre-
peliță (fotbal), Iulian Robert Teodosiu (scrimă) au 
primit distincțiile pentru acest domeniu.

În anii 2018 și 2019, am finanțat de la bugetul ju-
dețean și am implementat 12 proiecte în domeniul 
infrastructurii având ca obiect construirea de tere-
nuri de sport sau locuri de joacă și recreere. Au fost 
deja finalizate lucrările la terenurile de sport din 
Jilavele, Sudiți, Fierbinți Târg, Bordușani și Gura 
Ialomiței, iar copiii din Jilavele, Dridu, Vlădeni, 
Roșiori și Moldoveni beneficiază deja de locuri de 
joacă moderne și sigure. În prezent, se află în des-
fășurare lucrările la terenul de sport din Coșereni 
și la locul de joacă din Andrășești. 

Prin Programul Județean de Dezvoltare Locală 
derulat prin Asociația de Dezvoltare Intercomuni-
tară Ialomița, am finanțat proiecte în valoare tota-
lă de 4.906.312,03 lei, din care 3.262.857,56 lei este 
suma primită de la ADI Ialomița, iar 1.643.454,47 
lei reprezintă partea de cofinanțare susținută de 
unitățile administrativ-teritoriale membre care au 
accesat programul.

Tot prin Programul Județean de Dezvoltare Lo-
cală, în anul 2020, au fost depuse 10 proiecte care 
vizează construirea a cinci terenuri de sport în lo-
calitățile Păltinișu (UAT Perieți), Bărcănești, Co-
cora, Reviga, Ciocârlia și a patru locuri de joacă și 
recreere în localitățile Rădulești, Buești, Adâncata 
și Movila, proiecte în valoare totală de 2.723.611,65 
lei, din care 1.799.914,77 lei reprezintă solicitările 
de finanțare nerambursabilă prin ADI Ialomița, 
iar 923.696,88 lei reprezintă partea de cofinanțare 
care ar fi susținută de unitățile administrativ-te-
ritoriale membre care au accesat programul. În 
acest moment, proiectele se află în stadiul de eva-
luare. 

De asemenea, a fost aprobat proiectul depus de 
UAT Giurgeni de finanțare pentru Înființarea unei 
baze sportive - STADION comunal, proiect în va-
loare totală de 462.966,11 lei, din care 200.000 lei 
reprezintă solicitarea de finanțare nerambursabi-
lă prin ADI Ialomița, iar 262.966,11 lei reprezintă 
partea de cofinanțare susținută de UAT Giurgeni.

Am promovat tradițiile ialomițene

Un județ fără cultură este golit de viață și de is-
torie. Datoria noastră este să susținem proiectele 
culturale și tradițiile ialomițene astfel încât gene-
rațiile tinere să le cunoască și să le transmită mai 
departe. 

Pentru conservarea tradițiilor naționale, în pe-
rioada 2016-2020, am susținut înființarea în județ 
a nouă grupuri folclorice de dansuri, coordona-
te de CJCPCT Ialomița, instituție aflată în sub-
ordinea Consiliului Județean Ialomița, pentru  
mai multe categorii de vîrstă: 7-10 ani; 10-14 ani; 
14-18 ani. 

Am atras fonduri europene nerambursabile în 
valoare totală de 36.520.313,71 lei (7.770.280 euro), 
pentru restaurarea și conservarea Bisericii de lemn 
”Sf. Nicolae”, pentru reabilitarea și punerea în va-
loare a monumentului istoric Orașul de Floci și 
pentru reabilitarea monumentului istoric și de ar-
hitectură Conacul Bolomey. 

Pentru a readuce în memoria colectivă și afecti-
vă a faptelor de eroism a veteranilor de război din 
județul nostru, am inițiat, în premieră la nivel nați-
onal, Proiectul ”VETERANII, EROII FĂRĂ VÂRSTĂ”, 
prin care au fost acordate recompense bănești de 
1.000 lei/persoană în anul 2018 și 1.500 lei/persoa-
nă în anul 2019. În anul 2018, 82 veterani au primit 
aceste distincții, iar în anul 2019 au primit 51 de ve-
terani de război. 

În timpul mandatului meu de președinte al 
Consiliului Județean Ialomița, țara noastră a mar-
cat 100 de ani de la Unirea cea Mare din 1918. Am 
apreciat că Anul Centenarului trebuie să fie, în ace-
lași timp, un motiv de reflecție și de conștientizare 
a rolului reprezentat de MAREA UNIRE în dezvol-
tarea României moderne, de reactualizare în me-
moria noastră colectivă a locurilor, evenimentelor 

și personalităților devenite simboluri ale unirii, de  
revitalizare a sentimentului patriotic și a identi-
tății naționale în rândul tuturor românilor. În 
consecință, calendarul activităților din anul 2018 
dedicate Centenarului Marii Uniri a cuprins 45 de 
evenimente în organizarea cărora au fost implica-
te direct instituțiile publice de cultură subordona-
te Consiliului Județean Ialomița, în parteneriate 
cu autorități și instituții publice din teritoriu. Au 
fost organizate spectacole și evenimente omagia-
le, manifestări tematice, dezbateri și  conferințe, a 
fost editat și lansat albumul ”Istoria trăită. Veterani 
ialomițeni la Centenar” etc. 

În cadrul proiectului ”10 pentru Ialomița”, în do-
meniul cultură au fost evidențiate următoarele 10 
personalități: Alexandru Buleandră (scriitor), Mi-
rella Bunoaica (soprană), Răzvan Ciucă (muzeo-
graf ), Șerban Codrin (scriitor), Ariadna Löwendal 
Dănilă (restaurator), Adina-Elena Pintilie (regizor 
film), Elena Rența (istoric), Marius Stan (scriitor), 
Nicolae Stan (scriitor) și Marian Ștefan (istoric); 

Promovarea tradițiilor populare a fost un alt 
domeniu prin care Consiliul Județean Ialomița a 
premiat următoarele personalități în cadrul pro-
iectului ”10 pentru Ialomița”: Valentin Albeșteanu 
(interpret folclor), Meltiade Bolocan (rapsod po-
pular), Mihai Casian (instructor grupuri vocale și 
de dansuri populare), Viorica Croitoru Capbun și  
Fănica Gherghe (muzeografi, promotoare ale tra-
dițiilor populare), Nicușor Iancu (coregraf dan-
suri populare), Cristian Obrejan (dirijor orchestră), 
Nicolae Rotaru (interpret folclor), Victor Simion 
(director cămin cultural) și Tița Ștefan (interpret 
folclor);

Pentru a promova patrimoniul cultural al jude-
țului, ne-am alăturat demersului Comitetul Regi-
unilor Europene (în cadrul căruia avem calitatea 
de membru) de a selecta propuneri de acțiuni și/
sau proiecte care se desfășoară la nivel local și pun 
în evidență valoarea, autenticitatea și diversitatea 
patrimoniului cultural deținut. Am selectat 10 pro-
puneri de manifestări culturale reprezentative pe 
care le-am transmis organizatorilor, din care aceș-
tia au selectat patru care vor fi parte integrantă a 
evenimentelor de celebrare a diversității culturale 
din Europa în cadrul inițiativei ”Anul European al 
Patrimoniului Cultural 2018 (EYCH 2018)”. Aceste 
proiecte sunt: ”Noaptea Muzeelor”, ”Ia - element de 
identitate etno-culturală românească”, ”La drum 
prin lumea satului”, ”Redescoperirea unui oraș me-
dieval dispărut – Orașul de Floci, județul Ialomița, 
România”. 

 Președintele Consiliului Județean Ialomița, 
domnul Victor Moraru, a fost ales în fruntea 
Comisiei regionale pentru stabilirea 
criteriilor de selecție a proiectelor 
strategice ale regiunii Sud Muntenia, din 
cadrul Regiunii Sud Muntenia, în cea de-a 
doua ședință a comisiei.

D omnul Moraru a fost votat pentru funcția de 
președinte de 12 dintre cei 14 reprezentanți 

ai autorităților publice, consiliilor județene, muni-
cipiilor reședință de județ, orașelor și comunelor, 
precum și ai mediului de afaceri prezenți, din jude-
țele Ialomița, Argeș, Prahova, Dâmbovița, Giurgiu, 
Călărași și Teleorman, componente ale Regiunii 
Sud Muntenia.

”Mă simt onorat să accept o nouă funcție în ca-
drul Regiunii Sud Muntenia și promit că voi con-
tinua să investesc în proiecte de impact pentru 
această zonă”, a declarat  domnul Victor Moraru.

În cea de-a doua parte a întâlnirii au fost apro-
bate criteriile suplimentare de selectare a proiecte-
lor strategice, în vederea finanțării documentației 
tehnico-economice în cadrul Programului Operați-
onal Asistență Tehnică 2014-2020. Domeniile vizate 

sunt: mobilitate și regenerare urbană, infrastructu-
ră rutieră de interes județean, care include varian-
tele ocolitoare sau drumurile de legătură, centre de 
agrement, baze turistice sau tabere școlare, precum 
și infrastructură și servicii publice de turism, inclu-
siv obiective de patrimoniu cu potențial turistic.

Comisia regională pentru stabilirea crite-
riilor de selecție a proiectelor strategice ale 
regiunii Sud Muntenia, organism regional deli-
berativ din cadrul ADR Sud Muntenia, este con-
stituită în scopul stabilirii criteriilor de selecție a 
proiectelor strategice pentru perioada de progra-
mare 2021-2027, proiecte ce au un impact major 
asupra dezvoltării regionale și care vor fi avizate 
în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regiona-
lă Sud Muntenia.

Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud 
Muntenia este o instituţie neguvernamentală cu 
un istoric de 22 de ani. Aceasta functionează ca o 
organizaţie non profit, de utilitate publică, care are 

activitate în domeniul dezvoltării regionale din Su-
dul României. Agenţia este principala organizaţie 
de nivel regional care are responsabilitatea și au-
toritatea elaborării strategiei și implementării po-
liticilor de dezvoltare regionale pe acest spaţiu. 

Victor Moraru, ales președinte al Comisiei regionale  
pentru stabilirea criteriilor de selecție a proiectelor 
strategice ale Regiunii Sud Muntenia 2021-2027
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Medicul neonatolog care are grijă 
de următoarea generație de ialomițeni

Unirea Slobozia, la un meci de liga a II-a

  anul IV / nr. 7 (34) / iulie 2020

 În luna februarie 2020 un medic 
neonatolog a intrat în echipa Spitalului 
Județean de Urgență Slobozia, iar viitorii 
părinți ialomițeni au aplaudat aceast 
transfer care asigură un mediu favorabil 
nașterilor și dezvoltării armonioase a 
bebelușilor.

Dar să o cunoaștem pe doamna doctor:
„Numele meu este Zdrite Ana, am 30 de ani și sunt 

din București. Am absolvit Universitatea de Medicină 
și Farmacie Carol Davila în 2015 și am urmat reziden-
țiatul în neonatologie pe care l-am încheiat în 2019. 

Pe perioada rezidențiatului am dobândit experien-
ța necesară în cadrul Spitalului Marie Curie pe secția 
de terapie intensivă neonatal, iar partea de materni-
tate din cadrul rezidențiatului, mai ales activitate în 
sala de nașteri s-a desfășurat la o maternitate de gra-
dul III din București.

 Am ales Spitalul Județean de Urgență Slobozia 
pentru că știam că spitalele de provincie înregistrea-
ză o lipsă acută de medici mai ales pentru linia de gar-
dă. Am început activitatea la Slobozia din februarie 
2020 la început în linia de gardă, ulterior, din aprilie, 
cu jumătate de normă.

Fiind maternitate de Gradul II am știut că nu voi 
găsi aceleași condiții ca într-o maternitate de Gradul 
III din București, dar  echipamentul pe care îl avem 
ne poate fi de ajutor în situațiile când  se nasc bebe-
luși prematuri, extrem de mici, ceea ce este un lucru 
foarte bun.

Activitatea la Slobozia la prima vedere pare a fi 

mai simplă, față de București, deoarece sunt gărzi cu 
una sau două nașteri, dar există și gărzi când la miezul 
nopții se naște un prematur cu nevoi speciale și pen-
tru care este necesară multă atenție și decizii rapide 
de care depind viața acestuia.

Încă de la începutul activității am reușit să mă in-
tegrez în cadrul colectivului și pot spune că asistentele 
de pe secția de nou născuți au o experiență vastă care 
poate fi de folos chiar și unui medica la început de ca-
rieră așa ca mine.

Planurile de viitor sunt legate de acest spital unde 
doresc să rămân și alături de colegii mei, Dr. Dumitru 
și Dr. Pârlea, să dezvoltăm această secție în beneficiul 
pacienților din județ.”

NEONATOLOGIA este o specialitate medicală 
și de terapie intensivă, cu tradiție neîntreruptă în 
România, care se ocupă cu îngrijirea în Maternita-
te a nou-născutului sănătos și a prematurului, în-
cepând din primul moment al tranziției de la viața 
intrauterină la cea extrauterină, dar și cu îngrijirea 
nou-născutului cu risc și cu patologie specifică pe-
rioadei neonatale (primele 28 de zile de viață). În 
cazul nou-născutului prematur și al nou-născutu-
lui cu risc, perioada de follow-up se extinde până la 
șase luni postnatal în colaborare cu specialitățile 
pediatrice conexe. Pregătirea teoretică și practică 
pe durata celor 5 ani de rezidențiat permite medi-
cului specialist neonatolog să exercite abilități de 
resuscitare și terapie intensivă neonatală, să uti-
lizeze tehnici de imagistică pentru diagnosticul 
rapid la patul pacientului, să realizeze transpor-
tul neonatal, să asigure urmărirea competentă a 
nou-născutului prematur și a celui cu risc. 

Conform tragerii la sorți efectua-
te de FRF, Mostiștea Ulmu va fi gaz-
dă în meciul tur, urmând ca returul 
să se desfășoare la Slobozia. Primul 
meci va avea loc, miercuri, 5 august, 
pe stadionul Dunărea din orașul Că-
lărași, iar cea de-a doua partidă, din 
data de 9 august, va fi găzduită de 
Stadionul 1 Mai din Slobozia.

Favorita acestui meci, Uni-
rea Slobozia, liderul seriei a doua 
din liga a III-a, a avut un parcurs 
fără înfrângere în campionat, pe 
durata celor 16 etape disputate, 
obținând 12 victorii și 4 egaluri. 
Echipa ialomițeană, condusă de 
Enache Costea, a început pregă-
tirile pentru baraj în luna iunie.  

Bazându-se pe pregătirea jucători-
lor săi și pe tactica repetată la an-
trenamente, antrenorul se declară 
încrezător, mai ales că jucătorii nu 
au întrerupt pregătirile fizice in-
dividuale.

Cine este adversarul 
ialomițenilor

Mostiștea Ulmu a avut rezul-
tate bune la prima sa prezență în 
liga a III-a, reușind să obțină lo-
cul secund cu un golaveraj de 32-
10 pe parcursul celor 16 etape din 
totalul de 30, până la întreruperea 

campionatului din cauza pande-
miei. Astfel, echipa din Călărași a 
adunat 37 de puncte, fiind la trei 
puncte distanță de liderii din Ia-
lomița, fapt ce a poziționat-o la li-
mită pentru barajul de promovare 
în liga a II-a. 

Cele doua echipe s-au mai întâl-
nit în ultima etapă a turului, atunci 
când partida jucată la Slobozia s-a 
încheiat la egalitate, la scorul din 
primul minut, 0 – 0.  În urma me-
ciului de pe 30 noiembrie 2019, 
Slobozia a încheiat turul de cam-
pionat fără a fi cunoscut înfrânge-
rea, strângând la acel moment 34 de 
puncte.  

Unirea Slobozia, prima în seria a doua în ligii a III-a, are șanse 
mari să evolueze în liga a II-a în următorul sezon competițional, 
deși competiția clasică a fost suspendată din cauza epidemiei 
de COVID-19. Astfel, pentru promovarea în liga secundă, clubul 
din Slobozia se va confrunta cu echipa Mostiștea Ulmu, într-un 
meci de baraj cu dublă manșă.



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

 cjialomita.ro 7

Festival Ionel Perlea -  
ediție jubiliară comemorativă
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Știați că...
 Așezământul de Artă și Cultură Religioasă Ma-

ia-Catargi, secție a Muzeului Județean Ialomița in-
augurată în 1996, se află în localitatea Maia, în 
nord-vestul județului Ialomița, la 100 km de Slobo-
zia, 30 km de Urziceni și 50 km de București. 

 Aici poate fi admirată o colecție unică de mare va-
loare artistică, compusă din icoane pe lemn, sticlă, 
metal, carte religioasă, carte de cult, veșminte preo-
țești, vase de cult din secolul al XVIII-lea și din prima 
jumătate a secolului al XX-lea. Remarcabilă prin di-
versitatea stilistică și iconografică, colecția de icoa-
ne poartă, pe lângă inscripția bizantină, amprenta 
unor școli cunoscute, școli de mănăstire sau școala 
rusească.

 O parte dintre aceste obiecte au aparținut familiei 
întâiului prim–ministru al României, Barbu Catargiu 
și poartă inscripția ”1862 iunie 8”, semn de comemo-
rare a tristei zi în care acesta a fost ucis. Într-un sicriu 
miniatural din sticlă se păstrează de asemenea, îm-
brăcămintea lui Barbu Catargiu din ziua asasinatului.

 Inițiatorul și sufletul acestei colecții a fost preo-
tul Alexandru Marinescu, care a reușit să adune de la 
săteni și persoane particulare din diferite localități, 
obiecte de mare valoare. O contribuție importantă a 
adus și fratele domniei sale, preotul Ion Marinescu de 
la Biserica Precupeții-Vechi din București.

 Din ansamblul arhitectural al Așezământului fă-
ceau parte castelul familiei Catargiu, parcul den-
drologic și biserica cu hramul Adormirea Maicii 
Domnului. Astăzi, din tot complexul se mai păstrează 
doar biserica, a cărei curte este străjuită de doi arbori 
ornamentali de Salcîm japonez, unici în România, 
declarați din anul 1968 monumente ale naturii.

 În dreapta pronaosului bisericii se află placa fu-
nerară, din marmură albă, a lui Barbu Catargiu, iar la 
subsol se găsește cavoul familiei, în care se odihnesc 
Barbu Catargiu și soția sa, Ecaterina. Pe un perete al 
intrării în cavou este crucea despre care se spune că 
a fost trăsnită și năruită de pe biserică, chiar în ziua 
de 8 iunie 1862, cand complotiștii îl asasinau pe Bar-
bu Catargiu la București. 

Book-Open   CULTURĂ

 Centrul Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale Ialomița 
a editat un nou volum din ciclul de lucrări 
monografcie, tradiții și obiceiuri din 
arealul actualului județ Ialomița - „Tradiții 
și obiceiuri în prima jumătate a secolului 
XX în satele ialomițene“, semnat de   
Pr. Adrian Lucian Scărlătescu.

C artea reprezintă o întărire a recunoașterii 
muncii dedicate a cadrelor didactice din pe-

rioada anilor 40 ai secolului trecut, care au depus 
efort pentru a completa istoria prin studii mono-
grafice, care cuprind informații importante pri-
vind tradițiile și obiceiurile din arealul nostru. 
Perioada de timp care se regăsește în aceste studii 
și monografii este destul de puțin studiată în zilele 
noastre, mai existând doar în amintirile celor care 
au trăit la o vârstă fragedă acea viață socială. 

Publicarea unui astfel de document ajută isto-
ricul să simtă pulsul evenimentelor precedente și 
imediat următoare, ajută etnograful în a întări di-
ferite momente studiate și ajută cititorul în des-
chiderea unei lumi aproape uitate a mijlocului de 
secol XX. 

Precedentul volum Tradiții și obiceiuri în pri-
ma jumătate a secolului XX în satele Bărăganului ia-
lomițean, editat în anul 2019 de Centrul Județean 
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradi-
ționale Ialomița, prezintă date monografice, tra-
diții și obiceiuri în prima jumătate a secolului XX, 
în satele Bărăganului ialomițean: Buești, Coșereni, 

Iazu, Jilavele, Malu, Manasia și Patru Frați, șapte 
sate neaoș ialomițene. Noua lucrare se dorește o 
continuare, având același subiect, privind câteva 
sate azi ialomițene, dar ilfovene la începutul seco-
lului XX: Boteni, Fierbinți (de Sus și de Jos), Lilieci, 
Movilița (Veche și Nouă) și Stroiești.

Centrul Județean pentru Conservarea și Promo-
varea Culturii Tradiționale Ialomița garantează, 
prin misiunea sa, cercetarea, păstrarea și transmi-
terea moștenirii valorilor tradiționale românești 

și promovarea lor în spațiul cultural 
actual. În acest demers instituția des-
fășoară ample activități de cercetare 
și conservare a patrimoniului cultu-
ral ialomițean, colaborând perma-
nent cu specialiști, profesori, preoți, 
învățători, autorități locale pentru 
conservarea acestor inestimabile ele-
mente de identitate românească. 

Astfel se dorește să fie aduse la lu-
mină obiceiuri, tradiții, datini, date 
monografice și aspecte ale vieții coti-
diene din județul Ialomița pentru a fi 
cunoscute, păstrate și transmise mai 
departe generațiilor viitoare.

Printre colaboratorii instituției se 
numără și Pr. Adrian Lucian Scărlătescu din Urzi-
ceni, care a adunat bogate materiale documenta-
re ce cuprind elemente sacre și profane din viața 
satului dinainte de război, precum și influențele 
acestora în traiul de zi cu zi al țăranului ialomi-
țean. Aceste informații sunt valoroase prin izvoa-
rele lor cercetate cu profesionalism de părintele 
Adrian Scărlătescu, surse provenite din diverse 
lucrări, scrisori, corespondență ale învățătorilor, 
preoților și intelectualilor acelor vremuri. 

 Festivalul și Concursul 
„Ionel Perlea” a ajuns la a 
29-a ediție, o ediție care 
s-a desfășurat în condiții 
cu totul speciale, impuse 
de asigurarea măsurilor 
de siguranță publică în 
timpul pandemiei de 
coronavirus.

D in cauza evoluţiei nefa-
vorabile a cazurilor de 

îm bolnăvire, conducerea Cen-
trului Cultural Ionel Perlea din 
Slobozia a decis amânarea con-
cursurilor de interpretare v ocală 
și dirijat, ca urmare a numărului 
mare de concurenţi înscriși din 
străinătate. Spectacolele progra-
mate în cadrul festivalului s-au 
ţinut, însă, în aer liber, conform 
programul iniţial. Astfel: 

Miercuri, 29 iulie 2020, înce-
pând cu ora 20.00, în faţa Cen-
trului Cultural a concertat VIBE 
Orchestra București dirijată de 
Alexandru Ilie - laureat al ediţi-
ei 2018, cu soliștii invitaţi: Rodi-
ca Ștefan, Oana Șerban și Andrei 
Mihalcea.

Joi, 30 iulie 2020, începând cu 
ora 20, a urcat pe scenă Orches-
tra Argessis Pitești, condusă de 
dirijorul Tiberiu Oprea, cu soliș-
tii: Mădălin Sandu- vioară, Cos-
tinel Mirea- vioară, Raymond 
Cinpoiescu – oboi, Mihai Dima 
– trompetă.

Vineri, 31 iulie 2020, începând 
cu ora 20, a fost programată Or-
chestra Acord din Ploiești, sub 
bagheta maestrului Sabin Păut-
za. Invitaţi în program: Mădălin 
Băldău- laureatul ediţiei 2019 a 
concursului de interpretare vo-
cală, Eduard Dabrowski- laureat 
al ediţiei 2017 a concursului de 
dirijat, și soprana de talie inter-
naţională, originară din Slobo-
zia, Mirela Bunoaica.

De asemenea, înainte de fi-
ecare spectacol au avut loc lan-
sări de carte muzicală și nu 
numai, dintre care amintim: vo-
lumul CANTO, scris ca un refu-
giu în perioada stării de urgenţă 
de Soprana Florenţa Marinescu, 
cartea „Dincolo de tăcere, sunt și 
gând. Integrala haikai de Theo-
dor Grigoriu”, a pianistei Cezara 
Petrescu, sau volumul „Carnaval 
fără măști” sau „Hai să (ne) râ-
dem” - bancuri, get beget româ-
nești, care nu se pot traduce în 

nicio altă limbă, semnat de ma-
estrul Sabin Păutza.

Arta a fost reprezentată și de 
lucrările câștigătoare ale primei 
ediţii a concursului internaţi-
onal de pictură „Ionel Perlea”. 
Premiul I pleacă în Republica 
Moldova, iar unul dintre locuri-
le II este ocupat de o tânără din 
Căzănești, Ialomiţa, absolventă 
a Liceului de Arte Ionel Perlea, 
din Slobozia, acum studentă la 
Universitatea de Artă din Bucu-
rești. 

Pe lângă evenimentele de la 
Slobozia, la Ograda, a fost susți-
nută o conferinţa închinată lui 
Ionel Perlea la 50 de ani de la tre-
cerea lui la cele veșnice, chiar la 
Casa Memorială. Printre alţii, au 
luat cuvântul Prof. Univ Dr. Mi-
hai Cosma de la facultatea de 
muzică din București, invitat în 
noiembrie la New York tot pen-
tru susţinerea unei conferinţe 
despre Ionel Perlea. 

Tradițiile și obiceiurile din satele 
ialomițene din prima jumătate a secolului 
trecut, oglindite într-o nouă carte 
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A legerile locale din 27 septembrie vor fi despre 
administrație în slujba cetățenilor și despre 

fapte. Cel puțin așa cred eu că se va întâmpla în Ia-
lomița. Timpul celor cu promisiuni deșarte a trecut. 
Cei care pun interesul personal mai presus decât 
interesul public nu au ce căuta în nicio funcție pu-
blică. Oamenii vor realizări și obiective îndeplini-
te. Aceasta va fi adevărata busolă în cabina de vot.

Decizia mea de a continua dezvoltarea Ialomiței 
se bazează pe întreaga muncă pe care am depus-o în 
cei patru ani, pe experiența pe care o am în dome-
niul administrației publice și pe faptul că niciodată 
nu abandonez proiectele începute. 

Am făcut lucruri bune pentru județul nostru în 
cei patru ani de mandat. Am atras fonduri naționa-
le și europene în valoare de 170 milioane de euro cu 
care am început să modernizez infrastructura ruti-
eră a județului, am investit în sistemul de sănătate, 
am alocat bani în mod constant și transparent, prin 
concurs de proiecte, către toate primăriile din județ.

Nimeni nu poate contesta toate acestea pentru 
că ele sunt fapte, nu promisiuni, nu așteptări în-
șelate, nu iluzii deșarte. Promisiunea pe care eu o 
am față de ialomițeni, aceea de a moderniza și de 
a dezvolta județul, rămâne valabilă și o voi duce la 
capăt cu sprijinul dumneavoastră. Pentru că din-
colo de orice voință politică, mai presus este voin-
ța cetățenilor.

Mă voi lupta în continuare pentru dezvoltarea 
Ialomiței pentru că am fost serios în toate funcții-
le publice pe care le-am deținut: atât în cele patru 
mandate de primar în Amara, cât și în funcția de 
președinte al CJ Ialomița în ultimii patru ani. Am 20 
de ani de administrație. Am experiență și, la fiecare 
ciclu electoral, performanța mea administrativă s-a 
tradus și în performanță politică.

De aceea, sunt încrezător într-un viitor mai bun 
pentru Ialomița și sunt alături de toți ialomițenii 
care cred că împreună putem continua să facem lu-
cruri bune pentru județul nostru.  

Continuăm împreună pentru
dezvoltarea Ialomiței!

Victor Moraru, președintele Consiliului Județean Ialomița

 Unul dintre cele mai ambițioase proiecte 
de dezvoltare din județul Ialomița face 
pași mari către finalizare: este vorba de 
Aeroportul de la Alexeni, unde valoarea 
investiției totale este estimată la 
aproximativ 200 de milioane de euro.

Î n data de 30 iulie 2020 a fost aprobat proiectul 
de hotărâre privind concesionarea prin licitație 

a unor bunuri aparținând domeniului public al ju-
dețului Ialomița pentru realizarea obiectivului de 
investiții ”Proiect de dezvoltare regională Alexeni” 
prin HCJ 112/30.07.2020.

Această hotărâre pune bazele legale ale exploa-
tării bunurilor imobile ce au compus fostul ”Ae-
rodrom Alexeni”, în vederea dezvoltării zonei și 
obținerii unor venituri mai mari.

 Întreg ansamblul – clădiri administrative, dor-
mitoare, pistă, hangar, magazii, depozite sub-
terane, ce au făcut parte din cadrul unei unități 
militare – se întinde pe o suprafață de aproape 350 
de hectare, din care 210 ha reprezintă teren ara-
bil. Dintre toate construcțiile fostului aeroport, cel 

mai bine conservată este pista și rețelele aferen-
te, însă vechile clădiri administrative sunt într-o 
stare de degradare avansată, multe din elementele 
structurale lipsesc sau sunt distruse.

Oportunitatea dezvoltării la Alexeni a unui Ae-
roport de importanță regională derivă și din nece-
sitatea dezvoltării infrastructurii de comunicaţie 
pe arterele principale regionale și europene. În 
perioada actuală, mixul între aviație și business 
reprezintă una dintre cele mai importante ingre-
diente ale creșterii economice, deoarece timpul a 
devenit cea mai importantă resursă a fiecărui om 
de afaceri. Prin aviație se economisesc timp, bani 
și energie.  

Din studiul de oportunitate s-au desprins trei 
direcții de investiție respectiv:

1. Aeroport de importanţă regională Alexeni 
care să funcţioneze ca aeroport comercial pentru 

pasageri având facilitate pentru transport de mar-
fă (cargo) și operaţiuni de aviaţie generală și de afa-
ceri;

2. Centru de instruire sintetică pentru piloţi - si-
mulator de zbor pentru aeronave tip Airbus A320;

3. Hangar de mentenanţă de nivel complex pen-
tru aeronave și crearea centrului de pregătire pro-
fesională tehnico-ingineresc.

Prin dezvoltarea unui aeroport la Alexeni apare 
posibilitatea să se utilizeze aviația generală pentru 
afaceri, cât și pentru petrecerea timpului liber. Ac-
tivitatea aeroportuară va fi susţinută prin dezvol-
tarea celorlalte două obiective investiţionale care 
vin să susţină activităţile de instruire a personalu-
lui aeronautic navigant, activităţile de mentenan-
ţă a aeronavelor precum și instruirea personalului 
ingineresc și mecanic implicat în mentenanţa ae-
ronavelor. 

Proiectul Aeroportului Alexeni 
începe să prindă contur


