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Consiliul Județean Ialomița a alocat în ultimii ani fonduri importante pentru modernizarea și dotarea 
Spitalului Județean de Urgență Slobozia, iar astăzi, ialomițenii se pot mândri cu o instituție sanitară ce se 
ridică la nivelul standardelor europene.
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Criza sanitară prin care trecem 
ne-a făcut pe toți conștienți că 
bunăstarea fiecăruia dintre noi 
este dependentă de funcționarea 
optimă a sistemului medical 
românesc.

Noi performanțe medicale la Spitalul Județean de Urgență Slobozia. 
Povestea medicilor specialiști 
ai secției de urologie

Situația epidemiologică actuală a demon-
strat că investițiile în sistemul de sănătate 
trebuie să reprezinte o prioritate în agenda 
guvernanților, scoțând la iveală numeroa-
sele hibe ale acestuia. Subfinanțarea, lipsa 
infrastructurii, a echipamentului sau a 
aparaturii necesare, sunt doar câteva din 
problemele de suprafață care îngreunează 
activitatea medicilor din spitalele de stat. Cu 
toate acestea, autoritățile locale ialomițene 
au învățat deja această lecție și au demon-
strat că se pot găsi soluții, dacă se dorește cu 
adevărat o schimbare. În acest sens, Consili-
ul Județean Ialomița a alocat în ultimii ani 
fonduri importante pentru modernizarea și 
dotarea Spitalului Județean de Urgență 
Slobozia, iar astăzi, ialomițenii se pot mândri 
cu o instituție sanitară ce se ridică la nivelul 
standardelor europene.
     Odată cu aceste investiții importante, au 
apărut și primele rezultate. Acum câteva luni 
s-a realizat, în premieră, la Spitalul Județean-
de Urgență Slobozia, o nouă performanță 
chirurgicală în domeniul chirurgiei uro-onco-
logice minim-invazive. O echipă mixtă de 
specialiști din cadrul spitalului a făcut posibilă 
extragerea radicală a unui rinichi transformat 

tumoral. Din păcate, până recent, astfel de 
cazuri ar fi necesitat transferul într-un spital 
universitar, dar cu influxul de medici compe-
tenți și instruiți în chirurgie oncologică și 

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 
următoarele:
 Piața Revoluției nr. 1, Slobozia
 0243.230.200
 0243.230.250
 www.cicnet.ro
 ji@cicnet.ro
 Consiliul Județean Ialomița

     Întrebare: Bună ziua! Vă rog să mă ajutați cu 
informațiile necesare privind obținerea actului de identitate. 
Unde trebuie să merg și ce documente sunt necesare?
     Răspuns:
     În județul Ialomița există cinci servicii comunitare de 
evidență a persoanelor unde se poate obține carte de 
identitate, respectiv:
> Slobozia,  cu sediul la adresa B-dul Cosminului, nr. 2, bl. 
I.7, jud. Ialomiţa, Tel/Fax: 0243 233790; Tel : 0243 
233791; E-mail: dep@yahoo.ro, având ca localităţi 
arondate :Albeşti, Amara, Andrăşeşti, Bucu, Bueşti, 
Ciulniţa, Cosîmbeşti,Gheorghe  Doja, Gheorghe Lazăr, 
Griviţa, Mărculeşti, Miloşeşti, Ograda, Perieţi, Reviga, 
Sălcioara, Scînteia, Slobozia, Traian;
> Urziceni cu sediul la adresa str. Calea Bucureşti, nr. 
104, jud. Ialomiţa, Tel/Fax:  0243/256088  având ca 
localităţi arondate:    Adîncata, Alexeni, Armăşeşti, 
Axintele, Bărbuleşti, Bărcăneşti, Borăneşti,  Ciocîrlia, 
Coşereni, Drăgoieşti, Gîrbovi, Grindu, Ion Roată, Jilavele, 
Manasia, Moldoveni, Moviliţa, Roşiori, Sfântul Gheor-
ghe, Sineşti, Urziceni, Valea Măcrişului, Dridu, Fierbinţi,  

RĂSPUNSURI POȘTA REDACȚIEI

Maia, Rădulești;
> Feteşti cu sediul la adresa Str. Călăraşi, nr.595, bloc 
CF3, sc.  D, parter,jud. Ialomiţa, Tel/Fax: 0243/361133 
având ca localităţi arondate : Borduşani, Făcăeni,  Feteş-
ti, Movila, Stelnica, Vlădeni;
> Ţăndarei,  cu sediul la adresa Şos. Bucuresti , nr. 190,  
jud. Ialomiţa, Telefon : 0243 273550 având ca localităţi 
arondate:    Giurgeni, Gura Ialomiţei, M. Kogălniceanu, 
Platoneşti, Săveni, Sudiţi, Ţăndărei, Valea Ciorii;
> Căzăneşti, cu sediul la adresa Aleea Parcului, nr. 4, jud. 
Ialomiţa localităţi arondate :  Balaciu, Căzăneşti, Ciochi-
na, Cocora, Colelia, Munteni -Buzău, Sărăţeni.
În sensul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
97/2005, prin act de identitate se înţelege cartea de 
identitate, precum şi cartea de identitate provizorie şi 
buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate. 
Începând cu data de 1 ianuarie 2011, prin act de identi-
tate se înţelege şi cartea electronică de identitate. 
     Actele necesare sunt:
• Cerere pentru eliberarea actului de identitate
• Actul de identitate și cartea de alegător, dacă este cazul
• Certificatul de naștere, original și copie
• Certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original și 
copie
• Hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă, după caz, 
original și copie/Certificat de divorț însoțit de acordul 
parental privind stabilirea domiciliului minorului, 
original și fotocopie;
• Certificatul de deces al soțului/soției decedat/dece-
date, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
• Certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică 
de 14 ani, original și copie;
• Documentul cu care se face dovada adresei de domi-
ciliu, original și copie;
• Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identi-
tate – 7 lei.
     Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este 
necesară declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se 

consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de 
identitate, în prezența lucrătorului de evidență a 
persoanelor.
     În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, 
la Serviciul de Evidență a Persoanelor, declarația poate 
fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau 
oficiul consular al României din străinătate ori în 
prezența polițistului de la postul de poliție, pentru 
mediu rural.
     Actul de identitate se eliberează pentru prima data la 
împlinirea vârstei de 14 ani. Cu acesta se face dovada 
identităţii, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei 
de reşedinţă a titularului. 
     Termenul de valabilitate al cărţii de identitate este:
 - 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 
ani; 
- 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 
ani; 
- 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani; 
- permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.
     Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci 
când persoana fizică nu posedă toate documentele 
necesare eliberării cărţii de identitate şi în cazul cetăţe-
nilor români cu domiciliul in străinătate, care locuiesc 
temporar in România. Termenul de valabilitate al cărţii 
de identitate provizorie este de un an. 
     Actele se depun la serviciul public comunitar de 
evidenţă a persoanelor pe raza căruia solicitantul are 
domiciliul sau reşedinţa.
     Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se 
depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează 
titularilor. În situaţia în care solicitantul  nu se află în 
ţară, mandatarul va prezenta o procură specială pe 
care se află aplicată fotografia titularului, autentificată 
de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră 
al României din statul în care se află solicitantul. În 
cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referi-
rea expresă la obiectul mandatului.

   PERFORMANȚĂ

urologie, și având în vedere investițiile recen-
te în aparatură de ultimă generație, aceste 
patologii pot fi tratate cu succes în Spitalul 
Județean de Urgență Slobozia.
   Dr. Picu George Marian și Dr. Iliescu 
Armand formează echipa de medici special-
iști care își desfășoară activitatea în Compar-
timentul de Urologie al SJUS. 
    Acești și-au petrecut anii de formare profe-
sională în multiple clinici de renume națion-
al, unde au avut ocazia să învețe alături de 
doctori recunoscuți la nivel național și inter-
național. Printre acestea se numără: Spitalul 
Universitar de Urgență Militar Central – 
București, Institutul de Oncologie „Prof. Dr. 
Ion Chiricuță” – Cluj-Napoca sau Spitalul 
Clinic Municipal Cluj-Napoca. Membri ai Aso-
ciației Europene de Urologie și a Asociației 
Române de Urologie, aceștia îi tratează pe 
pacienții ialomițeni care suferă de afecțiuni 
urologice, dând dovadă de dedicare și înaltă 
competență.
     Cu o înclinație deosebită către uro-oncolo-
gie, având Certificarea Europeană în Chirur-
gie Urologică Laparoscopică (E-BLUS) și mul-
tiple cursuri internaționale de endoscopie, 
echipa a realizat, bucurându-se de sprijinul 
colegilor din Secțiile ATI și Chirurgie Gener-
ală, multiple operații de complexitate spo-
rită, unele în premieră în județul nostru, 
precum cea prezentată mai sus.
     Datorită aparaturii de înaltă performanță 
(laparoscopie 3D, endoscopie urologică 
joasă și înaltă, laser litotriție) prezentă în 
dotarea spitalului prin investițiile recente, în 
Compartimentul de Urologie se poate trata o 
gamă largă de patologii.

@
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După o analiză a potențialului din 
domeniul cultural-turistic al 
județului nostru, Consiliul Județean 
Ialomița a transmis șase propuneri 
de rute cultural-turistice pentru a fi 
dezvoltate pe plan local și 
solicitarea de recunoaștere a 
acestora de autoritatea națională 
competentă.

Descoperă Ialomița! 
Șapte rute cultural-turistice 
ce merită vizitate

În urma analizării documentației, Minister-
ul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri 
a recunoscut șase rute cu potențial turistic 
de pe teritoriul județului Ialomița. Prima 
rută pornește din stațiunea balneo-clima-
terică Amara, situată pe malul lacului cu 
același nume. Acesta a dobândit titulatura 
de aria protejată, situl găzduind exemplare 
ale unor specii de păsări protejate. În 
această rută este înscrisă și reședința de 
județ, orașul Slobozia, care impresionează 
prin obiective turistice precum: Mănăstirea 
”Sf.Voievozi” Slobozia, Biserica de Lemn ”Sf. 
Nicolae”, Muzeul Național al Agriculturii 
Slobozia, Muzeul Județean Ialomița, Cimitir-
ul internațional al Eroilor, Catedrala Episco-
pală, Monumentul eroilor Slobozia, Parcul 
de vacanță Hermes. Ultima destinație este 
reprezentată de comuna Perieți, comună cu 
o bogată încărcătură istorică, aici regăsin-
du-se Monumentul deportărilor din 
Bărăgan și Cimitirul Fundata. Totodată, pe 
teritoriul acesteia se află Atelierul de sculp-
tură în aer liber Gabriel Manole și 
Ferma-model Perieți, care datează din anul 
1933, făcând parte din Muzeul Național al 
Agriculturii din Slobozia.
    A doua rută vizează localitățile medievale 
riverane Brațului Borcea. Prima localitate 
inclusă pe această rută este comuna Giurge-
ni. În intravilanul acesteia se află situl arheo-
logic prioritar „Orașul de Floci”, cunoscut și 
sub numele de Târgul de Floci. Atestat docu-
mentar în anul 1431 în timpul domniei lui 
Dan al II-lea, Orașul de Floci a fost prima cap-
itală a județului Ialomița. Următoarea desti-
nație este comuna Vlădeni, care găduiește 
punctul etnografic și muzeal cu același 
nume. Un alt punct turistic este și Conacul 
Aurelian Bentoiu, din comuna Făcăeni. Toto-
dată, un punct istoric important este situl 
arheologic Popina Bordușani, care se presu-
pune că datează de 6600 de ani. Ultimul 
obiectiv este orașul Fetești, recunoscut 
pentru Podurile Dunărene Anghel Saligny. 
     Cea de-a treia rută include ansamblul de 
monumente istorice situate în regiunea 
vestică a județului, aflate pe teritoriul locali-
tăților Broșteni, Manasia, Borănești și 
Bărcănești. Este vorba de Ansamblul Evang-
helie Zappa, Conacul Hagianoff, Domeniul 

Manasia, Conacul Nicu Chioru Borănești și 
Conacul Nicu Chioru Condeești. 
     A fost recunoscută și ruta cultural-turis-
tică care începe din localitatea Hagiești, 
comuna Sinești, având ca destinație finală 
comuna Jilavele. Primul obiectiv turistic este 
Conacul Marghiloman Hagiești, construcție 
ce a fost ridicată între anii 1869-1874. 
Următoarea destinație este comuna Dridu. 
Aici putem vizita Mănăstirea Dridu, Biserica 
de lemn Dridu-Snagov, precum și Barajul și 
lacul de acumulare Dridu. Alte atracții turis-
tice importante ale acestei rute sunt 
Mormântul Eracle Arion din localitatea 
Fierbinți Târg, Biserica Sfântul Nicolae, și 
ruinele castelului Rădulescu Filitis, 
aparținând comunei Rădulești. Comuna 
Maia surprinde prin bogata încărcătură 
culturală, istorică și spirituală. Aceasta 
găzduiește Ruinele Castelului Barbu Catar-
giu, lăcașele de cult Biserica „Adormirea 
Maicii Domnului” și Biserica „Sf. Nicolae”, 
precum și Așezământul de artă și cultură 
religioasă Maia Catargi. Acesta din urmă are 
în pază icoane pe lemn (secolele XVIII - XIX), 
icoane realizate în alte tehnici (sticlă, med-
alion, cromolitografie etc.), vase de cult, 
carte veche de cult și carte rară și veșminte 
preoțești. În Jilavele, turiștii pot vedea Mon-
umentul Constantin M. Cantacuzino (Bâzu), 
dar și muzeul Gospodăria țărănească 
Jilavele.
 Cea de-a cincea rută, traversează 
comunele Cosâmbești, Săveni, Sudiți și 
Ograda. Pe parcursul acestui traseu, 

pasionații de cultură pot vizita Conacul 
Bolomey, Conacul Aurel Pană, Casa memo-
rială „Ion Perlea”, precum și Biserica „Sfân-
tul Gheorghe”.
   Ruta intituală „Geto-dacii de la Piscul 
Crăsani” include importante obiective cu 
valoare istorică, precum Mănăstirea Balaciu, 
monumentul „Mormântul celor fără de 
mormânt”, Situl arheologic Piscul Cărăsani 
și Cimitirul „crucilor călătoare”.
Recunoașterea oficială a acestor rute 
trebuie să constituie un îndemn la acțiune 
practică pentru valorificarea potențialului 
patrimoniului natural, istoric, cultural și 
turistic al județului Ialomița. Aceasta mar-
chează un succes deosebit, chiar dacă el 
reprezintă doar o primă etapă din imple-
mentarea unui proiect amplu de dezvoltare 
în domeniul turismului cultural. Impregnar-
ea în conștiința publică a existenței acestor 
rute cultural-turistice reprezintă premisa 
pentru atragerea unui număr cât mai mare 
de turiști interesați de valorile locale.
     Programul privind rutele cultural-turis-
tice a fost creat în anul 1987, fiind un con-
cept complex de punere în valoare a obiec-
tivelor de patrimoniu, a celor culturale și de 
artă, precum și a moștenirii istorice. Având 
drept scop promovarea și dezvoltarea turis-
mului cu o asemenea destinație, acest 
proiect își propune să stimuleze o serie de 
inițiative din partea sectorului public și a 
celui privat, astfel încât turismul cultural să 
devină o resursă reală de dezvoltare eco-
nomică și socială.

TURISM
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Pe baza faptului că desfăşurarea de 
activităţi didactice în anul şcolar 
2020/2021 presupune o serie de 
măsuri necesare pentru 
desfăşurarea în bune condiţii a 
procesului educaţional atât pentru 
elevi, cât şi pentru cadrele didactice 
în contextul crizei pandemice create 
de coronavirusul SARS-CoV-2, 
pentru a evita o creştere rapidă a 
infecţiei cu coronavirus a fost emisă 
OUG nr. 144/2020.

Fonduri europene pentru achiziția 
de echipamente IT/echipamente de 
protecție medicală, dezinfectanți 
și/sau containere sanitare mobile

Dar şi pentru a crea condiţiile necesare 
desfăşurării activităţilor didactice s-a aprobat 
Ordonanța de Urgență nr.144/2020 privind 
unele masuri pentru alocarea de fonduri 
externe nerambursabile  necesare desfasur-
arii in conditii de preventie a activitatilor 
didactice  aferente anului scolar 2020/2021 
în contextul riscului de infecție cu coronavi-
rus SARS-CoV-2.
     Măsurile vizate de actul normativ sunt:
   Achiziționarea de tablete pentru uz şcolar 
cu acces la internet, precum şi a altor echipa-
mente/dispozitive electronice necesare des-
făşurării activităţii didactice în mediu on-line;
   Achiziționarea de echipamente de protecţie 
medicală cum sunt: măşti de protecţie medi-
cală, dezinfectanţi, combinezoane, precum şi 
alte echipamente de acest tip necesare 
pentru a preveni răspândirea coronavirusu-
lui SARS-CoV-2;
 Achiziţionarea de containere sanitare 
mobile necesare unităţilor de învăţământ 
preunivesitar de stat pe perioada desfăşură-
rii activităţilor didactice.
     Sumele aferente achiziţiei echipamen-
telor IT mobile, precum şi altor echipa-
mente/dispozitive electronice necesare des-
făşurării activităţii didactice în mediul 
on-line, vor fi rambursate din fonduri 
externe nerambursabile alocate României 
în perioada de programare 2014-2020 prin 
Programul Operaţional Competitivitate 
2014-2020, axa prioritară 2 - Tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor - TIC, pentru o 
economie digitală competitivă, acţiunea 
2.3.3 - Îmbunătăţirea conţinutului digital şi a 
infrastructurii TIC sistemice în domeniul 
e-educaţie, e-sănătate şi e-cultură - secţi-
unea e-educaţie, iar sumele necesare 
pentru achiziţionarea, în condiţiile legii, de 
echipamente de protecţie medicală, dezin-
fectanţi şi containere sanitare mobile în 
cadrul unităţilor de învăţământ preuniversi-
tar de stat, vor fi decontate din fonduri 
externe nerambursabile alocate în cadrul 
Programului operaţional Infrastructură 
mare, în limita a 50.000.000 euro, echivalen-
tul în lei la cursul de schimb InforEuro din 
luna august 2020,pentru echipamente de 

protecţie medicală şi dezinfectanţi, respec-
tiv în limita a 25.000.000 euro, echivalentul 
în lei la cursul de schimb InfoEuro din luna 
august 2020, pentru containere sanitare 
mobile.
     Beneficiarii eligibili sunt:
a) unităţile de învăţământ preuniversitar de 
stat care desfăşoară activităţi didactice 
pentru elevi, cu condiţia ca acestea să aibă 
personalitate juridică pentru încheierea de 
contracte de achiziţie publică în condiţiile 
legii;
b) autorităţile publice locale pentru unităţile 
de învăţământ preuniversitar de stat de pe 
raza unităţii administrativ-teritoriale care 
desfăşoară activităţi didactice destinate 
elevilor;
c) parteneriatul dintre beneficiarii prevăzuţi 
la lit. a) şi b);
d) parteneriatele între inspectoratele 
şcolare şi unităţile de învăţământ.
  Finanţarea achiziţiei echipamentelor IT 
mobile de tip tabletă pentru uz şcolar, se va 
acorda prin granturi din fonduri externe 
nerambursabile, în limita unei valori de 200 
euro/tabletă pentru uz şcolar, echivalentul 
în lei la data efectuării achiziţiilor. În valoar-
ea de achiziţie a tabletelor pentru uz şcolar 
vor fi incluse şi cheltuieli cu abonamentul 
lunar la internet pentru o perioadă de mini-
mum 24 de luni.
     Cheltuielile care depăşesc echivalentul în 
lei al contravalorii echipamentelor electron-
ice IT de tip tablete pentru uz şcolar în 
valoare de 200 euro sunt considerate chel-
tuieli neeligibile şi se suportă de către bene-
ficiarii finanţării.
     Cererile de finanţare pentru accesarea de 
fonduri externe nerambursabile necesare 
achiziţionării de echipamente/ dispozitive 
electronice pentru activităţile didactice ale 
elevilor care urmează a se desfăşura în 
mediul on-line se vor aproba, în limita 

fondurilor alocate cu această destinaţie, cu 
respectarea principiului primul venit-primul 
servit, precum şi cu respectarea pragului 
minim de calitate stabilit potrivit ghidului 
solicitantului aprobat în condiţiile legii.
     Specificaţiile tehnice minimale ale echipa-
mentelor mobile IT de tip tablete pentru uz 
şcolar vor fi stabilite de Ministerul Educaţiei 
şi Cercetării şi vor fi cuprinse în ghidul solici-
tantului aprobat prin ordinul ministrului 
fondurilor europene, în maximum 30 de zile 
de la intrarea în vigoare a ordonanței de  
urgenţă.
     Achiziţionarea de containere sanitare 
mobile este eligibilă pentru unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat care nu au 
asigurat accesul la reţeaua de apă-canaliza-
re, în limita valorii de 5.000 euro per contain-
er, echivalentul în lei la data aprobării ghidu-
lui solicitantului, cu condiţia contractării în 
condiţiile legii a serviciilor de vidanjare pe 
toată durata utilizării containerelor sanitare 
mobile. Depăşirea cheltuielilor cu achiziţia 
de containere sanitare mobile se suportă de 
către beneficiarul finanţării. Decontarea 
cheltuielilor cu containerele sanitare mobile 
se realizează cu obligaţia beneficiarului 
finanţării de a depune documente justifica-
tive privind costul de achiziţie al acestora.
     Autorităţile publice locale/unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat care 
achiziţionează echipamente IT/echipamente 
de protecţie medicală, dezinfectanţi şi/sau 
containere sanitare mobile au calitatea de 
autoritate contractantă şi vor încheia con-
tracte de achiziţie publică în condiţiile 
prevăzute de lege.
     Cheltuielile cu achiziţia de echipamente IT, 
echipamente de protecţie medicală, dezin-
fectanţi şi/sau containere sanitare mobile 
sunt eligibile începând cu data de 1 
august2020 pentru decontare din fonduri 
externe nerambursabile.

   EDUCAȚIE
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Programul sportiv de utilitate 
publică „Promovarea sportului de 
performanță” va continua să 
sprijine și să finanțeze performanța 
cluburilor sportive ialomițene și 
anul acesta. 

Noi fonduri alocate pentru 
susținerea cluburilor sportive

A.F.C. Unirea 04 Slobozia, un proiect de succes

Prin acest program, Consiliul Județean 
Ialomița a alocat începând cu anul trecut din 
bugetul județului resursele financiare nece-
sare pentru a salva clubul sportiv A.F.C. 
Unirea 04 Slobozia, aflat la un pas de 
faliment. Cu ajutorul acestei finanțări, clubul 
s-a pus pe picioare, iar vara aceasta, echipa 
de fotbal Unirea Slobozia reușit să se califice 
în Liga a II-a. Acest rezultat, a demonstrat 
încă o dată că astfel de inițiative dau roade.
     La finalul lunii februarie, prin Hotărârea 
Consiliului Județean Ialomița 
nr.24/21.02.2020 au fost aprobate Ghidurile 
solicitantului privind finanțarea din fonduri 
publice alocate din bugetul județului Ialo-
mița a cererilor depuse în cadrul 
programelor sportive de utilitate publică, 
pentru anul 2020. Este vorba despre 
programele ”Promovarea  sportului  de  per-
formanță” și ”Sportul pentru toți”. Din 
păcate, cele două programe au fost afectate 
în mod substanțial de evoluția situației priv-
ind pandemia generată de infecțiile cu 
SARS-CoV 2. 
    Odată cu instituirea stării de urgență au 
fost interzise total activitățile sportive, fapt 
care a blocat complet activitatea cluburilor 
care activează în domeniu. Această situație 

nu s-a remediat complet nici în prezent, 
întrucât, deși în perioada stării de alertă au 
fost ridicate numeroase restricții privind 
activitatea sportivă, au fost menținute 
cerințele legate de locul desfășurării, 
numărul de participanți, condițiile de igienă 
ce trebuie obligatoriu îndeplinite, menține-
rea distanțării sociale între participanții la 
activitățile sportive.
     Și în aceste circumstanțe nefaste, Consili-
ul Județean Ialomița a decis că performanța 
sportivă trebuie sprijinită. În acest sens, a 
adus la cunoștință publică intenția de 
atribuire de contracte de finanţare neram-
bursabilă de la bugetul propriu pentru activ-
ităţi sportive din cadrul programului sportiv 
de utilitate publică ”Promovarea sportului 
de performanță”, prevăzut de Ordinul MTS 
nr. 664/2018, în sezonul competițional 
sportiv intern 2020-2021. Acest program își 
propune să investească în dezvoltarea spor-
tului de performanță și constituie, totodată, 
un mijloc de promovare a practicării activi-
tăților fizice în rândul populației.
     Pentru a putea participa la procedura 
privind atribuirea contractelor de finanțare, 
solicitanții trebuie să fie structuri sportive, 
înființate pe raza Județului Ialomița, consti-
tuite ca persoane juridice deținătoare ale 
certificatului de identitate sportivă, cărora 
le-a fost atribuit un număr de înregistrare în 
Registrul sportiv. Totodată, pot avea 
calitatea de solicitanți și entitățile stabilite 
prin legislația în vigoare, care participă la 
acțiuni (etape) sportive organizate în cadrul 
unui sezon competițional intern, indiferent 
de ramura sportivă și care depun o propu-
nere de proiect cu relevanţă pentru judeţul 

Ialomiţa. Finanțarea de la bugetul județean 
nu se acordă pentru structuri sportive care 
obțin venituri mai mari de 20% din bugetul 
propriu, din vânzarea de bilete/abonamente 
la evenimente sportive, de materiale 
promoționale sau alte asemenea.
    Acţiunile eligibile trebuie să se deruleze 
conform specificaţiilor din Ghidul Solicitantu-
lui privind finanțarea din fonduri publice 
alocate din bugetul județului Ialomița a cere-
rilor de finanțare depuse în cadrul program-
ului sportiv de utilitate publică "Promovarea 
sportului de performanță", pentru anul 2020, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 
Ialomița nr. 24 din 21.02.2020 şi din Contract-
ul de finanţare nerambursabilă încheiat între 
autoritatea finanţatoare şi beneficiari. 
    Parteneriatul se va oficializa prin semnar-
ea unui contract de finanțare, încheiat între 
Consiliul Județean Ialomița şi solicitantul 
selectat. Contractele se vor atribui în ordinea 
descrescătoare a punctajelor obținute de 
solicitanți, în limita bugetului disponibil. În 
scopul finanțării aplicanților, Consiliul 
Județean a alocat suma de 2.000.000 lei, 
bani proveniți din bugetul județean, pentru 
anul 2020, respectiv suma de 2.500.000 lei 
pentru anul următor. Este important de 
precizat că fondurile direcționate pentru 
finanțarea unui proiect nu pot depăși 75% 
din valoarea totală alocată în bugetul județu-
lui pentru acest domeniu.
     Proiectele se pot depune la registratura 
autorității finanțatoare, până în data de 21 
septembrie 2020 ora 16.00, iar procedura 
de selecție și evaluare se va desfășura în 
perioada 22 septembrie 2020 – 30 septem-
brie 2020.  

SPORT

Fondată în anul 1955, a fost considerată 
pentru aproape toată istoria sa o echipă de 
mijlocul campionatului. Până anul acesta, 
echipa a petrecut doar șapte sezoane în liga 
secundă, iar în ultimii 4 ani, odată cu retro-
gradarea din anul 2015, nu a mai reușit să se 
ridice la nivelul performanței dorite de supor-
terii ialomițeni. Cu toate că Unirea Slobozia a 
început în forță sezonul competițional 
2018-2019, impasul financiar în care se afla a 
condus la un regres al evoluției sale, ce a 
culminat cu ratarea calificării în liga secundă. 
La acel moment, suporterii echipei se temeau 
că vor retrăi experiența de la începutul anilor 
2000, când aceasta a fost desființată.
     Pentru a se salva, conducerea clubului 
sportiv A.F.C Unirea 04 Slobozia, aflat în 
pragul colapsului, a profitat de pârghiile puse 
la dispoziție de Consiliul Județean Ialomița, 
prin programul sportiv de utilitate publică 

După ce Consiliul Județean Ialomița a 
salvat la mijlocul anului trecut echipa 
de fotbal Unirea Slobozia, aceasta a 
reușit să se țină de promisiune și a 
promovat vara aceasta în Liga a doua.

„Promovarea sportului de performanță”. 
Colaborarea cu autoritățile locale s-a oficial-
izat prin încheierea unui contract de 
finanțare în valoare de 3.400.000 lei. În 
urma alocării acestor fonduri, instituția a 
devenit principalul finanțator al clubului, iar, 
în această calitate, a setat un obiectiv clar, 
promovarea. 
     Având stabilitate financiară, jucătorii con-
duși de Enache Costea au dat dovadă de 
seriozitate, obținând pe durata celor 16 
etape, 12 victorii și 4 egaluri și terminând 
astfel campionatul în poziția de lideri neîn-
vinși. Odată cu aceste rezultate, Unirea 
Slobozia s-a calificat la barajul pentru 
promovare în Liga a doua. În ciuda unei 
perioade de incertitudini cauzate de pande-

mie, echipa din Slobozia a reușit să-și 
păstreze concentrarea, iar odată cu decizia 
Federației Române de Fotbal de reluare a 
campionatului,  a continuat cu seriozitate 
antrenamentele. Astfel, cu un obiectiv clar și 
cu o pregătire fizică temeinică, jucătorii au 
obținut un rezultat remarcabil în fața 
Mostiștei Ulmu, cu un scor de 4-0 la general.
Acesta este un pas important, s-ar putea 
spune chiar istoric, pentru clubul nostru din 
Slobozia. Vor urma meciuri dificile pe 
stadionul 1 Mai, cu echipe de renume, 
precum Rapid București, Universitatea Cluj 
sau Petrolul Ploiești. Din acest motiv, 
trebuie să fim în continuare alături jucăto-
rilor, pe care sperăm că îi vom putea susține 
din tribună sezonul următor.
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Demersul Consiliului Județean 
Ialomița de a edita albumul ”Castele 
și conace din Ialomița, istorie – 
memorie - poveste” se integrează 
unei opțiuni strategice coerente de 
comunicare și relaționare publică, 
prin care valorile deosebite ale 
patrimoniului natural și 
cultural-istoric din județ trebuie 
cunoscute, recunoscute și înțelese 
din perspective inedite. Este un 
tezaur indubitabil și inestimabil, 
subsumat unui remarcabil 
potențial de creație, care dă 
dimensiunile definirii  propriei 
noastre identități!

Lansarea albumului “Castele și conace 
din Ialomița, istorie, memorie, poveste”

Argumentele care fundamentează conv-
ingător, întăresc și sprijină aceste afirmații 
sunt rezultate nu numai din raționamente 
motivate logic, dar și din dovezi legate strâns 
de o realitate intrinsecă, plauzibilă, pe care vă 
propunem să o cunoaștem și să o 
împărtășim. Ele pot aduce temeiuri justificate 
atât pentru decizii politico-administrative 
practice, cât și pentru acceptarea și sporirea 
adeziunii cetățenilor la susținerea opțiunii 
noastre strategice de a redescoperi județul 
Ialomița, potențialul său creator și patrimoni-
ul deținut, cu valori de vârf, trainice, pildui-
toare, incontestabile, care dau identitate 
acestui spațiu binecuvântat de Dumnezeu!
     Într-o enumerare succintă, prezentăm argu-
mentele autorului care au fundamentat editar-
ea albumului ”Castele și conace din Ialomița”. 
     Castelele și conacele din Ialomița sunt 
valori nu numai de patrimoniu local, ci și 
componente ale patrimoniului național, mân-
drie de istorie locală ca parte a istoriei națio-
nale, rădăcini de viață și civilizație rurală pe 
care avem obligația morală și civică să le îngri-
jim, protejăm și păstrăm, să nu le lăsam pradă 
vremurilor și oamenilor. 
     Este un îndemn la acțiune practică pentru 
promovarea de programe/proiecte/acțiuni 
care  să valorifice specificitatea și unicitatea 
zestrei spirituale ialomițene, în raport cu valo-
rile naționale şi europene, între care patrimo-
niul de arhitectură și civilizație rurală reprez-
intă un domeniu evidențiat scriptic, dar insufi-
cient cercetat, promovat și reabilitat. 
     Sunt resurse de dezvoltare locală, precum și 
mijloace de promovare a specificității și
imaginii județului Ialomița, chiar dacă se dist-
ing firesc unele de altele, împreună dau 
măsura unică, specifică și complexă a civili-
zației câmpiei ialomițene; 
     Castelele și conacele din Ialomița au, ca 
pretutindeni, o viață a lor, legată întocmai de 
destinul și viața proprietarilor acestora, cu 
măriri și decăderi, cu creșteri și descreșteri, a 
căror cunoaștere te poartă într-o lume deo-
potrivă fascinantă și tulburătoare. De aceea, 
editarea albumului răspunde cu siguranță 
unei firești curiozități de a afla amănunte 
despre castelele și conacele din Ialomița, dar 
și despre personalitățile care le-au deținut,  
elite de excepție, unanim recunoscute, 

creative, educate, cu simțul datoriei și onoa-
rei; 
     Chiar dacă o mare parte dintre ”Castelele 
și conacele din Ialomița” sunt într-o stare 
fizică precară, albumul este un îndemn la 
implicarea civică a proprietarilor și deținăto-
rilor acestor monumente istorice, precum și 
a autorităților și instituțiilor publice centrale, 
județene și locale în salvarea, protejarea, 
restaurarea și reabilitarea lor, prin care să 
descifrăm mesajele vremii şi vremurilor și să 
dăm contur istoriei acestor meleaguri, 
eliminând prejudecata că am fi „locul în 
care nu s-a întâmplat nimic”! 
     De asemenea, sunt cuprinse în album 
castele și conace azi dispărute sau într-o 
stare de colaps, pentru că istoria lor, pov-
eștile care le însoțesc existența uneori 
efemeră și viața personalităților care le-au 
avut în proprietate (”conașii”, cum îi numea 
comunitatea) aduc cititorului avid de apro-
fundarea cunoașterii aspectelor care dau 
valoare monumentului, informații care 
fascinează, incită, reflectă noblețea locurilor 
și oamenilor, dar și imagini terifiante, tragice 
și incredibile despre o lume expusă vicisitu-
dinilor vremurilor și regimurilor opresive.
     Demonstrația că se poate are deplină 
acoperire în opera de restaurare integrală 
a Conacului Hagianoff de la Manasia, 
datorată proprietarilor Ariadna Löwendal 
Dănilă și Dorin Dănilă, devenit o adevărată 
bijuterie arhitectonică, restaurarea 
parțială a Conacului Chiroiu de la Borăneș-
ti și a Conacului  Nicu Chiroiu de la Cond-
eești (Bărcănești) avându-i ca proprietari 
pe Rareș Pop și Daiana Anghel și demarar-
ea proiectului cu finanțare europeană 
nerambursabilă ”Reabilitarea monumen-
tului istoric și de arhitectură Conacul 
Bolomey”, cu o valoare totală de 
21.801.121,17 lei, inițiat de Consiliul 
Județean Ialomița și pentru care s-a 
semnat contractul de finanțare.
     Elaborarea albumului ”Castele și conace 
din Ialomița” s-a realizat printr-o amplă 
documentare, menită să aducă o rigoare 
științifică asupra prezentării monumentelor 
istorice, a locurilor și personalităților care 
le-au dat viață, precum și pe relevarea 
acelor elemente inedite din intimitatea unor 
timpuri de odinioară. Este dovada de 
prețuire pe care o acordăm celor care au 
făcut din viața, creația și faptele lor chin-
tesența identității câmpiei ialomițene! Cas-

telele și conacele din Ialomița dau identitate 
teritoriilor în care sunt situate și ocupă un loc 
important în peisajul rural construit în 
secolele al XIX-le și al XX-lea, unul aparte prin 
varietatea de forme și stiluri arhitecturale, în 
condițiile în care proprietarii au păstrat ori 
planul arhitectural al complexului locuinței 
rurale tradiționale, ori au adoptat, reinterpre-
tat și adaptat modele neoromânești sau eclec-
tice, menite să le exprime puterea, identitatea 
și poziția socială.
     Protejarea monumentelor istorice, indifer-
ent de regimul lor de proprietate, trebuie să 
fie parte componentă a strategiilor de dezvol-
tare durabilă economico-socială, turistică, 
urbanistică și de amenajare a teritoriului, la 
nivel național și local. Starea actuală a 
castelelor și conacelor din Ialomița este un 
îndemn la reflecție colectivă, pentru a găsi căi 
de salvarea a acestor monumente, a le face 
vizitabile și a le introduce în circuite turistice, 
considerându-le resurse de dezvoltare locală, 
chiar dacă intervențiile de reabilitare și 
refuncționalizare nu sunt nici ușoare, nici 
ieftine. 

   

     Mizăm pe capacitatea socială a comu-
nităților locale de a accepta, înțelege, identifi-
ca și a da vizibilitate unui peisaj cultural rural 
cu accentuate  configurații caracteristice și de 
unicitate, de a-l introduce în prioritățile 
investiționale publice, dacă nu directe, cel 
puțin în cele care vizează mobilitatea în 
abordarea (salvare – conservare – valorizare) 
și crearea infrastructurilor care cresc gradul 
de accesibilitate a zonei rurale respective. 
 Castelele și conacele, ca și oamenii au 
viața și destinul lor! Cu mai mult sau mai puțin 
noroc! Dar ele rămân mărturii vii ale valorilor 
și civilizației acestor meleaguri, cu istorii fasci-
nante, care trebuie cunoscute. Unde docu-
mentarea de arhivă, de bibliotecă și de pe 
internet ne-a permis, am detaliat cu date con-
crete contextul istoric în care au apărut, s-au 
dezvoltat și au decăzut castelele și conacele 
din Ialomița, precum și destinul celor care 
le-au ctitorit! 
     Editarea albumului ” Castele și conace din 
Ialomița” este  o sugestie pentru o incursiune 
imaginară într-o frumoasă Ialomiță de odinio-
ară, care îți poate oferi șansa de a evada din 
cotidian și de a te simți în acest prezent ...ca 
boierul!
     Albumul poate fi achiziționat de la Muzeul 
Județean Ialomița și Muzeul Național al Agri-
culturii.

CULTURĂ
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Aceste vremuri complicate au făcut 
ca stresul să devină o parte din 
viața noastră. Cu greu reușim să ne 
desprindem de îndeletnicirile 
zilnice și să ne găsim, măcar pentru 
un moment, liniștea mult dorită. 
Muzeul Național al Agriturii ne 
propune un spațiu unde ne putem 
relaxa, dar și deprinde arta 
olăritului. 

Olăritul, la granița 
dintre tradiție 
și activitate recreativă

Știați că...

Olăritul este o îndeletnicire pe care noi, 
românii, am moştenit-o din moşi-strămoşi. 
Frumoasele vase descoperite pe teritoriul 
țării noastre, ce datează din perioada neolitic-
ului, reprezintă o mărturie a acestei tradiții 
îndelungate. Datorită evoluției sale spectacu-
loase și a imaginației și creativității meșterilor 
olari, în zilele noastre, această îndeletnicire se 
poziționează la granița dintre meșteșug și 
artă. Obiectele artizanale din ceramică sunt 
folosite din ce în ce mai des pentru decorarea 
locuințelor și panotarea expozițiilor de artă.  
     Atelierul pus la dispoziție de Muzeul 
Național al Agriculturii este destinat tuturor 
categoriilor de public, interesate să descope-
re tehnica acestui meşteşug străvechi. Partici-
panții își pot petrece timpul liber într-un mod 
aparte, având şansa de a-şi descoperi talente 
sau abilităţi necunoscute până acum. În 
cadrul unui mediu plăcut și relaxant, atât 
tinerii, cât și adulții, dornici să-și dea frâu liber 
imaginației, pot ieși din rutina lor zilnică, prac-
ticând o activitate care le stimulează creativi-
tatea și îndemânarea.
    Atelierul de olărit se desfășoară în mai 
multe etape, cursurile durând între 3-4 
săptămâni, iar numărul participanților la o 
ședință de lucru la roata olarului este limitat 
la maximum 5 persoane. Concret, partici-
panţii la atelier iau contact cu materialul de 
lucru – lutul şi cu roata olarului. Totul începe 
ca o joacă prin afundarea mâinilor în apă şi 
lut. După frământarea energică a bulgărelui 
de pământ, când acesta capătă un aspect 
untos, se trece la  fixarea lui pe roată, instru-
ment de bază în această îndeletnicire. În 
această etapă, cursantul învaţă cum se con-
fecționează vasele la roata olarului, acţionată 
cu piciorul sau electric. După modelare, 
vasele se lasă la uscat câteva zile, iar ulterior 

se poate trece la următoarea etapă, ango-
barea. Această operațiune constă în aco-
perirea vaselor cu o substanţă specială 
numită angobă (zeamă care poate fi albă 
sau roşie) și care are rolul de a astupa even-
tualele porozităţi ale vasului. După 
parcurgerea acestui proces, cursanții pot 
începe ornamentarea vaselor. În această 
etapă, participanții se pot lasă purtați de 

TRADIȚIE

@  Deși evoluția situației privind pandemia 
generată de infecțiile cu SARS Cov2, a condus 
la  instituirea stării de urgență începând cu 
data de 16 martie 2020 și implicit suspendarea 
cursurilor școlare și a concursurilor școlare 
prin Hotărârea nr.100/30.07.2020 s-a aprobat 
acordarea stimulentelor financiare elevilor și 
cadrelor didactice cu rezultate deosebite în 
domeniul performanțelor școlare în cadrul  
programului ”Premii de excelență pentru olim-
picii ialomițeni din învățământul preuniversi-
tar de stat, pentru anul școlar 2019-2020” 
pentru concursurile care s-au susținut până la 
data sistării.
@  Hotărârea stabileşte posibilitatea de a 
acorda stimulente financiare pentru probele 
individuale sau pentru echipaje formate din 2 
până la 15 elevi care au obţinut locul I/medalia 
de aur la faza judeţeană a concursurilor/olim-

piadelor județene sau la faza regională a 
olimpiadelor la disciplinele muzică și religie  
și la faza zonală la olimpiada corală.
@  În Regulamentul anexat hotărârii este 
prevăzut cuantumul stimulentelor pentru 
fiecare categorie. Ca o regulă generală 
performanța individuală este recompen-
sată cu 500 lei pentru elevii care au obținut 
locul I/medalia de aur și aceeași sumă 
pentru cadrul didactic îndrumător, iar în 
cazul echipajelor, fiecărui elev i se acordă 
suma de 100 lei și cadrului didactic 
îndrumător al echipei 500 lei, iar în cazul 
echipajelor coordonate de două sau mai 
multe cadre didactice stimulentele se acordă 
conform procedurii detaliate în regulament.
@  Conform prevederilor art. 111 alin. (5) și 
(5^1) din Legea educației naționale nr. 
1/2011, cu modificările și completările ulte-
rioare, consiliul judeţean asigură fonduri 
pentru organizarea şi desfăşurarea olimpi-
adelor şi a concursurilor şcolare judeţene, 

precum şi pentru acordarea stimulentelor 
financiare elevilor care au obţinut distincţii, 
medalii şi premii speciale şi cadrelor didactice 
care s-au ocupat de pregătirea acestora. 
Cuantumul stimulentelor financiare se 
acordă în baza unui regulament aprobat prin 
hotărâre a consiliului judeţean. 
@  Hotărârea Guvernului nr. 536/2016 privind 
stimularea performanţei şcolare înalte din 
învăţământul preuniversitar  prevede la art. 7 
posibilitatea autorităţilor publice locale de a 
stabili cuantumurile stimulentelor financiare 
acordate elevilor care au obţinut distincţii la 
etapele judeţeană şi interjudeţeană/region-
ală ale competiţiile şcolare şi finanţarea din 
bugetele acestora. 
@  Premiile de excelență vor fi acordate 
pe baza cererilor formulate de unitățile 
școlare și a documentelor justificative în 
cadrul unei ceremonii a cărui mod de organi-
zare va fi stabilit ulterior în funcție de evoluția 
pandemiei.

imaginație, realizând cu ajutorul pensulei 
decorațiuni inspirate din motivele tradițio-
nale românești. La final, vasul este impreg-
nat cu un strat translucid de smalţ pentru a 
scoate în evidenţă rafinamentul artistic al 
acestuia.    
    La sfârșitul atelierului, după arderea 
vaselor în cuptorul special, participanții pot 
pleca acasă cu unul din vasele realizate.
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Modernizarea administrației publice locale și asigurarea unor servicii 
publice eficiente pentru cetățeni se regăsește ca deziderat în toate 
documentele cu caracter programatic la nivel național.

Consiliul Județean Ialomița, 
certificat ISO

Hotărârea de Guvern 1723/2004  privind 
aprobarea Programului de măsuri pentru 
combaterea birocrației în activitatea de 
relații cu publicul a stabilit ca măsură pe 
termen lung  implementarea sistemului de 
management al calității, respectiv al procesu-
lui de certificare a calității serviciilor - ISO 
9001, pentru serviciile către cetățeni.
     Necesitatea de a se conforma legislației în 
vigoare, dar și preocuparea pentru 
îmbunătățirea continuă a activității a deter-
minat Consiliul Judeţean Ialomiţa să realizeze 
în parteneriat cu Instituţia Prefectului-Judeţul 
Ialomiţa proiectul cu finanţare europeană 
„Implementarea, certificarea şi menţinerea 
Sistemului de Management al Calităţii  ISO 
9001:2008 în cadrul Instituţiei Prefectului – 
Judeţul Ialomiţa, Consiliului Judeţean Ialo-
miţa, administraţiei publice locale din oraşele 

Amara, Căzăneşti, Fierbinţi Tîrg, Ţăndărei şi 
din municipiile Feteşti şi Urziceni 
(I.C.M.S.M.C. ISO 9001:2008 )” prin care în  
anul 2011, în urma desfăşurării auditului de 
certificare şi a evaluării dosarelor de către 
Comitetul Operativ de Certificare, SC 
SIMTEX – OC Bucureşti s-a decis acordarea 
certificatului de conformitate Consiliului 
Judeţean Ialomiţa.
     Certificarea sistemului are o valabilitate 
de 3 ani, astfel în anii 2014 şi 2017, instituţia 
noastră a obţinut recertificarea SMC, fiind 
obligată ca timp de trei ani să se supună 
supravegherii şi controlului Sistemului de 
Management al Calităţii. 
     Începând cu anul 2018, conform regle-
mentărilor ISO, în cadrul Consiliului 
Judeţean Ialomiţa a fost implementat stan-
dardul de referinţă ISO 9001:2015. În prima 
jumătate a anului 2020 a avut loc auditul de 

   CERTIFICAT

recertificare a Sistemului de Management al 
Calității 9001:2015. Urmare auditului a fost 
emis Raportul de audit nr. 20 SX 607 MQ  în 
care echipa de audit recertifică sistemul de 
management pentru domeniul evaluat.
     Prin implementarea sistemului de man-
agement, instituția se angajează pentru: 
   satisfacerea cerințelor cetățenilor şi a celor-
lalte părţi interesate; 
   asigurarea infrastructurii și a unui mediu de 
lucru adecvat pentru desfăşurarea corespun-
zătoare a tuturor proceselor și a resurselor 
necesare pentru atingerea obiectivelor stabi-
lite; 
  conformarea cu legislaţia în vigoare aplica-
bilă activităţilor desfășurate; 
  îmbunătăţirea continuă a performanțelor și 
eficacităţii sistemului de management al 
calităţii. 
     Certificarea sistemului de management al 
calității reprezintă o garanție a implicării 
tuturor angajaților pentru îndeplinirea obiec-
tivelor stabilite și atingerea indicatorilor de 
performanță astfel încât rezultatul final să se 
traducă în satisfacerea cerințelor cetățenilor 
în condiții de legalitate deplină.
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