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SPORT
Handbal, CSM Unirea Slobozia
18 jucătoare pentru noul sezon

Duminică, 12 septembrie 2021, începe o nouă ediţie
de campionat în Divizia A de handbal feminin.Vor fi
din nou două serii, cu o reprezentare mai extinsă și,
implicit, cu cheltuieli mai mari pentru cluburi. De
aceea, la ora la care scriem, o serie de echipe nu sunt
sigure de participarea în competiţie, cu toate că de
start ne mai despart câteva zile. CSM Unirea Slobozia
nu are astfel de dileme. Ba, mai mult, echipa antrenată
din acest sezon de Constantin Frâncu are obiective
mult mai clare, mai îndrăzneţe, faţă de sta giunea

precedentă. «În sport, ca și în viaţă, trebuie să-ţi propui să fii cât mai sus... De aceea, cuvântul de ordine în
cadrul lotului este „promovarea“. Vom vedea dacă o vom obţine, dar vă asigur că vom lupta, indiferent de
adversar, pentru victorie!» a declarat antrenorul Sloboziei. Îl completează, mai temperat decât de obicei,
Nicolae Goidea, șeful Secţiei Handbal: «O vom lua pas cu pas... În acest moment pot să spun doar că trebuie să
obţinem toate cele 12 puncte din primele 4 meciuri!». CSM Unirea Slobozia are programate primele două
meciuri acasă, cu CSM Bacău și CSM Roman. Apoi se deplasează la CSM 2 București, pentru ca, în etapa a 4-a,
să primească vizita celor de la Neptun Constanţa. Pentru sezonul 2021-2022, echipa Sloboziei se va baza pe un
lot de 18 jucătoare, a cărui valoare a fost ridicată substanţial de cele 10 achiziţii.
Portari: Anne Boll, Adina Sabău (HC Zalău), Sara Abed Kader (CSM Târgu Jiu), Raluca Săndulache (CSM
București)
Extreme: Steliana Polismac, Anda Cloșcă, Cătălina Sava, Naomi Vasile, Graţiela Stoica (Activ Ploiești)
Linia de 9 metri: Ana Neagu, Valentina Leuștean (Activ Ploiești), Oana Bucă (Activ Ploiești), Oana Bidașcu
(Danubius Călărași), Cristina David (CSM București)
Pivoți: Livia Vlădescu, Andriyana Naumenko, Andreea Dinu (Dunărea Brăila), Cristiana Ciuplea Florea (Activ
Ploiești)
7 Septembrie 2021, 15:10 (1586 vizualizări - 1 comentariu)
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Slobozia: A vrut să se
sinucidă, dar a fost salvată de
polițiști

Polițiștii din Slobozia au reușit să salveze
de la moarte o tânără de 23 de ani din
oraș, care amenința că vrea să se
sinucidă. În seara zilei de vineri, 11
ianuarie 2022, aceasta a mers pe podul
rutier ...[citește_toată_știrea]
12 Februarie 2022, 11:00 
(122 vizualizări - 0 comentarii)
Taguri: Slobozia tânără tentativă de suicid

Țăndărei:
Camion
încărcat cu
azotat de
amoniu,
răsturnat pe
șosea

Un accident rutier în zona orașului
Țăndărei s-a produs vineri, 11 februarie
2022. Un camion care transporta 25 tone
de azotat de amoniu din Portul Midia
Năvodari, către Brăila, s-a răsturnat pe
șosea, ...[citește_toată_știrea]
11 Februarie 2022, 14:00 
(253 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Țăndărei accident camion
răsturnat azotat de amoniu

Grupul de Comunicare
Strategică: 296 de noi cazuri
de COVID-19 în Ialomița

Vineri, 11 februarie 2022, la nivelul
județului Ialomița, potrivit Grupului de
Comunicare Strategică, numărul cazurilor
de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la
24122, fiind înregistrate 296 de noi cazuri
...[citește_toată_știrea]
11 Februarie 2022, 13:40 
(80 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Ialomița Coronavirus COVID-19

Slobozia:
Competiție
sportivă
supravegheată
de jandarmi

Jandarmii ialomițeni
vor asigura măsurile

de ordine publică și siguranța spectatorilor
prezenți la meciul de handbal feminin din
cadrul Cupei României dintre echipele CSM
Unirea Slobozia și CS Rapid București ...
[citește_toată_știrea]
11 Februarie 2022, 13:35 
(143 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: sportul ialomițean handbal Cupa
României CSM Unirea Slobozia

Inspectoratul de Jandarmi Județean
Ialomița

Instituția Prefectului Ialomița:
Întâlnire între parlamentari și
sindicaliștii din Poliție și
Administrația Publică

Cei șase parlamentari PSD, PNL și AUR ai
județului Ialomița susțin revendicările
solicitate de sindicaliștii din Poliție și din
administrația publică. Aceștia au participat
vineri, 11 februarie 2022, la ...
[citește_toată_știrea]
11 Februarie 2022, 13:30 
(169 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Instituția Prefectului Ialomița
prefect Constantin Marin parlamentari

întâlnire

Urziceni: Ordin de protecție
provizoriu emis de polițiști

Joi, 10 februarie a.c., polițiștii din Urziceni
au fost sesizați cu privire la faptul că o
femeie din localitate este lovită de soțul
său. În urma verificărilor efectuate,
polițiștii au stabilit că la domiciliul ...
[citește_toată_știrea]
11 Februarie 2022, 13:00 
(90 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Urziceni ordin de protecție

Peste 100 de sancțiuni
aplicate pe raza orașului
Fetești

Joi, 10 ianuarie a.c., pe raza municipiului
Fetești, în intervalul orar 13,00-16,00, au
fost angrenate 31 de efective de Ordine
Publică, Poliție Rutieră și Investigarea
Criminalității Economice, precum ...
[citește_toată_știrea]
11 Februarie 2022, 12:45 
(90 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Fetești polițiști acțiune

AJFP Ialomița: Încasări la
bugetul consolidat de 90,96
milioane de lei

Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Ialomița a realizat, în luna ianuarie
a anului 2022, venituri nete la bugetul
general consolidat al statului în sumă
totală de 90,96 milioane de lei, cu 8,7 ...
[citește_toată_știrea]
11 Februarie 2022, 10:45 
(113 vizualizări - 0 comentarii)
Taguri: AJPF Ialomița buget încasări buget

Slobozia: Expoziție de grafică
la Galeriile «Arcadia»

Centrul Cultural «Ionel Perlea» Slobozia îi
invită pe iubitorii de artă plastică la o
expoziție de grafică. Astfel, luni, 14
februarie a.c., în incinta Galeriilor
«Arcadia» vor fi expuse lucrările
graficianului ...[citește_toată_știrea]
11 Februarie 2022, 09:30 
(81 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Centrul Cultural Ionel Perlea
Slobozia expoziție grafică

Grupul de Comunicare
Strategică: 262 de noi cazuri
de COVID-19 în Ialomița

Joi, 10 februarie 2022, la nivelul județului
Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare
Strategică, numărul cazurilor de
îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 23826,
fiind înregistrate 262 de noi cazuri față ...
[citește_toată_știrea]
10 Februarie 2022, 13:20 
(133 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Ialomița Coronavirus COVID-19

Instituția Prefectului Ialomița:
Peste 300 de ialomițeni au
rămas fără drept de liberă
circulație

În anul 2021, potrivit informațiilor oferite
de Instituția Prefectului Ialomița, peste
300 de ialomițeni au rămas fără drept de
liberă circulație. Măsura a fost aplicată ca
urmare a sentințelor judecătorești ...
[citește_toată_știrea]
10 Februarie 2022, 12:45 
(280 vizualizări - 0 comentarii)
Taguri: Instituția Prefectului Ialomița drept

de liberă circulație Serviciul Public
Comunitar de Pașapoarte Ialomița

Grevă de
avertisment a
funcționarilor
Instituției
Prefectului
Ialomița

Joi, 10 februarie
2022, timp de o oră angajații Instituției
Prefectului Județul Ialomița au întrerupt
activitatea, aflându-se în grevă de
avertisment. Acțiunea se înscrie în seria
de proteste ale Sindicatului ...
[citește_toată_știrea]
10 Februarie 2022, 12:20 
(341 vizualizări - 1 comentariu)

Taguri: Instituția Prefectului Ialomița
grevă de avertisment

Miloșești:
Bărbat dispărut

Polițiștii ialomițeni
desfășoară activități
de identificare a unui
tânăr, de 37 de ani,
domiciliat pe raza

localității Miloșești. Bărbatul, pe numele
său Gheorghiță Alin Ciobotaru, a plecat
...[citește_toată_știrea]
10 Februarie 2022, 12:15 
(314 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Miloșești bărbat dispărut

IPJ Ialomița:
Campania
«Atingeri
Nedorite»

Polițiștii
Compartimentului de
Analiză și Prevenire a

Criminalității din cadrul IPJ Ialomița au
desfășurat în cursul zilei de miercuri, 9
februarie a.c., activități informativ-
preventive, în cadrul Campaniei ...
[citește_toată_știrea]
10 Februarie 2022, 12:00 
(161 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: IPJ Ialomița acțiune preventivă

Bordușani:
Percheziții la
domiciliile unor
braconieri

Miercuri, 9 februarie
a.c., polițiștii
ialomițeni, sub

coordonarea procurorilor din cadrul
Parchetului de pe lângă Judecătoria
Fetești, au pus în executare 2 mandate de
percheziție domiciliară în comuna ...
[citește_toată_știrea]
10 Februarie 2022, 11:40 
(160 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Bordușani percheziție braconier

Accident rutier
pe raza
localității
Bărcănești

Miercuri, 9 februarie
a.c., două echipaje
din cadrul

Detașamentului de Pompieri Urziceni au
intervenit cu o autospecială cu apă și
spumă și o ambulanță SMURD la un
accident rutier produs în comuna
Bărcănești ...[citește_toată_știrea]
10 Februarie 2022, 09:40 
(104 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Bărcănești accident

DSVSA Ialomița: Licitații
publice pentru atribuirea
circumscripțiilor sanitar-
veterinare

Direcția Sanitară Veterinară și pentru
Siguranța Alimentelor Ialomița informează
cu privire la organizarea licitațiilor publice
privind atribuirea circumscripțiilor sanitar-
veterinare din județ. Data limită ...
[citește_toată_știrea]
10 Februarie 2022, 09:30 
(115 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: DSVSA Ialomița circumscripție
sanitar-veterinară licitație

Instituția Prefectului Ialomița:
Grupul de Lucru Mixt pentru
Romi

Miercuri, 9 februarie 2022, prefectul
județului Ialomița a participat la ședința
trimestrială a Grupului de Lucru Mixt
pentru Romi. Pe ordinea de zi a acțiunii au
fost dezbătute două proiecte, respectiv ...
[citește_toată_știrea]
9 Februarie 2022, 16:05 
(178 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Instituția Prefectului Ialomița
prefect Constantin Marin Grupul de Lucru

Mixt pentru Romi

Grupul de Comunicare
Strategică: 256 de noi cazuri
de COVID-19 în Ialomița

Miercuri, 9 februarie 2022, la nivelul
județului Ialomița, potrivit Grupului de
Comunicare Strategică, numărul cazurilor
de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la
23564, fiind înregistrate 256 de noi cazuri
...[citește_toată_știrea]
9 Februarie 2022, 13:40 
(222 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Ialomița Coronavirus COVID-19

Secțiunea Mica Publicitate a
fost actualizată!

Secțiunea Mica Publicitate
a fost actualizată!
Cele mai noi anunțuri din Ialomița.
Se pot introduce anunțuri on-line!
8 Februarie 2022, 19:10

Instituția Prefectului Ialomița:
«Recensământul populației și
locuințelor»

Marți, 8 februarie 2022, Instituția
Prefectului Ialomița a găzduit ședința de
lucru a autorităților județene implicate în
«Recensământul populației și locuințelor».
În cadrul întâlnirii, prefectul județului ...
[citește_toată_știrea]
8 Februarie 2022, 16:10 
(251 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Instituția Prefectului Ialomița
prefect Constantin Marin Recensământul

populației și locuințelor

Grupul de Comunicare
Strategică: 257 de noi cazuri
de COVID-19 în Ialomița

Marți, 8 februarie 2022, la nivelul județului
Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare
Strategică, numărul cazurilor de
îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 23308,
fiind înregistrate 257 de noi cazuri față ...
[citește_toată_știrea]
8 Februarie 2022, 13:50 
(184 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Ialomița Coronavirus COVID-19

Ialomița:
Prefectul vrea
sancționarea
șoferilor care
aruncă gunoaie
din mașini

Printr-un comunicat
de presă, Instituția Prefectului Județul
Ialomița anunță lansarea unui proiect de
mediu. «Sub egida „Ialomița-dintotdeauna
pentru totdeauna“, Instituția Prefectului
Județul Ialomița ...[citește_toată_știrea]
7 Februarie 2022, 16:20 
(776 vizualizări - 5 comentarii)

Taguri: Instituția Prefectului Ialomița
prefect Constantin Marin proiect

Grupul de Comunicare
Strategică: 143 de noi cazuri
de COVID-19 în Ialomița

Luni, 7 februarie 2022, la nivelul județului
Ialomița, potrivit Grupului de Comunicare
Strategică, numărul cazurilor de
îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la 23051,
fiind înregistrate 143 de noi cazuri față ...
[citește_toată_știrea]
7 Februarie 2022, 13:50 
(208 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Ialomița Coronavirus COVID-19

Pompierii
ialomițeni au
intervenit la 11
incendii de
vegetație
uscată

Sâmbătă și duminică,
5/6 februarie a.c., pompierii ialomițeni au
fost solicitați să intervină pentru stingerea
mai multor incendii de vegetație uscată, în
mai multe localități din județ. Astfel, la
Gârbovi ...[citește_toată_știrea]
7 Februarie 2022, 12:15 
(177 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: ISU Ialomița incendiu vegetație
uscată

IPJ Ialomița: 10 persoane
care nu au respectat
carantinarea la domiciliu,
sancționate

La sfârșit de săptămână, 10 persoane au
fost sancționate pentru încălcarea măsurii
de carantină la domiciliu și 62 de persoane
au fost amendate pentru că nu au purtat
masca de protecție. Astfel, polițiștii ...
[citește_toată_știrea]
7 Februarie 2022, 12:05 
(179 vizualizări - 0 comentarii)
Taguri: IPJ Ialomița Coronavirus COVID-19

acțiune

AJFP Ialomița: Programul
«Tezaur» continuă și în
februarie 2022

Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Ialomița informează contribuabilii
interesați că începând de luni, 7 februarie
a.c., românii pot investi în Titlurile de Stat
«Tezaur», cu maturități de 1, ...
[citește_toată_știrea]
7 Februarie 2022, 11:35 
(195 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: AJFP Ialomița titluri de stat
Programul Tezaur

Grupul de Comunicare
Strategică: 182 de noi cazuri
de COVID-19 în Ialomița

Duminică, 6 februarie 2022, la nivelul
județului Ialomița, potrivit Grupului de
Comunicare Strategică, numărul cazurilor
de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la
22908, fiind înregistrate 182 de noi cazuri
...[citește_toată_știrea]
6 Februarie 2022, 13:50 
(180 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Ialomița Coronavirus COVID-19

Grupul de Comunicare
Strategică: 174 de noi cazuri
de COVID-19 în Ialomița

Sâmbătă, 5 februarie 2022, la nivelul
județului Ialomița, potrivit Grupului de
Comunicare Strategică, numărul cazurilor
de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la
22726, fiind înregistrate 174 de noi cazuri
...[citește_toată_știrea]
5 Februarie 2022, 14:10 
(221 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Ialomița Coronavirus COVID-19

Grupul de Comunicare
Strategică: 270 de noi cazuri
de COVID-19 în Ialomița

Vineri, 4 februarie 2022, la nivelul
județului Ialomița, potrivit Grupului de
Comunicare Strategică, numărul cazurilor
de îmbolnăviri cu COVID-19 a ajuns la
22552, fiind înregistrate 270 de noi cazuri
față ...[citește_toată_știrea]
4 Februarie 2022, 13:40 
(263 vizualizări - 0 comentarii)

Taguri: Ialomița Coronavirus COVID-19
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PUTIN în Avocatul Poporului a
intervenit în cazul tinerei din
Căzănești, ignorată de serviciile
sociale
Vai de noi în Bătălia pentru viitorul
sistem de apă și apă uzată de la
Amara
Andrei în Ialomița importă forță de
muncă din Asia
PUTIN în «Fructe, corn și lapte», în
cantități mai mici pentru elevii din
județul Ialomița
Parinte în A fost amical, nu teatru
Andrei în Directorul Laurențiu
Ghiauru, reclamat la Minister
pentru «comportament abuziv» și
«practici instituționale ilegale»
Oi 8 o în Directorul Laurențiu
Ghiauru, reclamat la Minister
pentru «comportament abuziv» și
«practici instituționale ilegale»
MMC în Directorul Laurențiu
Ghiauru, reclamat la Minister
pentru «comportament abuziv» și
«practici instituționale ilegale»
PUTIN în «Susțin plafonarea
prețurilor pentru alimentele de
bază și combustibili!»
Corcodel de la Dumitresti în Bătălia
pentru viitorul sistem de apă și apă
uzată de la Amara
Corcodel de la Dumitresti în
Slobozia: Pandemia de COVID-19
închide Colegiul Național «Mihai
Viteazul» pentru 5 zile
Coleg în Directorul Laurențiu
Ghiauru, reclamat la Minister
pentru «comportament abuziv» și
«practici instituționale ilegale»
Apm în Directorul Laurențiu
Ghiauru, reclamat la Minister
pentru «comportament abuziv» și
«practici instituționale ilegale»
Colegul în Directorul Laurențiu
Ghiauru, reclamat la Minister
pentru «comportament abuziv» și
«practici instituționale ilegale»
Aurelia în Grevă de avertisment a
funcționarilor Instituției
Prefectului Ialomița
Lascu în Directorul Laurențiu
Ghiauru, reclamat la Minister
pentru «comportament abuziv» și
«practici instituționale ilegale»
Viorel în Victor Moraru, secretar
general adjunct al Guvernului
George în Proprietarii blocului J2
fac administrație pe cont propriu
Marius Ifrim în Liviu Ionescu și
Aron Rodel, membri în Consiliul de
Administrație al Urban SA Slobozia
1 mai în Victor Moraru, secretar
general adjunct al Guvernului

cea mai/cel mai...
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