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Direcţiile de dezvoltare propuse sunt:  

 

 

Nr. Direcţie de dezvoltare Nr. Sub-direcţie de 

dezvoltare 

Operaţiuni indicative 

1. Dezvoltarea capacităţii 
administrative 

 

n/a n/a Elaborarea documentelor strategice sectoriale şi de planificare 
teritorială; 

Eficientizarea serviciilor publice furnizate către cetăţeni, prin folosirea 
tehnologiilor informatice şi de comunicare; 

Formare profesională continuă pentru angajaţii instituţiilor publice; 

Informatizarea administraţiei publice locale; 

Îmbunătăţirea  mediului de desfăşurare a activităţilor administrative 
(construcţii/ reabilitări/dotări de sedii primării); 

Dezvoltarea parteneriatelor locale, zonale, judeţene, interjudeţene, 
regionale, interregionale şi internaţionale; 

Creșterea eficienței energetice în clădirile publice;  
 
Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub 
responsabilitatea comunității în domeniul pescuitului;  
 
Sprijinirea elaborării strategiilor de dezvoltare locală și a adaptării 
activității Grupurilor de Acțiune Locală la cerințele exercițiului de 
finanțarea europeană 2014 – 2020; 
 
Creșterea calității serviciilor publice pentru cetățeni și mediul de afaceri; 
 
Susținerea activităților internaționale de colaborare, schimb de 
experiență, transfer de cunoștințe, tehnologie și bune practici;  
 
Îmbunătățirea politicilor publice și a cooperării instituționale, 
implementate de un parteneriat transnațional extins (Programul 
Transnațional Dunărea); 

2. Dezvoltare Economică 

 

2.1. Îmbunătăţirea 
infrastructurii 
 de transport  

Construcţii/reabilitări/modernizări de drumuri locale şi judeţene; 

Construcţii/reabilitări/modernizări drumuri agricole de exploataţie; 
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Construcţii/reabilitări/modernizări poduri şi podeţe; 

Modernizarea / realizarea centurilor ocolitoare pentru centre urbane; 

Modernizarea aleilor pietonale şi trotuarelor, înfiinţarea pistelor pentru 
biciclete; 

Amenajări/modernizări/extinderi parcaje; 

Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și 
terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale; 

2.2. Extinderea 
 şi 
 îmbunătăţirea 
accesului la 
 servicii de 
 utilităţi publice 

Crearea/extinderea/modernizarea reţelelor de transport şi 
distribuţie/furnizare a gazelor naturale; 

Extinderea şi modernizarea reţelelor de transport şi distribuţie/furnizare 
a energiei electrice; 

Proiecte integrate apă – canalizare – staţii de epurare; 

Realizarea / reabilitarea / extinderea / modernizarea reţelelor de 
alimentare cu apă; 

Construcţia / reabilitarea / extinderea sistemelor de alimentare cu apă 
şi/sau canalizare; 

Construcţia / reabilitarea / extinderea sistemelor canalizare şi staţiilor 
de epurare; 

Managementul deşeurilor în concordanţă cu planul judeţean de 
gestionare a deşeurilor; 

Dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor; 
2.3. Creşterea 

competitivităţii 
economice 

Elaborarea strategiilor şi politicilor de formare iniţială şi continuă; 

Măsuri active pe piaţa muncii, instruirea şomerilor şi dezvoltarea forţei 
de muncă; 

Promovarea şi sprijinirea investiţiilor cu dezvoltarea de parteneriate şi 
acordarea de facilităţi; 

Crearea structurilor de sprijinire a afacerilor; 

Dezvoltarea şi modernizarea activităţilor de comercializare a produselor 
şi serviciilor de piaţă; 

Dezvoltarea activităţilor economice tradiţionale ale judeţului Ialomiţa; 
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Campanii de informare privind dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale; 

2.4. Diversificarea 
economiei judeţene 

Creşterea atractivităţii spaţiului rural şi încurajarea micilor 
întreprinzători; 

Iniţiative de producţie energii alternative; 

Iniţiative de dezvoltare a sectorului de cercetare; 

Folosirea terenurilor din proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale 
pentru dezvoltarea mediului local de afaceri; 

Sporirea competitivității și a viabilității întreprinderilor din domeniul 
pescuitului, inclusiv îmbunătățirea siguranței sau a condițiilor de lucru;  
 
Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol 
din zona urbană; 
 
Dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și 
silvice; 
 
Modernizarea și/sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice  de  
acces; 
 
Sprijinirea cooperării orizontale și verticale între actorii din lanțul de 
aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol; 

2.5. Dezvoltarea 
turismului 

Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, dezvoltarea, 
valorificarea și promovarea patrimoniului natural şi cultural-istoric al 
judeţului în scopuri turistice; 

Crearea de centre de agrement; 

Amenajarea lacurilor în scopul promovării potenţialului de turism de 
agrement şi piscicol; 

Diversificarea ofertei turistice rurale; 

Promovarea internă şi internaţională a potenţialului turistic al judeţului; 

Protejarea, prin întreținere, restaurare și modernizare a obiectivelor de 
patrimoniu cultural de interes local, a așezămintelor monahale, inclusiv 
a așezămintelor culturale – cămine culturale; 
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Realizarea unor harți a parcurilor din orașe și a unor trasee pentru 
organizarea de concursuri de orientare turistică pentru elevi; 
 
Organizarea unor concursuri de caiace simple și duble pe râul Ialomița: 
Pregătirea de ghizi locali de turism; 
 
Conceperea unor trasee de vizitare a obiectivelor turistice; 
 
Organizarea unor competiții sportive de masă/maraton/ cicloturism 
motocros, etc. în jurul lacului Amara; 
 
Crearea a doua culoare turistice de-a lungul râului Ialomița, pentru 
biciclete și caiace-canoe; 
 
Organizarea unor tabere de creație – ateliere de manufacturiere pentru 
elevi, pentru producerea de suveniruri ca marca specifică zonei; 

3. Dezvoltarea sectorului 

social 

3.1. Creşterea calităţii 
vieţii cetăţenilor 
judeţului Ialomiţa 

Proiecte locale integrate (infrastructură rutieră, infrastructură de 
utilităţi, componentă socială, componentă culturală); 

Amenajare centre civice şi spaţii publice; 

Construirea/reabilitarea/modernizarea locuinţelor, infrastructurilor 
culturale, sportive şi pentru petrecerea timpului liber; 

Împăduriri, perdele de protecţie și reconstrucție ecologică; 

Îmbunătățirea calității mediului prin reducerea consumului de energie 
utilizată în clădiri publice, eficientizare energetică prin stimularea 
utilizării  materialelor izolatoare fabricate din surse regenerabile și fără 
Compuși Organici Volatili; 
 
Îmbunătățirea calității aerului, apei și solului prin  reducerea gradului de 
poluare cauzată de arderea lemnului și a combustibililor fosili utilizați 
pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire și obținerea 
de apă caldă menajeră, precum și stimularea utilizării sistemelor care 
folosesc în acest sens sursele de energie regenerabilă, nepoluante;  
 
Promovarea de acțiuni orientate spre creșterea producției de energie 
regenerabilă, cu accent pe resursele regenerabile mai puțin exploatate, 
respectiv: biomasa, biogaz și geotermie; 
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Realizarea de investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor 
rezidențiale; 
 
Dezvoltare Locală Integrată în comunitățile marginalizate în care există 
populație aparținând minorității rome (minim 10% din totalul populației 
la nivelul comunității); 
 
Susținerea unei guvernanțe  mai bune în domeniul mediului și al climei 
la toate nivelurile, inclusiv o mai bună implicare a societății civile, a 
ONG-urilor și a actorilor locali; 
 
Sprijinirea înființării unui Centru Județean pentru Tineret, ca structură 
asociativă, cu filiale în localitățile județului Ialomița; 
 
Sprijinirea implementării de proiecte finanțate prin Programul 
Operațional Capital Uman pentru tineri ( AXA PRIORITARA 1 – Inițiativa 
locuri de muncă pentru tineri, AXA PRIORITARA 2 – Îmbunătățirea 
situației tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 si 25 ani și AXA 
PRIORITARA 3 - Locuri de muncă pentru toți); 
 
Realizarea unei strategii sectoriale multianuale privind achiziția de 
patrimoniu cultural mobil și imobil reprezentativ pentru cultura arhaică 
din județul Ialomița; 
 
Sprijinirea manifestărilor și evenimentelor culturale de tradiție și 
relevante ale instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea 
Consiliului Județean Ialomița, realizarea unui calendar anual și 
promovarea lui, pentru atragerea și fidelizarea publicului; 
Realizarea unei strategii sectoriale multianuale privind sportul de masă 
și sportul de performanță la nivelul județului Ialomița, pentru 
optimizarea alocării resurselor de finanțare; 
 
Întocmirea unui calendar al manifestărilor sportive de masă, pe 
discipline sportive, categorii de participanți, perioade și locuri de 
desfășurare și asigurarea promovării lui în toate mediile sociale; 
 
Inițierea anuală a cel puțin trei evenimente sportive de masă care să 
aducă pentru sănătate prin sport și cunoașterea patrimoniului natural, 
istoric, cultural și turistic al județului Ialomița; 

https://www.librabank.ro/programe_finantare_europeana_nerambursabila_2014-2020#POCU-axa2
https://www.librabank.ro/programe_finantare_europeana_nerambursabila_2014-2020#POCU-axa2
https://www.librabank.ro/programe_finantare_europeana_nerambursabila_2014-2020#POCU-axa2
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3.2. Asigurarea accesului 
egal la serviciile de 
asistenţă socială 
 
 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale; 

Sprijinirea parteneriatelor pentru dezvoltarea serviciilor de asistenţă 
pentru copii şi vârstnici; 

Înfiinţarea de reţele de întrajutorare pentru diverse grupuri 
dezavantajate; 

Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale; 
 
Dezvoltarea de servicii sociale pentru prevenirea instituționalizării 
copiilor/ persoanelor vârstnice/persoanelor cu dizabilități și altor 
categorii de persoane aflate în situație de risc (centre de zi, cantine 
sociale, servicii de îngrijire la domiciliu, centre de recuperare, centre de 
tip respiro, etc); 
 

Reducerea numărului de persoane instituționalizate în servicii 
rezidențiale de tip vechi prin înființarea de  servicii alternative moderne; 
 
Îmbunătățirea capacitații organizaționale a furnizorilor de servicii 
sociale prin creșterea profesionalismului personalului angajat în 
domeniul asistenței sociale; 
 
Facilitarea integrării profesionale a persoanelor din categorii 
defavorizate prin asigurarea unor cursuri de calificare și înființarea unor 
structuri de economie socială; 
 
Promovarea drepturilor copiilor, persoanelor cu dizabilități, persoanelor 
vârstnice și altor categorii de persoane din grupuri vulnerabile; 
 
Desfășurarea de activități de sensibilizare și atragere de voluntari 
pentru implicarea în sectorul social; 
 
Asigurarea unor servicii de suport victimelor violenței în familie, 
persoanelor fără adăpost și altor categorii de persoane adulte aflate în 
situație de vulnerabilitate. 
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3.3. Asigurarea accesului 
egal la serviciile de 
sănătate 

Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
serviciilor de sănătate; 

Asigurarea asistenţei medicale primare în zona rurală; 

Sprijinirea inițiativelor publice în materie de combaterea drogurilor; 

Dezvoltarea de parteneriate locale pentru înființarea de noi unități 
medicale, reabilitarea și modernizarea celor existente; 

3.4. Asigurarea accesului 
egal la educaţie  Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

educaţionale preuniversitare; 

Programe de consiliere şi orientare şcolară, creşterea siguranţei 
sistemului de învăţământ;  

Asigurarea de  oportunități egale la educație  prin  intervenții destinate  
validării și extinderii de  competențe pentru cadrele  didactice, 
personalul de sprijin sau personalul  partenerilor sociali din educație 
(inclusiv ONG-urilor) care profesează în forme de învățământ special și 
special integrat;  
 
Susținerea mecanismelor de dezvoltare  și implementare a măsurilor 
integrate din domeniul educației, pentru creșterea  participării școlare a 
copiilor și prevenirea/reducerea părăsirii timpurii  a școlii; 
 
Îmbunătățirea șansele de angajare ale tinerilor prin dobândirea de 
competențe suplimentare apreciate de angajatori, precum și 
îmbunătățirea competențelor lingvistice (PROGRAMUL ERASMUS+) 
 

     Elaborarea unui studiu de impact privind parcursul educațional post  
     gimnaziu și opțiunile pentru rute profesionale orientate către nevoile  
     reale ale pieței muncii din județul Ialomița; 
      
     Sprijinirea introducerii sistemului de învățământ profesional dual cu  
    nivelurile 3 – 5 de calificare (muncitor calificat, tehnician, tehnician  
    superior); 

 


