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VI.1. Portofoliul de proiecte 

Cod 

Proiect 

Proiecte aferente 

Zonei 1 Fierbinţi – Urziceni 
Surse de finanţare 

Direcţia de dezvoltare 1. Dezvoltarea capacității administrative 

SD1Z1_01 Înfiinţare serviciu de salubritate în comuna Alexeni Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD1Z1_02 
Construire clădire primărie şi reabilitare construcţie 
existentă în comuna Manasia 

FEADR, Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD1Z1_03 Reabilitare sediu Primărie în comuna Ciocârlia FEADR, Buget Local 
SD1Z1_04 Reabilitare sediu primărie, comuna Răduleşti FEADR, Buget local 

SD1Z1_05 
Sprijin financiar pentru pregătirea dosarului pentru selecţia 
grupului de acţiune locală - Ialomiţa Vest FEADR  

SD1Z1_06 Reorganizarea şi revitalizarea activităţii GAL – urilor din 
zona Urziceni – Fierbinţi FEADR 

SD1Z1_07 Reabilitare/modernizare sediu Primăria Drăgoeşti Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase, 
fonduri europene 

SD1Z1_08 
Efectuarea măsurilor cadastrale ale drumurilor de 
exploatare agricolă existente şi introducerea lor în 
inventarul comunei Manasia 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD1Z1_09 Reparaţii sediu Primăria Jilavele Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD1Z1_10 

Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare 
şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional 
de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din 
judeţele Ilfov, Giurgiu şi Ialomiţa, în perioada 2014 – 2020 
(comuna Axintele) 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase, 
fonduri europene  

SD1Z1_11 
Efectuarea planurilor de parcelare cadastrale în comuna 
Coşereni, judeţul Ialomiţa 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, AP 11, OS 11.1), 
buget local  

SD1Z1_12 
Menţinerea unui sistem de fiscalitate locală care să asigure 
buna funcţionare a autorităţii locale, dar şi sustenabilitatea 
plăţii acesteia Coşereni 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase  

SD1Z1_13 
Programe de instruire şi perfecţionare pentru personalul 
din administraţia publică locală Coşereni, judeţul Ialomiţa 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD1Z1_14 
Dezbateri publice în vederea stabilirii priorităţilor de 
dezvoltare la nivelul localităţii Coşereni Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase  

SD1Z1_15 Dotare cu mobilier urban Fierbinţi Târg Fonduri europene, Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget 
local/alte surse atrase 

SD1Z1_16 

Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii publice, 
(pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul 
nivel, planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitoarelor, 
inclusiv măsuri de consolidare a clădirii publice din zona 1; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, AP 3, PI 3.1, 
Operațiunea B), buget local 
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SD1Z1_17 

Reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea 
și transportul agentului termic pentru încălzire și a apei 
calde menajere, a sistemelor de ventilare și climatizare, 
inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea 
și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la 
sistemele de încălzire centralizată după caz, din zona 1; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, AP 3, PI 3.1, 
Operațiunea B), buget local 

SD1Z1_18 

Utilizarea surselor regenerabile de energie pentru 
asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzire 
și prepararea apei calde de consum  în clădirile publice din 
zona 1; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, AP 3, PI 3.1, 
Operațiunea B), buget local 

SD1Z1_19 

Implementarea sistemelor de management energetic 
având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și 
monitorizarea consumurilor de energie (ex. achiziționarea 
și instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea 
energiei electrice) din zona 1; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, AP 3, PI 3.1, 
Operațiunea B), buget local 

SD1Z1_20 
Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și 
incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică 
ridicată și durată mare de viață, din zona 1; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, AP 3, PI 3.1, 
Operațiunea B), buget local 

SD1Z1_21 
Realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. 
strategii de reducere a CO2) pentru proiecte implementate 
prin POR 2014 – 2020 în zona 1. 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL, AP 3, PI 3.1, 
Operațiunea B), buget local 

SD1Z1_22 

Consolidarea capacității actorilor locali de a dezvolta  
și implementa operațiunile din domeniul pescuitului, 
inclusiv promovarea capacităților lor de management al 
proiectelor, prin sprijin acordat pentru înființarea  prin 
parteneriate public-private  a Grupurilor de acțiune locală 
în domeniul pescuitului – FLAG-uri) în zona 1, „Drumul 
bălților”; 

Fonduri europene (PROGRAMUL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014 
– 2020, Măsura III.2),  bugete locale; 

SD1Z1_23 

Elaborarea strategiilor de dezvoltare locală plasate sub 
responsabilitatea comunității pentru pescuit și valorificarea 
potențialului programului județean „Drumul bălților”din 
zona 1; 

Fonduri europene (PROGRAMUL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014 
– 2020, Măsura III.2),  bugete locale; 

SD1Z1_24 

Elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, prin 
analizarea și evidențierea, la nivel de comunitate, a 
nevoilor locale, potențialul de dezvoltare locală, profilul 
resurselor  umane si cererea locala de forță  de muncă, 
informarea și implicarea comunității și a GAL-urilor  în 
elaborarea strategiilor de dezvoltare locală din zona 1;   
 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 5, PI 
9.VI,OS 5.1), bugetul de stat 

SD1Z1_25 
Simplificarea procedurilor administrative și  reducerea 
birocrației pentru cetățeni și mediul de afaceri, în zona 1; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 
2014-2020, AP 1, O.S. 1.1), bugetul de stat, bugete locale 

SD1Z1_26 
Sprijinirea creșterii eficienței energetice în clădirile publice 
Borăneşti POR-  
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SD1Z1_27 

Dezvoltarea capacităţii administrative prin pregătirea şi 
formarea continua a personalului din administraţia publică 
şi îmbunătăţirea eficacităţii profesionale prin achizionarea 
de echipamente IT Manasia 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD1Z1_28 Reactualizare PUG comuna Manasia  Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD1Z1_29 Realizare cadastru imobiliar teren intravilan în comuna 
Gârbovi 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD1Z1_30 
Realizare cadastru imobiliar teren extravilan în comuna 
Gârbovi 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD1Z1_31 Realizare plan urbanistic general în comuna Gârbovi Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

Sub-direcţia de dezvoltare 2.1. Îmbunătăţirea infrastructurii de transport 
 

SD21Z1_01 Înfiinţare sens giratoriu în Municipiul Urziceni FEDR, Buget local 
SD21Z1_02 Semaforizare intersecţii în Municipiul Urziceni FEDR, Buget local 

SD21Z1_03 Infrastructura tehnico-edilitară şi de drumuri în Municipiul 
Urziceni 

FEDR, Buget local 

SD21Z1_04 Modernizare drumuri comunale în comuna Gârbovi 
FEADR, Buget local, Fonduri guvernamentale (Subprogramul Pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate 
conform HG nr. 577/1997, cu modificările şi completările ulterioare) 

SD21Z1_05 Modernizare drumuri comunale în comuna Ion Roată 
FEADR, Buget local, Fonduri guvernamentale (Subprogramul Pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate 
conform HG nr. 577/1997, cu modificările şi completările ulterioare) 

SD21Z1_06 Modernizare drumuri comunale în comuna Manasia  
FEADR, Buget local, Fonduri guvernamentale (Subprogramul Pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate 
conform HG nr. 577/1997, cu modificările şi completările ulterioare) 

SD21Z1_07 
Îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local din 
comuna Coşereni 

FEADR, Buget local, Fonduri guvernamentale (Subprogramul Pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate 
conform HG nr. 577/1997, cu modificările şi completările ulterioare) 

SD21Z1_08 Îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local din 
comuna Ciocârlia 

FEADR, Buget local, Fonduri guvernamentale (Subprogramul Pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate 
conform HG nr. 577/1997, cu modificările şi completările ulterioare) 

SD21Z1_09 Modernizare drumuri în oraşul Fierbinţi-Târg FEDR, Buget local 

SD21Z1_10 Modernizarea drumurilor de exploatare agricolă în 
localitatea Fierbinţi-Târg 

FEADR, Buget local 
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SD21Z1_11 Construire şosea centură în oraşul Fierbinţi-Târg FEDR, Buget local 

SD21Z1_12 Reabilitare pod peste Râul Ialomiţa, în oraşul Fierbinţi-Târg FEDR, Buget local 

SD21Z1_13 Asfaltare drumuri locale în comuna Jilavele 
FEADR, Buget local, Fonduri guvernamentale (Subprogramul Pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate 
conform HG nr. 577/1997, cu modificările şi completările ulterioare) 

SD21Z1_14 Amenajare trotuare în comuna Jilavele 
FEADR, Buget local, Fonduri guvernamentale (Subprogramul Pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate 
conform HG nr. 577/1997, cu modificările şi completările ulterioare) 

SD21Z1_15 Modernizare D.J. 201 A în comuna Adâncata FEDR, Buget Local, Buget județean 

SD21Z1_16 Asfaltarea străzilor comunale din comuna Răduleşti 
FEADR, Buget local, Fonduri guvernamentale (Subprogramul Pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate 
conform HG nr. 577/1997, cu modificările şi completările ulterioare) 

SD21Z1_17 Modernizare străzi rurale în comuna Moldoveni  
FEADR, Buget local, Fonduri guvernamentale (Subprogramul Pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate 
conform HG nr. 577/1997, cu modificările şi completările ulterioare) 

SD21Z1_18 Modernizare drumuri comunale în comuna Moldoveni 
FEADR, Buget local, Fonduri guvernamentale (Subprogramul Pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate 
conform HG nr. 577/1997, cu modificările şi completările ulterioare) 

SD21Z1_19 Iniţierea unui studiu de punere în valoare a oportunităţilor 
fostului aeroport  - Alexeni; 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase, 
Buget judeţean 

SD21Z1_20 
Modernizare DJ 201 Coşereni – Axintele pe o lungime de 
18100 m FEDR, Buget judeţean 

SD21Z1_21 Modernizare drumuri comunale – 4,5 km Drăgoeşti Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase,  

SD21Z1_22 Modernizare drumuri comunale, comuna Sineşti Fonduri europene 

SD21Z1_23 
Modernizarea reţelei de drumuri stradale de interes local în 
comuna Manasia 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase, 
fonduri europene 

SD21Z1_24 Modernizare drumuri locale, 13 km în comuna Manasia Buget de stat  

SD21Z1_25 
Modernizare strada Biserica Veche, tronsonul dintre str. 
Primăriei şi str. Piaţa Sfatului, 126 m, în com. Manasia Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD21Z1_26 Lucrări de întreţinere şi reparaţii străzi de interes local în 
comuna Manasia 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 
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SD21Z1_27 
Îmbunătăţirea reţelei de drumuri locale prin asfaltare 12 
străzi Jilavele 
 

PNDL, fonduri europene 

SD21Z1_28 Pietruire străzi de interes local în comuna Axintele Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD21Z1_29 Modernizare drumuri de interes local 5.662,98 m Axintele Fonduri europene  

SD21Z1_30 Asfaltare drumuri 22km, comuna Adâncata PNDL 

SD21Z1_31 
Modernizare str. Eleşteu, str. Pieţii, str. Teiului,                        
str. Fântânii, str. Luncii, str. Orhideelor, str. Bentului în 
comuna Coşereni, judeţul Ialomiţa 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD21Z1_32 
Pietruire şi asfaltare drumuri comunale de interes local în 
comuna Coşereni, judeţul Ialomiţa Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD21Z1_33 Modernizare străzi orăşeneşti Fierbinţi Târg Fonduri europene, fonduri naţionale  

SD21Z1_34 
Modernizare strada Malului, Puțului şi Brânduşei – Fierbinţi 
Târg Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase  

SD21Z1_35 Asfaltare străzi Alexeni  Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD21Z1_36 Modernizare străzi în comuna Roşiori, judeţul Ialomiţa PNDR, PNDL 

SD21Z1_37 Extindere şi modernizare drum comunal DC 27 Roşiori  Buget judeţean  

SD21Z1_38 
Construire pod peste canalul de irigaţii şi modernizare           
8,61 km de drum exploatare Roşiori  PNDR 

SD21Z1_39 Modernizare străzi comunale în comuna Borănești , județul 
Ialomița 

PNDR 

SD21Z1_40 Modernizare drumuri de exploatare agricolă Borăneşti PNDR  

SD21Z1_41 Reabilitare drumuri comunale prin asfaltare Gârbovi Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase  

SD21Z1_42 Modernizare drumuri de exploatație agricolă comuna 
Gârbovi 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

 

Sub-direcţia de dezvoltare 2.2. Extinderea şi îmbunătăţirea accesului la servicii de utilităţi publice 
 

SD22Z1_01 
Reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie apă şi 
canalizare în Municipiul Urziceni 

FEDR, Buget local, FC 

SD22Z1_02 Extindere reţea de energie electrică în comuna Gârbovi FEADR, Buget local 

SD22Z1_03 Construire platformă de gunoi ecologică în comuna Gârbovi FEADR, Buget local, Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru 
Mediu 

SD22Z1_04 Modernizare iluminat public în comuna Gârbovi FEADR, Buget local 
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SD22Z1_05 Realizare staţie de epurare în comuna Ion Roată 
FEADR, Buget local, Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru 
Mediu, FC 

SD22Z1_06 
Înfiinţare reţea de distribuţie gaze naturale în comuna Ion 
Roată FEADR, Buget local 

SD22Z1_07 Înfiinţare reţea de canalizare în comuna Ion Roată FEADR, FC, Buget local 

SD22Z1_08 
Înfiinţare reţea de distribuţie de gaze naturale în comuna 
Alexeni FEADR, Buget local 

SD22Z1_09 
Realizare staţie de compostare pentru deşeuri organice în 
comuna Alexeni FEADR, Buget local 

SD22Z1_10 Eficientizarea sistemului de iluminat stradal în comuna 
Alexeni 

FEADR, Buget local 

SD22Z1_11 
Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în 
comuna Alexeni 

FEADR,FC, Buget local, Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru 
Mediu, Programul Pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate şi alimentare cu apă a satelor aprobat prin 
HG nr. 577/1997, cu modificările şi completările ulterioare) 

SD22Z1_12 
Înfiinţare reţea de distribuţie apă potabilă în comuna 
Alexeni 

FEADR, FC, Buget local, Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului 
pentru Mediu, Programul Pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate şi alimentare cu apă a satelor aprobat prin 
HG nr. 577/1997, cu modificările şi completările ulterioare) 

SD22Z1_13 Reparaţie cămin cultural în comuna Alexeni FEADR, Buget local, Fonduri guvernamentale 

SD22Z1_14 
Construire platformă de deşeuri biodegradabile în comuna 
Manasia 

FEADR, Buget local, Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru 
Mediu 

SD22Z1_15 
Extindere reţea de distribuţie gaze naturale în comuna 
Manasia FEADR, Buget local 

SD22Z1_16 
Înfiinţare reţea de alimentare cu apă şi reţea de canalizare 
în comuna Borănești 

FEADR, FC, Buget local, Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului 
pentru Mediu, Programul Pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate şi alimentare cu apă a satelor aprobat prin 
HG nr. 577/1997, cu modificările şi completările ulterioare) 

SD22Z1_17 Îmbunătăţirea şi extinderea reţelei de apă potabilă din 
comuna Coşereni 

FEADR, FC, Buget local, Fonduri Guvernamentale- Programul Pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate 
şi alimentare cu apă a satelor aprobat prin HG nr. 577/1997, cu modificările şi 
completările ulterioare) 

SD22Z1_18 
Înfiinţarea reţea canalizare şi staţie epurare în comuna 
Coşereni 

FEADR, FC, Buget local, Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului 
pentru Mediu 

SD22Z1_19 
Înfiinţare rețea distribuţie gaze naturale în comuna 
Coşereni FEADR,Buget local 

SD22Z1_20 Platformă de compostare şi sortare deşeuri satul Horia, 
comuna Axintele 

FEADR, Buget local 
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SD22Z1_21 Înfiinţare staţie de epurare ape uzate în comuna Axintele 
FEADR, Buget local, Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru 
Mediu 

SD22Z1_22 Înfiinţare staţie de tratare apă potabilă în comuna Axintele 
FEADR, FC, Buget local, Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului 
pentru Mediu 

SD22Z1_23 
Managementul integrat al deşeurilor menajere în 
localităţile Dridu, Adâncata, Fierbinţi, Jilavele, Maia, Brazi, 
Moldoveni, Moviliţa, Roşiori, Drăgoiești 

FEDR, FC, Buget local 

SD22Z1_24 
Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu 
apă şi canalizare – Aglomerarea Dridu-Fierbinţi FEDR, FC, Buget local 

SD22Z1_25 
Înfiinţare distribuţie gaze naturale în Oraşul Fierbinţi-Târg, 
Dridu, Moviliţa FEADR, Buget local 

SD22Z1_26 Reabilitare şi extindere reţea iluminat public în oraşul 
Fierbinţi-Târg 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD22Z1_27 
Înfiinţare reţea de distribuţie gaze naturale în comuna 
Jilavele FEADR, Buget local 

SD22Z1_28 Înfiinţare sistem de canalizare în comuna Răduleşti FEADR, FC, Buget local, Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului 
pentru Mediu 

SD22Z1_29 Realizare staţie de epurare în comuna Moldoveni 
FEADR, Buget local, Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru 
Mediu 

SD22Z1_30 Alimentarea cu gaze naturale a comunei Moldoveni FEADR, Buget local 

SD22Z1_31 
Studierea posibilităţii racordării comunei Coşereni la 
reţeaua de apă a municipiului Urziceni, în condiţiile în care 
pentru comuna Manasia şi Alexeni există aprobări; 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase, 
Buget judeţean 

SD22Z1_32 
Modernizare şi extindere reţea de apă potabilă în satul 
Drăgoeşti Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase,  

SD22Z1_33 Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie epurare sat 
Drăgoeşti  Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase,  

SD22Z1_34 
Înfiinţare şi dotare societate de salubrizare şi deszăpezire a 
comunei Drăgoeşti  Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD22Z1_35 Extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă în satele 
Boteni, Hagieşti, Livedea, comuna Sineşti Fonduri europene  

SD22Z1_36 
Extinderea reţelei de canalizare în satele Sineşti, Lilieci, 
Cătruneşti, comuna Sineşti Fonduri europene  

SD22Z1_37 Realizarea reţelei de alimentare cu gaze naturale Sineşti Fonduri europene  

SD22Z1_38 
Realizarea staţiei de epurare şi tratare a apelor reziduale 
Sineşti Fonduri europene 

SD22Z1_39 
Extinderea reţelelor electrice în zonele nou lotizate în care 
s-au construit case Sineşti  Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD22Z1_40 Extindere reţea alimentare cu apă potabilă Manasia  
(21 km) 

Fonduri nerambursabile 
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SD22Z1_41 Extindere reţele electrice Manasia (1 km) 
 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD22Z1_42 
Modernizarea şi extinderea cu 1 km a reţelei de iluminat 
public în comuna Manasia Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD22Z1_43 Extinderea reţelei de gaze naturale pe străzile Doamnei şi 
Speranţei în comuna Manasia 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase, 
cofinanţare  

SD22Z1_44 
Amenajare platforma de gunoi biodegradabilă în comuna 
Manasia Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD22Z1_45 Dezvoltarea reţelei de alimentare cu apă Jilavele Fonduri europene  

SD22Z1_46 
Dezvoltarea reţelei de canalizare menajeră, staţia de 
epurare Jilavele 

Fonduri europene 
 

SD22Z1_47 Alimentare cu apă şi canalizare în comuna Axintele Fonduri europene 

SD22Z1_48 Alimentare cu apă în satul Horia, comuna Axintele Fonduri europene 

SD22Z1_49 Modernizare iluminat public Axintele Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD22Z1_50 
Sistem integrat de alimentare cu apa,canalizare si stație 
epurare sat Patru-Frati, comuna Adâncata 

Fonduri europene  

SD22Z1_51 Sistem integrat apa-canal sat Adâncata,comuna Adâncata PNDL 

SD22Z1_52 
Reabilitarea reţelei alimentare cu apă potabilă şi înfiinţarea 
reţelei de canalizare în comuna Coşereni, judeţul Ialomiţa 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD22Z1_53 Finalizarea lucrărilor la reţeaua de distribuţie a gazelor 
naturale în comuna Coşereni, judeţul Ialomiţa 

Alte surse 

SD22Z1_54 
Realizarea iluminatului public în dreptul trecerilor de 
pietoni cât şi amenajarea unor treceri de pietoni noi în 
comuna Coşereni, judeţul Ialomiţa 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD22Z1_55 
Pietruirea drumului de acces la platforma de gunoi 
Coşereni Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD22Z1_56 Staţie tratare apă Fierbinţi Târg POIM 2014 -2020 
SD22Z1_57 Reţele de apă şi canalizare (extindere) Fierbinţi Târg POIM 2014 – 2020 

SD22Z1_58 
Extindere rețea apă și apă uzată în comuna Borănești, 
județul Ialomița Fondul de Mediu 

SD22Z1_59 Înființare sistem de canalizare și tratare ape uzate 
menajere în comuna Gârbovi 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

 
Sub-direcţia de dezvoltare 2.3. Creşterea competitivităţii economice 

 

SD23Z1_01 Construire piaţă agroalimentară în oraşul Fierbinţi-Târg Buget Local 

SD23Z1_02 
Programul „Renaşterea satului românesc” – 10 case pentru 
specialişti, în comuna Răduleşti 

Fonduri guvernamentale- HG nr. 151/2010 privind aprobarea Programului 
Renaşterea satului românesc — 10 case pentru specialişti, Buget local 
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SD23Z1_03 Reabilitare bloc specialişti în comuna Jilavele 
Fonduri guvernamentale- HG nr. 151/2010 privind aprobarea Programului 
Renaşterea satului românesc — 10 case pentru specialişti, Buget local 

SD23Z1_04 
Dezvoltarea şi Modernizarea Parcului de Afaceri în 
Municipiul Urziceni FEDR, Buget judeţean, Buget local 

SD23Z1_05 Construire hală producţie panificaţie, Fierbinţi-Târg FEDR, Buget local 

SD23Z1_06 
Înfiinţare fermă vaci de lapte cu secţie de procesare şi 
unitate de producere energie din surse regenerabile, sat 
Livedea, comuna Sineşti 

FEADR, Buget local 

SD23Z1_07 
Constituirea unor centre de preluare şi prelucrare a 
legumelor din zona Maia–Fierbinţi- Coşereni– Moviliţa 
– Roşiori – Jilavele 

Buget local, FEDR, FEADR 

SD23Z1_08 
Crearea de facilităţi şi condiţii locale pentru atragerea de 
investitori economici şi crearea unor locuri de muncă în 
localitatea Coşereni 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

 
Sub-direcţia de dezvoltare 2.4. Diversificarea economiei judeţene 

 

SD24Z1_01 Înființare staţie fotovoltaică în Municipiul Urziceni FEDR, Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget 
local 

SD24Z1_02 Amplasare parc solar fotovoltaic în oraşul Fierbinţi-Târg 
FEDR, Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget 
local 

SD24Z1_03 
Parc fotovoltaic în localitatea Hagieşti, comuna Sineşti, 
judeţul Ialomiţa 

FEDR, Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget 
local 

SD24Z1_04 
Acţiuni destinate regenerării şi decontaminării terenurilor 
industriale dezafectate şi îmbunătăţirea mediului urban 
Urziceni 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD24Z1_05 Înfiinţarea unui centru de depozitare şi prelucrare a 
legumelor în comuna Coşereni, judeţul Ialomiţa 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD24Z1_06 Modernizarea infrastructurii specifice activității de pescuit 
comercial – depozite, în zona 1; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI 
MARITIME 2014 – 2020, Măsura I.23), bugete locale 

SD24Z1_07 
Modernizarea centrelor de primă vânzare a peștelui, în 
zona 1; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI 
MARITIME 2014 – 2020, Măsura I.23), bugete locale 

SD24Z1_08 
Înființarea sau modernizarea adăposturilor pescărești în 
vederea îmbunătățirii siguranței pescarilor, în zona 1; 

Fonduri (PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 
2014 – 2020, Măsura I.23), bugete locale 

SD24Z1_09 

Realizarea instalațiilor de colectare a deșeurilor generate 
de activitățile de realizare a proiectelor de investiții în 
puncte de debarcare in scopul aducerii unei contribuții la 
protecția mediului, în zona 1; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI 
MARITIME 2014 – 2020, Măsura I.23), bugete locale 
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SD24Z1_10 
Încurajarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu 
prin susținerea înființării de întreprinderi cu profil non-
agricol din zona urbană 1; 

Fonduri europene, (PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN,AP 3, PI 8.III, 
OS 3.7) bugetul de stat 

SD24Z1_11 
Construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor 
forestiere din zona 1; 

Fonduri europene (PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014- 
2020, Submăsura 4.3), bugetul de stat, bugete locale 

SD24Z1_12 
Construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de 
acces agricole către  ferme (căi de acces din afara 
exploatațiilor agricole) în zona 1; 

Fonduri europene (PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014- 
2020, Submăsura 4.3a), bugetul de stat, bugete locale 

SD24Z1_13 Înfiinţare piaţă de legume în satul Fierbinţii de Jos Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase  

 
Sub-direcţia de dezvoltare 2.5. Dezvoltarea turismului 

 

SD25Z1_01 
Amenajarea lacurilor Jilavele şi Ratca pentru pescuit 
sportiv şi agrement FEDR, FEP, Buget local 

SD25Z1_02 Amenajare tabără de copii în pădurea Sineşti Buget Local, Buget Judeţean 

SD25Z1_03 Amenajarea rezervaţiei arheologice din comuna Dridu FEDR, Buget judeţean , Buget local 

SD25Z1_04 Restaurarea şi amenajarea Conacului Marghiloman, ca 
obiectiv de turism experimental istoric 

FEDR, Buget local 

SD25Z1_05 
Valorificarea potenţialului turistic Bărcăneşti, Axintele din 
perspectiva listei monumentelor acestor localităţi; 
 

FEDR, FEADR, Buget local 

SD25Z1_06 

Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 
patrimoniului natural Urziceni Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 
patrimoniului cultural Urziceni Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD25Z1_07 
Înfiinţarea unui eveniment local şi organizarea de acţiuni 
festive cu prilejul „Zilei Comunei” în comuna Coşereni, 
judeţul Ialomiţa 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase, 
alte surse 

SD25Z1_08 

Restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea 
monumentelor istorice din zona 1, asigurarea dotărilor 
interioare (instalații, echipamente și dotări pentru 
asigurarea condițiilor de climatizare, siguranță la foc, 
antiefracție) și a dotărilor  pentru expunerea și protecția 
patrimoniului cultural mobil și imobil; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP5, PI 
5.1), bugetul de stat, bugete locale 

SD25Z1_09 
Activități de marketing și promovare turistică a 
monumentelor istorice din zona 1 restaurate, inclusiv 
digitizarea acestora, în cadrul proiectului. 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP5, PI 
5.1), bugetul de stat, bugete locale 
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SD25Z1_10 
Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor 
/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes 
local de clasa B, din zona 1; 

Fonduri europene (PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014- 
2020, Submăsura 7.6), bugetul de stat, bugete locale 

SD25Z1_11 

Restaurarea, conservarea și / sau dotarea așezămintelor 
monahale de clasa B și construcția, extinderea și / sau 
modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor 
monahale de clasa B, din zona 1; 

Fonduri europene (PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014- 
2020, Submăsura 7.6), bugetul de stat, bugete locale 

SD25Z1_12 
Modernizarea, renovarea și / sau dotarea căminelor 
culturale, din zona 1; 
 

Fonduri europene (PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014- 
2020, Submăsura 7.6), bugetul de stat, bugete locale 

SD25Z1_13 
Promovarea comunei Manasia şi a obiectivelor turistice 
existente prin crearea şi multiplicarea de materiale 
publicitare, realizarea unui film de prezentare şi promovare 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD25Z1_14 
Construirea monumentului eroilor căzuţi pentru apărarea 
patriei în cel de-al doilea Război Mondial în comuna 
Manasia 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

 
Sub-direcţia de dezvoltare 3.1. Creşterea calităţii vieţii cetăţenilor judeţului Ialomiţa 

 

SD31Z1_01 
Înfiinţare Baltă sportivă şi de agrement  în Municipiul 
Urziceni FEDR, FEP, Buget local 

SD31Z1_02 Îmbunătăţirea calităţii mediului prin înfiinţare parc şi 
aliniament în comuna Alexeni 

Fonduri Guvernamentale-  Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget local 

SD31Z1_03 Dotare cămin cultural, comuna Ciocârlia, judeţul Ialomiţa FEADR, Fonduri Guvernamentale, Buget local 

SD31Z1_04 Realizarea de spatii verzi în Oraşul Fierbinţi-Târg Fonduri Guvernamentale-  Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget local 

SD31Z1_05 Modernizare stadion în oraşul Fierbinţi-Târg Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD31Z1_06 Construire centru administrativ al  oraşului Fierbinţi-Târg Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD31Z1_07 Construire Casă de Cultură şi Bibliotecă Orăşenească, în 
oraşul Fierbinţi-Târg 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD31Z1_08 Reabilitare cămin cultural în comuna Jilavele FEADR, Fonduri Guvernamentale, Buget local 

SD31Z1_09 

„Proiect integrat pentru com. Adâncata, jud. Ialomiţa 
îmbunătăţirea reţele de drumuri comunale (interes local) în 
sat Adâncata, înfiinţare reţea apă potabilă în sat Patru 
Fraţi, înfiinţare reţea apă uzată menajeră şi staţie de 
epurare în sat Patru Fraţi, înfiinţare centru de asistenţă 
după program şcolar de tip after-school în sat Adâncata, 
conservarea şi promovarea valorilor moştenirii culturale 
tradiţiilor locale prin achiziţionarea de costume populare şi 

FEADR, Buget local 
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instrumente muzicale pentru ansamblul folcloric „Mugurel 
Ialomiţean”. 

SD31Z1_10 Înfiinţare sală de sport în comuna Moldoveni FEADR, Fonduri Guvernamentale, Buget local 

SD31Z1_11 
Alimentare cu apă, înfiinţare reţea de canalizare, asfaltare 
drumuri comunale, înfiinţare centru social şi dotare Cămin 
Cultural în comuna Roşiori 

FEADR, FC, Buget local, Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului 
pentru Mediu, Programul Pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate şi alimentare cu apă a satelor aprobat prin 
HG nr. 577/1997, cu modificările şi completările ulterioare) 

SD31Z1_12 Modernizarea terenului de sport din comuna Roşiori FEADR, Fonduri Guvernamentale, Buget local 

SD31Z1_13 
Reabilitare drumuri comunale, înfiinţare reţea de 
canalizare, extindere reţea de alimentare cu apă în comuna 
Drăgoeşti 

FEADR, FC, Buget local, Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului 
pentru Mediu, Programul Pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate şi alimentare cu apă a satelor aprobat prin 
HG nr. 577/1997, cu modificările şi completările ulterioare) 

SD31Z1_14 Construire teren sport Drăgoeşti  
 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD31Z1_15 
Montare de camere video de supraveghere în intersecţiile 
comunei Sineşti  Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase  

SD31Z1_16 Realizarea de trotuare – alei pietonale Sineşti Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD31Z1_17 
Amenajarea şi dotarea parcurilor, spaţii de joacă şi 
recreere Sineşti  Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase  

SD31Z1_18 Amenajare teren sport sintetic – satele Sineşti, Lilieci Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase  

SD31Z1_19 
Amenajarea staţiilor de aşteptare călători existente pe raza 
comunei Manasia  Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase  

SD31Z1_20 Amenajare rigole şi alei pietonale pe străzile locale şi 
stânga/dreapta DJ 203B şi DN 2A în comuna Manasia 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase  

SD31Z1_21 Locuinţe pentru tinerii din localitate Jilavele  Program naţional, bugetul local 
SD31Z1_22 Piaţă agroalimentară Jilavele Program naţional 

SD31Z1_23 Reabilitare și modernizare cămine culturale Adâncata și 
Patru-Frați Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase  

SD31Z1_24 Modernizare terenuri de sport Adâncata și Patru-Frați Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD31Z1_25 Amenajare spații de joacă pentru copii Adâncata și Patru-
Frați Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD31Z1_26 Îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor Urziceni  Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD31Z1_27 Amenajare alei pietonale în comuna Coşereni, judeţul 
Ialomiţa 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD31Z1_28 
Modernizarea staţiilor de autobuz în comuna Coşereni, 
judeţul Ialomiţa Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase  

SD31Z1_29 Modernizare Piaţa agroalimentară în comuna Coşereni, 
judeţul Ialomiţa 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase, 
alte surse 

SD31Z1_30 
Amenajarea unui obor pentru animale în comuna Coşereni, 
judeţul Ialomiţa 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 
(în derulare) 
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SD31Z1_31 Executarea lucrărilor de împrejmuire a Bisericii „Sf. 
Gheorghe” din comuna Coşereni, judeţul Ialomiţa  Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD31Z1_32 
Amenajarea de locuri de agrement pe raza comunei 
Coşereni, judeţul Ialomiţa Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD31Z1_33 Dotări pentru activităţile culturale desfăşurate la Căminul 
Cultural Coşereni Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD31Z1_34 Împrejmuire Obor Coşereni, judeţul Ialomiţa Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 
SD31Z1_35 Modernizare stadion comunal Coşereni, judeţul Ialomiţa Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD31Z1_36 Realizarea a două terenuri de minifotbal în comuna 
Coşereni, judeţul Ialomiţa 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase  

SD31Z1_37 
Mărirea numărului de contracte de salubrizare cu cetăţenii 
şi procurarea de europubele Coşereni Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase  

SD31Z1_38 
Îmbunătăţirea sistemului de iluminat public, montarea de 
lămpi economice în zonele deficitare din comuna Coşereni, 
judeţul Ialomiţa 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase  

SD31Z1_39 
Instalarea de camere de supraveghere în apropierea 
şcolilor, grădiniţelor, Căminului cultural, străzi principale şi 
intrările şi ieşirile din localitatea Coşereni, judeţul Ialomiţa  

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD31Z1_40 Construire locuinţe sociale Fierbinţi Târg Fonduri europene  
SD31Z1_41 Crearea de facilităţi pentru recreere Fierbinţi Târg Fonduri europene, bugetul local  
SD31Z1_42 Construire casa de cultură Fierbinţi Târg Fonduri europene, bugetul de stat 
SD31Z1_43 Înfiinţare străzi în cartierul pentru tineri Fierbinţi Târg Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD31Z1_44 Înfiinţare linie electrică în cartierul pentru tineri Fierbinţi 
Târg 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase  

SD31Z1_45 Construire Cămin Cultural Alexeni Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 
SD31Z1_46 Construire sală de sport la Şcoala generală Alexeni Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD31Z1_47 
Amenajare parc multifuncţional Sat Nou, lângă sala de 
sport, în comuna Manasia Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase  

SD31Z1_48 Instalare semne de circulaţie în oraşul Fierbinţi Târg Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase  

SD31Z1_49 Extindere, modernizare şi dotare cămin cultural în comuna 
Roşiori, judeţul Ialomiţa 

PNDR 

SD31Z1_50 

Efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice  în   
unități și instituții de învățământ, unități medico-sanitare și 
spitale, centre maternale, cămine pentru persoane 
vârstnice, centre reabilitare, cantine sociale, adăposturi de 
noapte, centre de plasament ale copilului, din zona 1; 

Bugetul de stat (Fondul pentru mediu – Programul privind efectuarea de lucrări 
destinate eficienței energetice, beneficiari persoane juridice), bugete locale 

SD31Z1_51 

Instalarea sistemelor de încălzire din clădirile publice  care 
utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau 
completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care 
utilizează energie solară, energie geotermală, energie 
eoliană, energie hidro, biomasă, gaz de fermentare a 

Fonduri europene, (Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care 
utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor 
clasice de încălzire), bugetul de stat, bugete locale 
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deșeurilor, gaz de fermentare a nămolurilor din instalațiile 
de epurare a apelor uzate și biogaz sau orice alte sisteme 
care conduc la îmbunătățirea calității aerului, apei și solului 
din zona 1; 

SD31Z1_52 
Realizarea și/sau modernizarea capacităților de producție a 
energiei electrice și/sau termice din biomasă și biogaz din 
zona 1; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-
2020, AP 6, O.S. 6.1), bugetul de stat, bugete locale 

SD31Z1_53 

Lucrări de reabilitare termică a anvelopei și a  sistemului 
de încălzire, instalarea unor sisteme alternative de 
producere a energiei din surse regenerabile, înlocuirea 
circuitelor electrice în părțile comune - scări, subsol, etc., 
repararea elementelor de construcție ale fațadei care 
prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează 
funcționalitatea blocului de locuințe, repararea acoperișului 
tip terasă/șarpantă, inclusiv repararea sistemului de 
colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, 
demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate 
aparent pe fațadele/terasa blocului de locuințe, precum și 
montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor 
de intervenție, refacerea finisajelor interioare în zonele de 
intervenție, repararea/refacerea canalelor de ventilație din 
apartamente în scopul menținerii/realizării ventilării 
naturale a spațiilor ocupate, repararea trotuarelor de 
protecție etc din zona 1: 

Fonduri europene, (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP3, PI 
3.1), bugetul de stat, bugete locale 

SD31Z1_54 Modernizare parc comunal comuna Gârbovi 
 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD31Z1_55 
Modernizare baza sportivă comuna Gârbovi 
 Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD31Z1_56 Modernizare sistem de monitorizare video în comuna 
Gârbovi 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD31Z1_57 
Modernizare trotuare și înființare piste pentru biciclete în 
comuna Gârbovi Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD31Z1_58 
Dotare serviciu pentru situații de urgență cu autospecială, 
în comuna Gârbovi 
 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD31Z1_59 
Construire clădire Cămin Cultural Manasia 
 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD31Z1_60 Construire adăpost pentru câini comunitari Manasia 
 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD31Z1_61 
Achiziţionare şi implementare sistem viceo a comunei 
Manasia  Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD31Z1_62 Crearea evenimentului de interes local „Ziua Comunei 
Manasia” şi stabilirea calendarului cultural  Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 
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SD31Z1_63 

Consolidare, restaurare şi reabilitare  Biserica „Înălţarea 
Domnului”, construire şi reabilitare clădiri anexe, 
amenajări exterioare 
 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

 

Sub-direcţia de dezvoltare 3.2. Asigurarea accesului egal la serviciile de asistenţă socială 

 

SD32Z1_01 
Înfiinţare centru de informare şi consiliere a persoanelor cu 
nevoi speciale în comuna Ciocârlia Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD32Z1_02 
Reabilitare Centrul de asistenţă medico-socială Fierbinți-
Târg, pavilioanele A şi B 

FEDR, Buget judeţean 

SD32Z1_03 
Înfiinţarea unui centru de recuperare în municipiul 
Urziceni, în sistem public privat; FSE, FEDR, Buget local, Buget judeţean 

SD32Z1_04 

Înfiinţarea unui centru social în locaţia fostului spital 
Armăşeşti pentru cetăţenii din zonă, existând şi 
posibilitatea de autofinanţare din valorificarea terenurilor 
pe care primăria Armăşeşti le poate pune la dispoziţie; 

FSE, FEDR, Buget local, Buget judeţean 

SD32Z1_05 
Acţiuni de incluziune socială a rromilor având în vedere 
ponderea importantă a acestora în zonă FSE, Buget local, Buget judeţean 

SD32Z1_06 

Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea 
infrastructurii centrelor sociale fără componentă 
rezidențiala existente, destinate persoanelor vârstnice, 
respectiv persoanelor de peste 65 ani, din zona1; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP8, PI 
8.1, OS 8.3), fonduri naționale, bugete locale 

SD32Z1_07 

Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea 
infrastructurii pentru înființarea de noi centre sociale fără 
componentă rezidențială, destinate persoanelor vârstnice, 
respectiv persoanelor de peste 65 ani, din zona1; 
 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP8, PI 
8.1, OS 8.3), fonduri naționale, bugete locale 

SD32Z1_08 

Asigurarea/modernizarea utilităților generale și specifice 
pentru infrastructura de servicii sociale fără componentă 
rezidențială (inclusiv branșarea la utilități), destinate 
persoanelor vârstnice, respectiv persoanelor de peste 65 
ani, din zona 1; 
 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP8, PI 
8.1, OS 8.3), fonduri naționale, bugete locale 

SD32Z1_09 
Crearea/modernizarea facilităților de acces fizic pentru 
persoane cu dizabilități, în zona 1; 
 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP8, PI 
8.1, OS 8.3), fonduri naționale, bugete locale 

SD32Z1_10 

Amenajarea unor ateliere de lucru în cadrul centrelor 
sociale fără componentă rezidențială, destinate 
persoanelor vârstnice, respectiv persoanelor de peste 65 
ani, zona 1; 
 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP8, PI 
8.1, OS 8.3), fonduri naționale, bugete locale 
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SD32Z1_11 

Dotări adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de 
infrastructura socială fără componentă rezidențială, 
inclusiv echipamente pentru persoane cu dizabilități, 
destinate persoanelor vârstnice, respectiv persoanelor de 
peste 65 ani, din zona 1; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP8, PI 
8.1, OS 8.3), fonduri naționale, bugete locale 

 

Sub-direcţia de dezvoltare 3.3. Asigurarea accesului egal la serviciile de sănătate 

 

 

SD33Z1_01 Înfiinţare dispensar uman prin schimbarea destinaţiei unei 
clădiri existente în comuna Alexeni FEADR, Buget local 

SD33Z1_02 Construire cabinete medicale în oraşul Fierbinţi-Târg FEDR, Buget local 
SD33Z1_03 Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale Urziceni Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD33Z1_04 Împrejmuire Dispensar Uman şi amenajat spaţiul verde 
Coşereni Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

 
Sub-direcţia de dezvoltare 3.4. Asigurarea accesului egal la educaţie 

 

SD34Z1_01 
Reparaţie capitală grădiniță, realizare grădiniță nouă în 
comuna Alexeni FEADR, Buget local 

SD34Z1_02 Înfiinţarea centru instructiv-educativ în sistem after-school 
în comuna Coşereni FEADR, Buget local 

SD34Z1_03 Reabilitare şcoală generală cls. I-VIII din comuna Coşereni FEDR, Buget local 

SD34Z1_04 
Înfiinţare şi modernizare Şcoala de Arte şi Meserii în oraşul 
Fierbinţi-Târg FEDR, Buget local 

SD34Z1_05 
Consolidare, extindere şi reabilitare Şcoala cu cls. I-VIII 
Adâncata 
 

FEDR, Buget local 
 

SD34Z1_06 
Dezvoltarea activităţii şcolii pentru formarea asistenţilor 
medicali de la Grupul Şcolar  „ Sfânta Ecaterina ”; FSE, FEDR, Buget local, Buget judeţean 

SD34Z1_07 
Reabilitare şcoli Sineşti  

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase  

SD34Z1_08 
Reabilitare/modernizare Şcoala Gimnazială Constantin M. 
Cantacuzino Jilavele  Buget naţional, fonduri europene 

SD34Z1_09 
Consolidare,extindere și reabilitare Școala cu clasele I-
VIII,sat Adâncata,com. Adâncata 
AMENAJARE TEREN SINTETIC 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD34Z1_10 Reabilitare și modernizare Grădinița Adâncata Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 
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SD34Z1_11 Investiţii în educaţie şi formare Urziceni Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase  

SD34Z1_12 Înfiinţarea unui centru de tip after-scool în comuna 
Coşereni, judeţul Ialomiţa 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD34Z1_13 
Achiziţionarea unui microbuz şcolar pentru transportul 
copiilor Coşereni Bugetul de stat  

SD34Z1_14 Extindere, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială „Maica 
Domnului”, în comuna Roşiori, judeţul Ialomiţa 

POR 

SD34Z1_15 
Extindere, modernizare şi dotare grădiniţă în comuna 
Roşiori, judeţul Ialomiţa POR 

SD34Z1_16 
Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea 
infrastructurii Grădiniţei Fierbinţi – Târg pentru Grădiniţa cu 
program prelungit 

POR - PI 10 

SD34Z1_17 
Echiparea infrastructurii Şcolii de Arte şi Meserii Fierbinţi 
Târg POR – PI 10 

SD34Z1_18 

Atragerea  și menținerea  în școlile țintă a resurselor umane 
calificate, competente și motivate, capabile să furnizeze o 
educație de calitate și să asigure incluziunea școlară, în 
zona 1; 

Fonduri europene ((PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN, AP 6, PI 10.I, 
OS 6.2, 6.3, 6.6), bugetul de stat, bugete locale 

SD34Z1_19 

Dezvoltarea capacității instituționale a echipelor 
manageriale din școlile țintă, în scopul asigurării 
sustenabilității intervențiilor de creștere a calității în 
educație, din zona 1; 

Fonduri europene ((PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN, AP 6, PI 10.I, 
OS 6.2, 6.3, 6.6), bugetul de stat, bugete locale 

SD34Z1_20 
Dezvoltarea de mecanisme și acțiuni cu impact direct  
asupra facilitării accesului la educație și prevenirii/reducerii 
părăsirii timpurii a școlii, în zona 1; 

Fonduri europene ((PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN, AP 6, PI 10.I, 
OS 6.2, 6.3, 6.4, 6.6), bugetul de stat, bugete locale 

SD34Z1_21 Dezvoltarea de mecanisme și acțiuni destinate creșterii 
calității serviciilor educaționale  în școlile din zona 1; 

Fonduri europene ((PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN, AP 6, PI 10.I, 
OS 6.2, 6.3, 6.4, 6.6), bugetul de stat, bugete locale 

SD34Z1_22 
Dezvoltarea de mecanisme și acțiuni destinate asigurării 
resurselor umane calificate în educație, din școlile zonei 1; 

Fonduri europene ((PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN, AP 6, PI 10.I, 
OS 6.2, 6.3, 6.4, 6.6), bugetul de stat, bugete locale 

SD34Z1_23 Reabilitare Școală Generală cu clasele I-VIII , Borănești POR  
   

SD34Z1_24 
Reabilitare și modernizare Școală cu clasele I-IV , Fierbinții 
de jos 

POR 2014-2020- Prioritatea de investiții 10 

SD34Z1_25 Reabilitare, modernizare și extindere Școală cu clasele I-IV, 
Fierbinții de sus 

POR 2014-2020- Prioritatea de investiții 10 

SD34Z1_26 
Echiparea infrastructurii educaționale a Liceului Tehnologic 
Fierbinți Târg 

POR 2014-2020- Prioritatea de investiții 10 

SD34Z1_27 

Reparaţie capitala;Izolare termică a clădirii; 
Ignifugarea podului;Modernizarea sistemului de încălzire; 
Izolarea termică a grupurilor sanitare şi a conductelor de 
apă care le deservesc şcoala Horia , nivel de învăţământ 
preşcolar şi primar, comuna Axintele  

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 
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SD34Z1_28 

Reparaţie capitala a localului;Izolare termică a clădirii; 
Ignifugarea podului;Modernizarea sistemului de 
încălzire;Reabilitarea rețelei electrice;Izolarea termică a 
grupurilor sanitare şi a conductelor de apă care le 
deservesc Şcoala Frumuşica, nivel de învăţământ preşcolar 
şi primar, comuna Axintele 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD34Z1_29 

Izolarea termică a podului clădirii pentru creşterea eficienţei 
energetice a acesteia;Modernizarea sistemului de încălzire 
prin renunţarea la încălzirea pe baza de sobe cu lemne şi 
trecerea la un sistem performant care să folosească 
resursele regenerabile – energie solară, eoliană, geotermică 
pentru  Şcoala Axintele, precum şi construirea unei săli de 
sport, 
lucrări de modernizare în interiorul şcolii; 
instalarea de sisteme de supraveghere în toate locaţiile, 
comuna Axintele  

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD34Z1_30 

Grădinița cu program prelungit Raza de soare Urziceni 
- Construirea unei  săli de mese pentru clădirea Corp 

B a unităţii; 
- Reabilitarea sistemului de încălzire termică; 
- Izolarea termică a clădirilor – Corp A şi Corp B; 
- Reabilitarea clădirii centralei termice şi 

transformarea acesteia în clădire de birouri 
administrative; 

- Construirea unei magazii; 
- Reabilitarea beciului; 
- Extindere corp B a unităţii pentru construirea unor 

Săli de grup (necesare pentru descongestionarea 
efectivelor mari de preşcolari şi grupe , şi înființarea 
altora noi) 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD34Z1_31 

Şcoala Gimnazială Ion Heliade Rădulescu Urziceni 
- Reabilitarea sălii de sport şi dotarea acesteia cu un 

parc special amenajat (tobogane şi echipamente 
pentru mişcare - gimnastică), 

- Extinderea corpului vechi al şcolii cu încă 8 opt săli 
de clasă prin construirea doar a doi pereţi exteriori, 
pentru ca programul şcolar să se poate desfăşura 
într-un singur schimb; 

- Realizarea unu teren de sport în curtea şcolii cu 
teren sintetic şi amenajarea unui loc de 
joacă/recreere; 

- Construirea unei săli de festivităţi lângă sala de 
sport a şcolii necesară pentru activităţi extraşcolare 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 
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, CD-uri (opţionale), serbări, etc.; 
- Echiparea corespunzătoare a laboratoarelor de : 

chimie, fizică, biologie, limbi străine, informatică 
(calculatoare ,sisteme audio video, substanţe 
chimice, truse speciale, etc.) 

- Înființarea unei creşe care să funcţioneze în incinta 
fostului Spital de interne (gard în gard cu Grădinița 
Cu Program Prelungit – structura a şcolii)pentru a 
prelua copiii care solicită înscrierea la grădiniţă încă 
de le doi ani); 

- Înnoirea mobilierului şi a materialelor didactice la 
nivelul grădiniţelor 

SD34Z1_32 

Colegiul Naţional Grigore Moisil, Urziceni 
- Construcţia unui corp de clădire cu 4 săli şi sală de 

festivităţi pentru elevii claselor V-VIII şi pentru 
desfăşurarea activităţilor instructiv-educative 
pentru elevii capabili de performanţă; 

- Reabilitarea internatului (acesta fiind singurul 
funcţional din Urziceni) pentru asigurarea condiţiilor 
necesare de desfăşurare  a programului „Şcoală 
după şcoală” pentru elevii care provin din familii cu 
situaţie materială precară sau din medii 
dezavantajate. 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD34Z1_33 

Şcoala Gimnazială Alexandru Odobescu Urziceni 
- Construcţia unei săli de sport – în prezent orele de 

sport se desfăşoară în două spaţii improprii (două 
săli de clasă)- există spaţiul necesar în curtea şcolii; 

- Modernizarea şi dotarea cu materiale şi aparatura 
specifică a laboratoarelor de fizică, chimie, biologie 
şi informatică(laboratorul a fost dotat în anul 
2005); 

- Dotarea claselor cu aparatură modernă : laptop, 
proiector, ecran şi imprimantă ; 

- Reabilitare corp de clădire C2: temeinic, electric şi 
sanitar 

- Subzidire corp clădire grădiniță; 
- Dotarea şcolii cu gratii la geamuri pentru siguranţa 

elevilor. 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD34Z1_34 
Liceul Tehnologic Sfânta Ecaterina Urziceni 

- reabilitare clădire internat  Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD34Z1_35 
Liceul Tehnologic Urziceni 

-  reabilitarea şi modernizarea corp Liceu P+1 cu o 
suprafaţă de 627mp, construcţia având ca 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 
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destinaţie învăţământ profesional şi tehnic este 
dată în folosinţă în anul 1956. Reabilitarea constă în 
termoizolaţia pereţilor exteriori, înlocuirea 
tâmplăriei interioare de lemn degradate existente 
cu tâmplărie interioară noua din lemn, tâmplărie 
lemn melaminat în spaţiile umede şi lambriuri, 
înlocuirea pardoselii parchet , înlocuire pardoseli 
mozaic degradate în spaţiile de circulaţie , refacere 
tencuieli , vopsitorii interioare pereţi şi tavane, 
refacere tencuieli şi vopsitorii exterioare,înlocuiri şi 
refacere şarpantă , refacere acoperiş care s-a 
degradat, refaceri şi înlocuiri instalaţii electrice, 
sanitare şi termice. 

-  reabilitarea atelierelor mecanice motoare parter în 
suprafaţă de 565 mp, construcţia fiind dată în 
folosinţă în anul 1956. Reabilitarea şi modernizarea 
atelierelor constă în realizarea a 3 ateliere : 
tinichigerie, vopsitorie, motoare şi 
recompartimentare interioară pentru înfiinţare de 
grupuri sanitare, grup sanitar pentru persoane cu 
handicap, vestiar, spaţiu pentru centrala termică şi 
depozitări. Reabilitarea constă în termoizolarea 
pereţilor exteriori, înlocuirea tâmplăriei interioară şi 
exterioară cu profile PVC, tâmplărie nou de lemn 
interioară, înlocuire pardoseli din beton degradată , 
refacere tencuieli, vopsiri interioare pereţi  şi 
tavane, refăcut tencuieli şi vopsitorii exteriore, 
înlocuiri şi refacere şarpantă , refacere şi înlocuiri 
instalaţie electrică , sanitară şi termică. 

-  se solicită racordarea obiectivului la canalizarea 
oraşului. 

SD34Z1_36 

Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii 
educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic a 
Liceului Tehnologic Iordache Zossima Armăşeşti , liceul este 
monument istoric, clasa A 
Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii 
educaţionale pentru învăţământul general obligatoriu a 
Şcolii Gimnaziale cu cls.I-VIII Malu Roşu- această unitate 
de învăţământ este arondată Liceului Tehnologic Iordache 
Zossima Armăşeşti 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 
 

SD34Z1_37 
Şcoala Gimnazială Răduleşti  
Reabilitarea clădirii Şcolii Gimnaziale Răduleşti- refacerea 
acoperişului; 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 
 



 

22 

Construirea unei săli de sport şi dotarea corespunzătoare; 
Amenajarea unui teren de sport; 
Achiziţionarea de mobilier adecvat pentru grădiniţa şi 
şcoala; 
Montarea de parchet în sălile de grupă de la grădiniţă 

SD34Z1_38 Construire local Grădiniţă Manasia Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD34Z1_39 
Realizarea de reparaţii capitale la acoperişul Şcolii Vechi, 
amenajare curte interioară şi spaţii de joacă pentru copii în 
comuna Manasia 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD34Z1_40 Construire grupuri sanitare Şcoala Fierbinţii de Sus Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD34Z1_41 
Amenajare sala de sport în cadrul Şcolii Gimnaziale 
Coşereni, judeţul Ialomiţa Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 
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Cod 

Proiect 

Proiecte aferente 

Zonei 2 Căzăneşti Surse de finanţare 

 

Direcţia de dezvoltare 1. Dezvoltarea capacității administrative 

SD1Z2_01 
Înfiinţare spaţiu administrativ prin schimbarea destinaţiei 
teatrului de vară din oraşul Căzăneşti Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD1Z2_02 Reabilitarea clădirii primăriei oraşului Căzăneşti Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 
SD1Z2_03 Extindere sediu primărie, comuna Ciochina Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD1Z2_04 
Construcţia Parteneriatului Public-Privat, animarea 
teritoriului pentru Asociaţia Grupului de Acţiune Locală 
Ialomiţa Centrală Balaciu-Căzăneşti-Reviga 

FEADR  

SD1Z2_05 Realizare PUG+PUZ, comuna Sărăţeni 
Buget local, Fonduri Guvernamentale- Programul privind finanţarea elaborării 
Planurilor Urbanistice Generale şi a Regulamentelor Locale de Urbanism 
aferente 

SD1Z2_06 Realizarea Planului Urbanistic General al comunei Colelia 
Buget local, Fonduri Guvernamentale- Programul privind finanţarea elaborării 
Planurilor Urbanistice Generale şi a Regulamentelor Locale de Urbanism 
aferente 

SD1Z2_07 
Construire sediu nou primărie şi dotare corespunzătoare, 
comuna Valea Măcrișului Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD1Z2_08 Dezvoltarea activităţii Grupului de Acțiune Locală din zonă FEADR, Buget local 

SD1Z2_09 Extindere sediu primăria Ciochina Fonduri MDRAP, POR 

SD1Z2_10 Reabilitare şi extindere Casa specialistului Ciochina POR 

SD1Z2_11 Construire sediu nou Primăria Căzăneşti Fonduri europene, naţionale şi locale, credite bancare, alte surse 

SD1Z2_12 Amenajare sediu Poliţia Locală Căzăneşti Fonduri europene, naţionale şi locale, credite bancare, alte surse 

SD1Z2_13 Reabilitare obiectiv spaţiu servicii comunale Reviga Fonduri europene, naţionale şi locale 

SD1Z2_14 Modernizare sediu primărie Colelia, judeţul Ialomiţa PNDL 

SD1Z2_15 
Realizarea de parteneriate şi schimburi de experienţă cu alte 
comunităţi Sf. Gheorghe 

Buget judeţean, Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget 
local/alte surse atrase 

SD1Z2_16 
Informare şi consultarea cetăţenilor, activarea spiritului civic 
Sf. Gheorghe 

Buget judeţean, Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget 
local/alte surse atrase 

SD1Z2_17 Consolidarea capacităţii instituţionale a primăriei Sf 
Gheorghe 

POCA, buget naţional, buget judeţean, Fonduri europene/buget de stat/buget 
județean/buget local/alte surse atrase 
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SD1Z2_18 Realizare Plan Urbanistic General Sf Gheorghe Buget naţional, judeţean şi local 

SD1Z2_19 Realizarea lucrărilor cadastrale Sf Gheorghe  Buget naţional, judeţean şi local 

SD1Z2_20 

Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, (pereți 
exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, 
planșeu peste subsol), șarpantelor ș învelitoarelor, inclusiv 
măsuri de consolidare a clădirii publice, din zona 2; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, AP 3, PI 3.1, 
Operațiunea B), buget local 

SD1Z2_21 

Reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și 
transportul agentului termic pentru încălzire și a apei calde 
menajere, a sistemelor de ventilare și climatizare, inclusiv 
sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și 
instalarea echipamentelor aferente și racordarea la 
sistemele de încălzire centralizată, după caz, la clădiri 
publice din zona 2; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, AP 3, PI 3.1, 
Operațiunea B), buget local 

SD1Z2_22 

Utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea 
necesarului de energie termică pentru încălzire și prepararea 
apei calde de consum la clădiri publice din zona 2; 
 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, AP 3, PI 3.1, 
Operațiunea B), buget local 

SD1Z2_23 

Implementarea sistemelor de management energetic având 
ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea 
consumurilor de energie (ex. Achiziționarea și instalarea 
sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei electrice) 
din zona 2; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, AP 3, PI 3.1, 
Operațiunea B), buget local 

SD1Z2_24 
Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent 
cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și 
durată mare de viață, în zona 2; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, AP 3, PI 3.1, 
Operațiunea B), buget local 

SD1Z2_25 
Realizarea de strategii pentru eficiență energetică  (ex. 
strategii de reducere a CO2) pentru proiecte implementate 
prin POR 2014 – 2020 în zona 2; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, AP 3, PI 3.1, 
Operațiunea B), buget local 

SD1Z2_26 

Consolidarea capacității actorilor locali de a dezvolta și 
implementa operațiunile din domeniul pescuitului, inclusiv 
promovarea capacităților lor de management al proiectelor, 
prin sprijin acordat pentru înființarea  prin parteneriate 
public-private  a Grupurilor de acțiune locală în domeniul 
pescuitului – FLAG-uri) în zona 2, „Drumul bălților”; 

Fonduri europene (PROGRAMUL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014 
– 2020, Măsura III.2),  bugete locale; 

SD1Z2_27 

Elaborarea strategiilor de dezvoltare locala plasate sub 
responsabilitatea comunității pentru pescuit și valorificarea 
potențialului programului județean „Drumul bălților”din zona 
2; 

Fonduri europene (PROGRAMUL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014 
– 2020, Măsura III.2),  bugete locale; 

SD1Z2_28 
Elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, prin analizarea 
și evidențierea, la nivel de comunitate, a nevoilor locale, 
potențialul de dezvoltare locală, profilul resurselor  umane și 

Fonduri europene ((PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN, AP 5, PI 
9.VI,OS 5.1), bugetul de stat 
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cererea locală de forță  de muncă, informarea și implicarea 
comunității și a GAL-urilor  în elaborarea strategiilor de 
dezvoltare locală din zona 2;   

SD1Z2_29 
Simplificarea procedurilor administrative și  reducerea 
birocrației pentru cetățeni și mediul de afaceri, în zona 2; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 
2014-2020, AP 1, O.S. 1.1)), bugetul de stat, bugete locale 

SD1Z2_30 Reabilitare sediu primărie  Munteni Buzău Buget de stat 

SD1Z2_31 Realizare PUZ+PUG comuna Balaciu 
Buget local, Fonduri Guvernamentale- Programul privind finanţarea elaborării 
Planurilor Urbanistice Generale şi a Regulamentelor Locale de Urbanism 
aferente 

SD1Z2_32 Realizare lucrări de cadastru imobiliar Balaciu Buget local , buget judeţean 

 
 Sub-direcţia de dezvoltare 2.1. Îmbunătăţirea infrastructurii de transport 

  
SD21Z2_01 Modernizarea străzilor în oraşul Căzăneşti FEDR, Buget local 
SD21Z2_02 Realizare rută ocolitoare DN2A în oraşul Căzăneşti FEDR, Buget Local, Buget Judeţean 

SD21Z2_03 
Modernizare drumuri de exploataţie agricolă în comuna 
Ciochina FEADR, Buget local 

SD21Z2_04 Modernizarea drumurilor agricole de exploatare în comuna 
Sărăţeni FEADR, Buget local 

SD21Z2_05 Asfaltare drumuri de interes local în comuna Sărăţeni 

FEADR, Buget local, Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru 
Mediu, Programul Pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate şi alimentare cu apă a satelor aprobat prin 
HG nr. 577/1997, cu modificările şi completările ulterioare) 

SD21Z2_06 Asfaltare drumuri comunale, în comuna Sfântul Gheorghe 

FEADR, Buget local, Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru 
Mediu, Programul Pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate şi alimentare cu apă a satelor aprobat prin 
HG nr. 577/1997, cu modificările şi completările ulterioare) 

SD21Z2_07 
Modernizare drumuri de exploataţie în comuna Sfântu 
Gheorghe FEADR, Buget local 

SD21Z2_08 Reabilitare drumuri locale în comuna Miloşeşti 

FEADR, Buget local, Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru 
Mediu, Programul Pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate şi alimentare cu apă a satelor aprobat prin 
HG nr. 577/1997, cu modificările şi completările ulterioare) 
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SD21Z2_09 Modernizare drumuri de acces şi drumuri agricole de 
exploataţie, comuna Reviga 

FEADR, Buget local, Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru 
Mediu, Programul Pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate şi alimentare cu apă a satelor aprobat prin 
HG nr. 577/1997, cu modificările şi completările ulterioare) 

SD21Z2_10 
Modernizarea drum de acces de exploataţie agricolă, comuna 
Cocora FEADR, Buget local 

SD21Z2_11 Amenajare drumuri vicinale, comuna Colelia FEADR, Buget local 
SD21Z2_12 Amenajare alei pietonale în comuna Colelia FEADR, Buget local 
SD21Z2_13 Realizarea de alei pietonale în comuna Valea Măcrişului FEADR, Buget local 

SD21Z2_14 
Asfaltare drumuri, reabilitare trotuare în comuna Valea 
Măcrişului 
 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD21Z2_15 
Modernizarea infrastructurii rurale prin asfaltarea a 25 km 
drumuri locale în satele Ciochina, Borduşelu, Orezu şi 
Piersica 

Fonduri MDRAP, AFIR 

SD21Z2_16 Amenajare drumuri de exploatare în câmp, paralele cu DN 
2A, în direcţia Orboieşti şi Căzăneşti (Ciochina) Fonduri MDRAP - PNDL 

SD21Z2_17 
Amenajare drumuri de exploatare în câmp în satul Ciochina 
şi în satele Borduşelu şi Piersica (şuviţe) Fonduri MDRAP – PNDL, AFIR 

SD21Z2_18 

Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, 
străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de 
centură (asfaltare străzi interioare şi rigole pavate, 
amenajare alei pietonale) Căzăneşti 

Fonduri europene, naţionale şi locale  

SD21Z2_19 
Pietruire străzi Reviga 
 

Fonduri europene, naţionale şi locale 

SD21Z2_20 Modernizare drumuri de interes local, comuna Colelia, 
judeţul Ialomiţa 

PNDL 

SD21Z2_21 Asfaltare drumuri comunale Sf. Gheorghe PNDL, buget judeţean, buget local 

SD21Z2_22 Pietruire drumuri de exploataţie agricolă şi în păşune                   
Sf. Gheorghe 

Buget naţional, judeţean şi local 

SD21Z2_23 
Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna 
Griviţa, judeţul Ialomiţa 
 

Fonduri europene  

SD21Z2_24 Asfaltare drumuri comunale , Munteni Buzău Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD21Z2_25 
Reabilitare DC 46, Munteni Buzău 
 Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD21Z2_26 Pietruire drumuri exploataţie agricolă Munteni Buzău  Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD21Z2_27 
Modernizare drumuri publice in comuna Balaciu si satele 
componente, judeţul Ialomiţa 
 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 
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SD21Z2_28 Asfaltare drumuri de interes local în comuna Balaciu 

FEADR,FC, Buget local, Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului 
pentru Mediu, Programul Pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau 
asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentare cu apă a satelor 
aprobat prin HG nr. 577/1997, cu modificările şi completările ulterioare) 

SD21Z2_29 Modernizare drumuri agricole de exploatare comuna Balaciu 
FEADR, buget local 
 

SD21Z2_30 Modernizare reţea de drumuri de interes local în comuna 
Traian, judeţul Ialomiţa 

FEADR, PNDR 

SD21Z2_31 
Asfaltare str. Independenţei si str. Libertăţii în comuna 
Traian, judeţul Ialomiţa 

PNDL 

SD21Z2_32 Execuţie lucrări de asfaltare drum comunal Traian – Smirna 
 

Fonduri european, naţionale şi locale, credite bancare, alte surse 

SD21Z2_33 
Asfaltare drumuri de exploatare terenuri agricole in comuna 
Traian Fonduri european, naţionale şi locale, credite bancare, alte surse 

  
 Sub-direcţia de dezvoltare 2.2. Extinderea şi îmbunătăţirea accesului la servicii de utilităţi publice 

 

SD22Z2_01 
Înfiinţare sistem de alimentare cu gaze naturale în oraşul 
Căzăneşti Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD22Z2_02 Reabilitare sistem de alimentare cu apă şi realizare sistem 
de canalizare  în oraşul Căzăneşti FC, Buget local, Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru Mediu 

SD22Z2_03 
Modernizare sistem de iluminat public prin folosirea 
sistemelor de energie neconvenţională în comuna Ciochina Buget local, Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru Mediu 

SD22Z2_04 Înfiinţare staţie de epurare în comuna Sărăţeni FEADR, Buget local, Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru 
Mediu 

SD22Z2_05 Extinderea reţelei de canalizare în comuna Sărăţeni FEADR, Buget local, FC 

SD22Z2_06 
Înfiinţare sistem de canalizare, inclusiv staţie de epurare în 
comuna Sf. Gheorghe 

FEADR, FC, Buget local, Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului 
pentru Mediu 

SD22Z2_07 Extindere electrificare în zona Izlaz Est, comuna Sfântu 
Gheorghe 

FEADR, Buget local 

SD22Z2_08 
Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Sfântu 
Gheorghe 

FEADR, FC, Fonduri Guvernamentale-  Programul Pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentare 
cu apă a satelor aprobat prin HG nr. 577/1997, cu modificările şi completările 
ulterioare) 

SD22Z2_09 
Înfiinţarea reţelei publice de distribuţie gaze naturale în 
comuna Sfântu Gheorghe 

FEADR, Buget local 

SD22Z2_10 
Realizarea reţelei de distribuţie gaze naturale în comuna 
Griviţa FEADR, Buget local 
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SD22Z2_11 
Extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă în comuna 
Traian 

FEADR, FC, Fonduri Guvernamentale-  Programul Pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentare 
cu apă a satelor aprobat prin HG nr. 577/1997, cu modificările şi completările 
ulterioare), Buget local 

SD22Z2_12 Extinderea reţelei de energie electrică în comuna Traian FEADR, Buget local 

SD22Z2_13 Realizare sistem integrat de canalizare, inclusiv staţie de 
epurare în comuna Miloşeşti 

FEADR, FC, Buget local, Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului 
pentru Mediu 

SD22Z2_14 Alimentarea cu gaze naturale a comunei Colelia FEADR, Buget local 

SD22Z2_15 Proiectare şi realizare platformă de deşeuri, comuna Colelia 
FEADR, Buget local, Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru 
Mediu 

SD22Z2_16 Înfiinţare sistem de canalizare şi staţie de epurare în comuna 
Colelia 

FEADR, FC, Buget local, Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului 
pentru Mediu 

SD22Z2_17 Extindere reţea de alimentare cu apă şi reţea de canalizare 
în comuna Valea Măcrișului 

FEADR, FC, Fonduri Guvernamentale-  Administraţia Fondului pentru Mediu, 
Programul Pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor 
de interes local clasate şi alimentare cu apă a satelor aprobat prin HG nr. 
577/1997, cu modificările şi completările ulterioare), Buget local 

SD22Z2_18 Realizare staţie de epurare şi tratare a apelor reziduale în 
comuna Valea Măcrișului 

FEADR, Buget local, Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru 
Mediu 

SD22Z2_19 
Extindere reţea alimentare cu apă cu 1,5 km în toate satele 
comunei Ciochina  Fonduri MDRAP, AFIR 

SD22Z2_20 Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare Ciochina Fonduri MDRAP, AFIR 

SD22Z2_20 Modernizare reţea iluminat public în comuna Ciochina Fonduri Ministerul Energiei Electrice 

SD22Z2_21 Controlul integrat al poluării cu nutrienţi – Platforma de 
colectare şi managementul gunoiului de grajd Ciochina  Fonduri de mediu 

SD22Z2_22 Înfiinţare reţea distribuţie gaze naturale Ciochina Fonduri MDRAP 

SD22Z2_23 

Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi 
capacităţi de producere a energiei electrice şi termice, prin 
valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, 
a resurselor hidroenergetice (de mică putere), solare, 
eoliene, a biocombustibilului și a altor resurse regenerabile 
de energie (iluminat public) Căzăneşti 

Fonduri european, naţionale şi locale, credite bancare, alte surse  

SD22Z2_24 
Amenajare platformă de stocare a gunoiului de grajd în 
vederea obţinerii compostului Căzăneşti  Administraţia fondului de mediu 

SD22Z2_25 Reabilitare sistem de alimentare cu apă potabilă în comuna 
Colelia, judeţul Ialomiţa – Dotare laborator  

PNDL 

SD22Z2_26 
Sistem de canalizare menajeră şi staţie de epurare ape uzate 
menajere în comuna Colelia, judeţul Ialomiţa PNDL 
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SD22Z2_27 Realizare sistem de canalizare, colectare ape uzate şi staţie 
de epurare Sf. Gheorghe 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD22Z2_28 
Extinderea sistemului de livrare a apei potabile    
Sf. Gheorghe 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD22Z2_29 
Realizarea unui management eficient al deşeurilor, 
îmbunătăţirea sistemului de colectare al deşeurilor şi de 
menţinere a curăţeniei Sf. Gheorghe 

POR, OS 4.1, buget naţional, judeţean, local 

SD22Z2_30 Introducerea gazului metan în comuna Sf. Gheorghe Buget naţional, judeţean, local 

SD22Z2_31 
Înfiinţarea reţelei de distribuţie a gazelor naturale în comuna 
Griviţa, judeţul Ialomiţa Fonduri europene  

SD22Z2_32 
Reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Griviţa, 
judeţul Ialomiţa 

Fonduri europene  

SD22Z2_33 
Realizare conductă de aducţiune de la Gospodăria de Apă 
Griviţa, la Smirna Fonduri europene  

SD22Z2_34 
Realizarea studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice 
pentru reţeaua de colectare a apelor uzate/ Execuţie sistem 
de colectare a apelor uzate Valea Măcrişului  

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD22Z2_35 
Realizarea studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice 
pentru reţeaua de alimentare cu gaze naturale/ Realizarea 
unui sistem de alimentare cu gaze naturale Valea Măcrişului  

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD22Z2_36 Construcţia reţelei publice de apă uzată şi a staţiei de tratare 
a apei uzate , în comuna Traian , judeţul Ialomiţa 

FEADR prin PNDR, alte surse de finanţare 

SD22Z2_37 
Înfiinţare staţiei de tratare a apei potabile în comuna Traian, 
judeţul Ialomiţa A.F.M. 

SD22Z2_38 
Execuţie lucrări de construcţie a reţelei de canalizare apa 
pluviale în comuna Traian 

PNDL , alte surse de finanţare 
 
 

SD22Z2_39 
Modernizare sistem de iluminat public prin folosirea 
sistemelor de energie neconvenţională în comuna Balaciu 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase, 
fonduri guvernamentale- Administraţia Fondului de Mediu  

SD22Z2_40 

Îmbunătățirea sistemului de alimentare cu apă prin 
introducerea unor elemente tehnologice suplimentare:front 
captare,foraje fântâni, staţie tratare, extindere rețea în zona 
de N a comunei Balaciu 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase, 
fonduri guvernamentale- Administraţia Fondului de Mediu 

SD22Z2_41 Înfiinţare reţea de canalizare în comuna Munteni Buzău 
 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

Sub-direcţia de dezvoltare 2.3. Creşterea competitivităţii economice 
 

SD23Z2_01 Construcţie locuinţe specialişti în comuna Reviga 
Fonduri guvernamentale- HG nr. 151/2010 privind aprobarea Programului 
Renaşterea satului românesc — 10 case pentru specialişti, Buget local 
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SD23Z2_02 
Înfiinţarea unui centru judeţean de prelucrarea a produselor 
animaliere în zona Căzăneşti  Buget judeţean  

SD23Z2_03 
Înfiinţarea unui centru judeţean de procesare primară a 
produselor agricole vegetale  în zona Căzăneşti Buget judeţean  

SD23Z2_04 Înfiinţarea de depozite de cereale Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD23Z2_05  Reabilitarea şi extinderea sistemului de irigații Buget judeţean 

SD23Z2_06 Sprijinirea dezvoltării mediului economic prin înfiinţarea unui 
parc industrial Căzăneşti Fonduri europene, naţionale şi locale, credite bancare, alte surse 

SD23Z2_07 
Înfiinţarea pieţei agro-alimentare şi cu produse locale 
tradiţionale Sf. Gheorghe 

Buget judeţean, Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget 
local/alte surse atrase 

Sub-direcţia de dezvoltare 2.4. Diversificarea economiei judeţene 
 

SD24Z2_01 
Dezvoltarea sectorului IMM care să valorifice resursele locale 
– construire solarii, sere şi grădini de legume în comuna 
Sf Gheorghe 

Buget naţional, buget judeţean, buget local, parteneriat public - privat 

SD24Z2_02 
Modernizarea infrastructurii specifice activității de pescuit 
comercial – depozite, în zona 2; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI 
MARITIME 2014 – 2020, Măsura I.23), bugete locale 

SD24Z2_03 Modernizare centre de primă vânzare a peștelui, în zona 2; Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI 
MARITIME 2014 – 2020, Măsura I.23), bugete locale 

SD24Z2_04 
Înființarea sau modernizarea adăposturilor pescărești în 
vederea îmbunătățirii siguranței pescarilor, în zona 2; 
 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI 
MARITIME 2014 – 2020, Măsura I.23), bugete locale 

SD24Z2_05 

Realizarea instalațiilor de colectare a deșeurilor generate de 
activitățile de realizare a proiectelor de investiții în puncte de 
debarcare în scopul aducerii unei contribuții la protecția 
mediului, în zona 2; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI 
MARITIME 2014 – 2020, Măsura I.23), bugete locale 

SD24Z2_06 

Încurajarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu 
prin susținerea înființării de întreprinderi cu profil non-agricol 
din zona urbană 2; 
 

Fonduri europene, bugetul de stat (PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL 
UMAN, AP 3, PI 8.III, OS 3.7) 

SD24Z2_07 
Construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor 
forestiere din zona 2; 
 

Fonduri europene (PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014- 
2020, Submăsura 4.3), bugetul de stat 

SD24Z2_08 
Construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de 
acces agricole către ferme, în zona 2; 
 

Fonduri europene (PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014- 
2020, Submăsura 4.3a)), bugetul de stat, bugete locale 

 
Sub-direcţia de dezvoltare 2.5. Dezvoltarea turismului 

 

SD25Z2_01 
Restaurare clădire cu valoare istorică în comuna Valea 
Măcrișului FEADR, Buget local 
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SD25Z2_02 
Valorificarea potenţialului piscicol și de agrement al lacurilor și bălților existente în zonă 

FEADR, Buget local 

SD25Z2_03 Realizarea de monumente ale eroilor în satele componente 
comunei Ciochina 

Fonduri MDRAP, POR 

SD25Z2_04 

Restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea 
monumentelor istorice din zona 2, asigurarea dotărilor 
interioare (instalații, echipamente și dotări pentru asigurarea 
condițiilor de climatizare, siguranța la foc, antiefracție) și a 
dotărilor  pentru expunerea și protecția patrimoniului cultural 
mobil și imobil; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP5, PI 
5.1), bugetul de stat, bugete locale 

SD25Z2_05 
Activităţi de marketing și promovare turistică a 
monumentelor istorice din zona 2 restaurate, inclusiv 
digitizarea acestora, în cadrul proiectului. 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP5, PI 
5.1), bugetul de stat, bugete locale 

SD25Z2_06 
Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor 
din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasa B, din 
zona 2; 

Fonduri europene (PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014- 
2020, Submăsura 7.6), bugetul de stat, bugete locale 

SD25Z2_07 

Restaurarea, conservarea și / sau dotarea așezămintelor 
monahale de clasa B și construcția, extinderea și / sau 
modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor 
monahale de clasa B, din zona 2; 

Fonduri europene (PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014- 
2020, Submăsura 7.6), bugetul de stat, bugete locale 

SD25Z2_08 
Modernizarea, renovarea și / sau dotarea căminelor 
culturale, din zona 2; 
 

Fonduri europene (PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014- 
2020, Submăsura 7.6), bugetul de stat, bugete locale 

SD25Z2_09 

Punerea în valoare a unor obiective turistice din zona Piscul 
Crăsani, Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului”, 
monumentelor eroilor din satele Balaciu, Copuzu, Crăsanii de 
Jos 
 

FEADR, buget local, buget judeţean, alte surse atrase 

SD25Z2_10 Realizarea unui monument al eroilor în sat Balaciu(cartier 
Pitisteanu),comuna Balaciu 

FEADR, buget local, buget judeţean, alte surse atrase 

 

Sub-direcţia de dezvoltare 3.1. Creşterea calităţii vieţii cetăţenilor judeţului Ialomiţa 
 

SD31Z2_01 Modernizarea bazei sportive a oraşului Căzăneşti Fonduri guvernamentale, Buget local 

SD31Z2_02 Realizare parc orăşenesc in oraşul Căzăneşti Buget local, Fonduri Guvernamentale-  Administraţia Fondului pentru Mediu 

SD31Z2_03 Construire bloc locuinţe în oraşul Căzăneşti Buget local, Fonduri guvernamentale 
SD31Z2_04 Amenajare centru civic în oraşul Căzăneşti Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 
SD31Z2_05 Înfiinţare sală de sport în comuna Ciochina  FEADR, Buget local, Fonduri guvernamentale 
SD31Z2_06 Amenajare Bază sportivă sat Ciochina, comuna Ciochina FEADR, Buget local, Fonduri guvernamentale 
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SD31Z2_07 

Îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local, extindere 
reţea alimentare cu apă, înfiinţare reţea canalizare, Sisteme 
de epurare, Modernizare Cămin Cultural Ciochina, Înfiinţare 
After-School sat Borduşelu 

FEADR, FC, Fonduri Guvernamentale-  Administraţia Fondului pentru Mediu, 
Programul Pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor 
de interes local clasate şi alimentare cu apă a satelor aprobat prin HG nr. 
577/1997, cu modificările şi completările ulterioare), Buget local 

SD31Z2_08 Reparaţie cămin cultural în comuna Munteni-Buzău FEADR, Buget local 

SD31Z2_09 Construcţie Parc Comunal în comuna Munteni-Buzău Buget local, Fonduri Guvernamentale-  Administraţia Fondului pentru Mediu 

SD31Z2_10 
Îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local, înfiinţare 
grădiniţă cu program redus şi dotare Cămin Cultural în 
comuna Sărăţeni 

FEADR, Fonduri Guvernamentale-  Programul Pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentare 
cu apă a satelor aprobat prin HG nr. 577/1997, cu modificările şi completările 
ulterioare), Buget local 

SD31Z2_11 Reabilitare şi extindere spaţii verzi în comuna Sărăţeni Buget local, Fonduri Guvernamentale-  Administraţia Fondului pentru Mediu 

SD31Z2_12 
Realizare bază sportivă multifuncţională tip I în comuna 
Sfântu Gheorghe Buget local, Fonduri Guvernamentale 

SD31Z2_13 
Îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local, 
Modernizare Cămin Cultural Malu; Reabilitare Centru Social 
de Zi Viitorul, Dotare Cămine Culturale Sf Gheorghe 

FEADR, Fonduri Guvernamentale-  Programul Pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentare 
cu apă a satelor aprobat prin HG nr. 577/1997, cu modificările şi completările 
ulterioare), Buget local 

SD31Z2_14 

Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare, 
îmbunătăţirea reţelei publice de apă potabilă, dotare cămin 
cultural, consiliere a persoanelor cu nevoi speciale în 
comuna Griviţa 

FEADR, FC, Fonduri Guvernamentale-  Administraţia Fondului pentru Mediu, 
Programul Pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor 
de interes local clasate şi alimentare cu apă a satelor aprobat prin HG nr. 
577/1997, cu modificările şi completările ulterioare), Buget local 

SD31Z2_15 Înfiinţare sală de sport în comuna Griviţa FEADR, Buget local 

SD31Z2_16 Amenajare spaţii verzi în comuna Traian Buget local, Fonduri Guvernamentale-  Administraţia Fondului pentru Mediu 

SD31Z2_17 Construire grupuri sanitare Cămin Cultural, comuna Traian  FEADR, Buget local 

SD31Z2_18 Reconstituirea ecologică şi împădurirea terenurilor 
degradate-perimetrul de ameliorare Reviga (18,77 Ha) 

FEADR, Fonduri Guvernamentale, Buget local 

SD31Z2_19 Achiziţie utilaje de deszăpezire, comuna Reviga FEADR, Buget local 
SD31Z2_20 Construcţie Cămin Cultural în comuna Colelia Fonduri guvernamentale, Buget local 
SD31Z2_21 Reabilitare şi consolidare Biserica, comuna Colelia Fonduri guvernamentale, Buget local 

SD31Z2_22 Realizare de spaţii verzi în comuna Colelia Buget local, Fonduri Guvernamentale-  Administraţia Fondului pentru Mediu 

SD31Z2_23 
Dotări pentru intervenţii în caz de situaţii de urgenţă, 
comuna Valea Măcrișului FEADR, Buget local 

SD31Z2_24 Amenajarea unei baze sportive în comuna Valea Măcrișului Fonduri guvernamentale, Buget local 
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SD31Z2_25  
Extinderea acţiunilor de împădurire și crearea perdelelor de 
protecție Fondul de mediu, Buget judeţean, Buget local 

SD31Z2_26 
Amenajarea unui centru civic pentru toate satele 
componente comunei Ciochina  Fonduri MDRAP, Fonduri de mediu 

SD31Z2_27 Reabilitare şi dotare cămine culturale în toate satele 
componente comunei Ciochina 

Fonduri C.N.I. 

SD31Z2_28 
Amenajare parcuri recreere şi de joacă în satele Ciochina, 
Borduşelu şi Orezu  Fonduri MDRAP/ fonduri de mediu 

SD31Z2_29 
Realizare de alei pietonale (trotuare) în toate satele 
componente comunei Ciochina  Fonduri MDRAP – PNDL, POR 

SD31Z2_30 Amenajarea spaţiului de organizare şi desfășurare a 
„Bâlciului tradiţional anual de 8 septembrie” Ciochina 

Fonduri de mediu 

SD31Z2_31 Modernizare bază sportivă Ciochina Fonduri MDRAP 

SD31Z2_32 Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti Căzăneşti Fonduri europene, naţionale şi locale, credite bancare, alte surse 

SD31Z2_33 Îmbunătăţirea şi amenajarea bazei sportive şi de agrement 
Căzăneşti Fonduri europene, naţionale şi locale, credite bancare, alte surse 

SD31Z2_34 
Acţiuni de împădurire şi creare de perdele de protecţie 
Căzăneşti Administraţia fondului de mediu 

SD31Z2_35 Construire bloc de locuinţe pentru tineri Căzăneşti POR – Axa 3 

SD31Z2_36 Construirea unei piaţe agroalimentare Căzăneşti  Fonduri europene, naţionale şi locale, credite bancare, alte surse 

SD31Z2_37 Amenajare trotuare, şanţuri şi rigole Reviga Fonduri europene, naţionale şi locale, credite bancare, alte surse 

SD31Z2_38 Modernizare iluminat public Reviga Fonduri europene, naţionale şi locale, credite bancare, alte surse 

SD31Z2_39 Utilităţi sala de sport Reviga Fonduri europene, naţionale şi locale 

SD31Z2_40 
Baza sportivă multifuncţională Tip I în comuna Colelia, 
judeţul Ialomiţa PNDL, buget local 

SD31Z2_41 
Construire alei pietonale (trotuare + podeţe) în comuna 
Colelia, judeţul Ialomiţa PNDL 

SD31Z2_42 
Forare puţ pentru alimentare cu apă suplimentar  Colelia, 
judeţul Ialomiţa 

PNDL 

SD31Z2_43 Staţie de tratarea apei Colelia PNDL 

SD31Z2_44 Construire Cămin Cultural Colelia PNDL 
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SD31Z2_45 Construire spațiu de utilitate publică în comuna Colelia PNDL 

SD31Z2_46 Înfiinţarea unui parc de agrement Colelia PNDL 

SD31Z2_47 Dotarea Căminelor culturale Sf. Gheorghe Buget local, buget judeţean, POR – Axa 5 

SD31Z2_48 Execuţie trotuare Sf. Gheorghe 
Buget naţional, buget judeţean, Fonduri europene/buget de stat/buget 
județean/buget local/alte surse atrase 

SD31Z2_49 Baza sportivă multifuncţională tip I în satul Sf. Gheorghe PNDL, buget naţional, buget judeţean, buget local 

SD31Z2_50 Extinderea alimentării cu energie electrică Sf. Gheorghe Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD31Z2_51 
Înfiinţare parcuri şi dotare cu mobilier urban în Griviţa şi 
Smirna Fonduri europene  

SD31Z2_52 Reabilitare/Modernizare cămin cultural Valea Măcrişului  Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD31Z2_53 Amenajare teren de sport Valea Măcrişului  Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD31Z2_54 Înfiinţare parc de agrement Valea Măcrişului  Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD31Z2_55 

Efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice  în  
unități și instituții de învățământ, unități medico-sanitare și 
spitale, centre maternale, cămine pentru persoane 
vârstnice, centre reabilitare, cantine sociale, adăposturi de 
noapte, centre de plasament ale copilului, din zona 2; 

Bugetul de stat (Fondul pentru mediu – Programul privind efectuarea de lucrări 
destinate eficienței energetice, beneficiari persoane juridice) 

SD31Z2_56 

Instalarea sistemelor de încălzire din clădirile publice  care 
utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau 
completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care 
utilizează energie solară, energie geotermală, energie 
eoliană, energie hidro, biomasă, gaz de fermentare a 
deșeurilor, gaz de fermentare a nămolurilor din instalațiile 
de epurare a apelor uzate și biogaz sau orice alte sisteme 
care conduc la îmbunătățirea calității aerului, apei și solului, 
din zona 2; 

Fonduri europene, bugetul de stat (Programul privind instalarea sistemelor de 
încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau 
completarea sistemelor clasice de încălzire) 

SD31Z2_57 
Realizarea și/sau modernizarea capacităților de producție a 
energiei electrice și/sau termice din biomasă și biogaz din 
zona 2; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014-
2020, AP 6, O.S. 6.1), bugetul de stat, bugete locale 

SD31Z2_58 

Lucrări de reabilitare termică a anvelopei și a  sistemului de 
încălzire, instalarea unor sisteme alternative de producere a 
energiei din surse regenerabile, înlocuirea circuitelor 
electrice în părțile comune - scări, subsol, etc., repararea 
elementelor de construcție ale fațadei care prezintă 

Fonduri europene, ((PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, AP3, 
PI 3.1), bugetul de stat, bugete locale 
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potențial pericol de desprindere și/sau afectează 
funcționalitatea blocului de locuințe, repararea acoperișului 
tip terasă/șarpantă, inclusiv repararea sistemului de 
colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, 
demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate 
aparent pe fațadele/terasa blocului de locuințe, precum și 
montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de 
intervenție, refacerea finisajelor interioare în zonele de 
intervenție, repararea/refacerea canalelor de ventilație din 
apartamente în scopul menținerii/realizării ventilării naturale 
a spațiilor ocupate, repararea trotuarelor de protecție, în 
scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului de 
locuințe din zona 2; 
 

SD31Z2_59 Realizarea unei baze sportive în sat Balaciu, comuna Balaciu Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD31Z2_60 Construcţie Cămin Cultural, sat Copuzu, comuna Balaciu Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD31Z2_61 
Înființare parc şi amenajare spaţiu de joacă pentru copii , 
împrejmuire şi utilităţi în sat Copuzu, comuna Balaciu 
 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD31Z2_62 
Amenajare spaţiu recreere tineret şi persoane vârstnice , 
sat Balaciu, comuna Balaciu 
 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD31Z2_63 

Consolidarea digului de apărare împotriva inundațiilor în 
satele Crăsanii de Jos, Crăsanii de Sus, Copuzu, comuna 
Balaciu 
 

Buget local , fonduri guvernamentale – administraţia fondului de mediu 

SD31Z2_64 Amenajare alei pietonale comuna Balaciu FEADR, Buget local 

SD31Z2_65 Lucrări reparații biserică, Munteni Buzău Buget local 
 

SD31Z2_66 Realizare alei pietonale, Munteni Buzău 
Buget local 
 

SD31Z2_67 Amenajare curte interioară cămin cultural , Munteni Buzău 
Buget local  
 
 

SD31Z2_68 
Lucrări de construcţie şi lucrări de pavare în comuna Traian, 
judeţul Ialomiţa 

PNDL, alte surse 

SD31Z2_69 
Lucrări de construcţie piste pentru biciclete în comuna 
Traian 
 

PNDL, alte surse de finanţare 
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Sub-direcţia de dezvoltare 3.2. Asigurarea accesului egal la serviciile de asistenţă socială 
 

SD32Z2_01 Înfiinţare Centru de primire bătrâni în comuna Reviga FEADR, FEDR, Buget local, Buget judeţean  

SD32Z2_02 
Construcţia unui imobil în incinta Căminului pentru persoane 
vârstnice Balaciu FEADR, FEDR, Fonduri guvernamentale 

SD32Z2_03 
Înfiinţarea unui centru de zi pentru bătrâni în satul 
Borduşelu, Ciochina 

POR 

SD32Z2_04 Reparaţii capitale Centrul de zi Viitorul Sf. Gheorghe 
 

FES, CES, Bugetul naţional, judeţean şi local 

SD32Z2_05 
Centrul pentru persoanele care au suferit AVC Sf. Gheorghe 
 

FEDR, PNDL, Bugetul naţional, judeţean şi local  

SD32Z2_06 

Consiliere privind: 
- Intrarea femeilor pe piaţa muncii 
- Îngrijirea copiilor şi a bătrânilor 
- Integrarea grupurilor dezavantajate pe piaţa muncii, 

comuna Valea Măcrişului 
 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD32Z2_07 

Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii 
centrelor sociale fără componentă rezidențială existente, 
destinate persoanelor vârstnice, respectiv persoanelor de 
peste 65 ani, din zona 2; 
 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP8, PI 
8.1, OS 8.3), fonduri naționale, bugete locale 

SD32Z2_08 

Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii 
pentru înființarea de noi centre sociale fără componentă 
rezidențială, destinate persoanelor vârstnice, respectiv 
persoanelor de peste 65 ani, din zona2; 
 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP8, PI 
8.1, OS 8.3), bugetul de stat, bugete locale 

SD32Z2_09 

Asigurarea/modernizarea utilităților generale și specifice 
pentru infrastructura de servicii sociale fără componentă 
rezidențială (inclusiv branșarea la utilități), destinate 
persoanelor vârstnice, respectiv persoanelor de peste 65 ani, 
din zona 2.; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP8, PI 
8.1, OS 8.3), fonduri naționale, bugete locale 

SD32Z2_10 Crearea/modernizarea facilităților de acces fizic pentru 
persoane cu dizabilități, din zona 2; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP8, PI 
8.1, OS 8.3), bugetul de stat, bugete locale 

SD32Z2_11 
Amenajarea unor ateliere de lucru în cadrul centrelor sociale 
fără componentă  rezidențială, destinate persoanelor 
vârstnice, respectiv persoanelor de peste 65 ani, din zona 2; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP8, PI 
8.1, OS 8.3), bugetul de stat, bugete locale 

SD32Z2_12 

Dotări adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de 
infrastructura socială fără componentă rezidențială, inclusiv 
echipamente pentru persoane cu dizabilități, destinate 
persoanelor vârstnice, respectiv persoanelor de peste 65 ani, 
din zona 2; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP8, PI 
8.1, OS 8.3), bugetul de stat, bugete locale 
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Sub-direcţia de dezvoltare 3.3. Asigurarea accesului egal la serviciile de sănătate 

Sub-direcţia de dezvoltare 3.3. Asigurarea accesului egal la serviciile de sănătate 

 

SD33Z2_01 Înfiinţare dispensar uman Colelia PNDL 

SD33Z2_02 
Reabilitare dispensar uman și montare centrală termica 
dispensar , Munteni Buzău Buget local 

 
Sub-direcţia de dezvoltare 3.4. Asigurarea accesului egal la educaţie 

 

SD34Z2_01 Reabilitare Grup Școlar Agricol – corp A, din oraşul Căzăneşti FEDR, Buget Local, Buget Judeţean 

SD34Z2_02 Reparaţie scoală în comuna Munteni-Buzău FEDR, Buget Local, Buget Judeţean 
SD34Z2_03 Construire grupuri sanitare Şcoală, comuna Traian FEDR, Buget Local, Buget Judeţean 

SD34Z2_04 Reabilitare şi consolidare Grădiniță de copii, comuna Colelia FEADR, Buget local 

SD34Z2_05 Înfiinţare Centru de primire bătrâni în comuna Reviga FEDR, Buget Local, Buget Judeţean 

SD34Z2_06 
Realizarea unui Campus Școlar la Căzăneşti pentru cazarea 
elevilor din zonă ce frecventează cursurile liceului din 
localitate 

FEDR 

SD34Z2_07 
Adaptarea învăţământului liceal din zonă la cerințele pieței 
locale, în meserii pentru agricultură 

FEDR 

SD34Z2_08 
Extinderea, modernizarea şi echiparea infrastructurii 
educaţionale de la nivelul comunei, respectiv Școala 
gimnazială Ciochina 

POR 2014 – 2020, Prioritatea 10 

SD34Z2_09 Programe pentru prevenirea abandonului şcolar în rândul 
comunităţilor defavorizate din oraşul Căzăneşti 

Fonduri europene, naţionale şi locale, credite bancare, alte surse 

SD34Z2_10 
Dotarea şcolilor şi grădiniţelor şi amenajarea terenurilor de 
sport pentru şcolari Sf. Gheorghe Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD34Z2_11 
Atragerea  și menținerea  în școlile țintă a resurselor umane 
calificate, competente și motivate, capabile să furnizeze o 
educație de calitate și să asigure incluziunea școlară, zona 2; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 6, PI 10.I, 
OS 6.2, 6.3, 6.6), bugetul de stat, bugete locale 

SD34Z2_12 
Dezvoltarea capacității instituționale a echipelor manageriale 
din  școlile țintă, în scopul asigurării sustenabilității 
intervențiilor de creștere a calității în educație, din zona 2; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 6, PI 10.I, 
OS 6.2, 6.3, 6.6), bugetul de stat, bugete locale 

SD34Z2_13 
Dezvoltarea de mecanisme și acțiuni cu impact direct  
asupra facilitării accesului la educație și prevenirii/reducerii 
părăsirii timpurii a școlii, în zona 2; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 6, PI 10.I, 
OS 6.2, 6.3, 6.6), bugetul de stat, bugete locale 

SD34Z2_14 Dezvoltarea de mecanisme și acțiuni destinate creșterii 
calității serviciilor educaționale  în școlile din zona 2; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 6, PI 10.I, 
OS 6.2, 6.3, 6.6), bugetul de stat, bugete locale 

SD34Z2_15 
Dezvoltarea de mecanisme și acțiuni destinate asigurării 
resurselor umane calificate în educație, din școlile zonei 2; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 6, PI 10.I, 
OS 6.2, 6.3, 6.6), bugetul de stat, bugete locale 
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SD34Z2_16 Reabilitare grădinița nr. 1 și 2 Munteni Buzău. Buget local si de stat 

SD34Z2_17 
Execuţie lucrări de construire şcoală cu clasele I-VIII, în 
comuna Traian, judeţul Ialomiţa 

POR 2014-2020 

SD34Z2_18 Execuţie lucrări de modernizare şi dotare grădiniţă cu 
program normal în comuna Traian, judeţul Ialomiţa 

FEADR –PNDR 

SD34Z2_19 
Renovare exterioară şcoală şi extindere corp anexa – grupuri 
sanitare şi sala de clasă, Şcoala Valea Măcrişului, judeţul 
Ialomiţa 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD34Z2_20 Reabilitarea/ modernizare grădiniţa Valea Măcrişului Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD34Z2_21 
Reabilitarea şi modernizarea Scolii cu clasele I-IV din satul 
Reviga, comuna Reviga 
 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD34Z2_22 Construire grupuri sanitare pentru Şcoala Gimnazială nr.1, 
clasele I-VIII, Corp A, Comuna Grindu  

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD34Z2_23 
Reabilitarea/echiparea infrastructurii pentru educaţia 
timpurie –educaţionale antepreşcolară şi preşcolară 
(grădiniţă), comuna Colelia 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD34Z2_24 Construirea prin extindere a 2 laboratoare (săli de clasă) la 
Şcoala Gimnazială Colelia 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD34Z2_25 Construire Grădiniță cu program normal în orașul Căzănești Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 
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Cod 

Proiect 

Proiecte aferente 

Zonei 3 Slobozia 
Surse de finanţare 

 

Direcţia de dezvoltare 1. Dezvoltarea capacităţii administrative 

 

SD1Z3_01 Construire sediu Primărie, comuna Scânteia Buget Local, Buget Judeţean 

SD1Z3_02 

Actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Ciulniţa Buget local, Fonduri Guvernamentale- Programul privind finanţarea elaborării 
Planurilor Urbanistice Generale şi a Regulamentelor Locale de Urbanism 
aferente 

SD1Z3_03 Reabilitare sediu nou primărie, oraşul Amara Buget Local, Buget Judeţean 

SD1Z3_04 
Elaborarea Planului integrat de dezvoltare urbana a 
Municipiului Slobozia FEDR, Buget local 

SD1Z3_05 
Elaborarea Strategiei de dezvoltare durabilă şi construire a 
competitivităţii – Municipiul Slobozia FSE, Buget local, Buget Judeţean 

SD1Z3_06 Amenajare sediu Poliţia Comunitară, Municipiul Slobozia Buget Local, Buget Judeţean 

SD1Z3_07 
Elaborarea planului de management pentru Situl Natura 
2000 – Lacurile Fundata, Amara ROSPA 0065 

POIM, Axa 4 – Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, 
monitorizarea calităţii aerului şi decontaminarea siturilor poluate istoric   

SD1Z3_08 Modernizare Casa Specialistului Scânteia Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD1Z3_09 Reactualizare PUG şi RLU în comuna Albeşti, judeţul Ialomiţa Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD1Z3_10 

Dotare cu echipamente informatice în vederea îmbunătăţirii 
serviciilor din cadrul administraţiei publice locale în comuna 
Albeşti, judeţul Ialomiţa Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD1Z3_11 

Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, (pereți 
exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, 
planșeu peste subsol),șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv 
măsuri de consolidare a clădirii publice din zona 3; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, AP 3, PI 3.1, 
Operațiunea B), buget local 

SD1Z3_12 

Reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și 
transportul agentului termic pentru încălzire și a apei calde 
menajere, a sistemelor de ventilare și climatizare, inclusiv 
sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și 
instalarea echipamentelor aferente și racordarea la 
sistemele de încălzire centralizată, după caz, din zona 3; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, AP 3, PI 3.1, 
Operațiunea B), buget local 

SD1Z3_13 

Utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea 
necesarului de energie termică pentru încălzire și prepararea 
apei calde de consum în clădirile publice din zona 3; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, AP 3, PI 3.1, 
Operațiunea B), buget local 

SD1Z3_14 

Implementarea sistemelor de management energetic având 
ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea 
consumurilor de energie (ex. Achiziționarea și instalarea 
sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei electrice) 
din zona 3; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, AP 3, PI 3.1, 
Operațiunea B), buget local 
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SD1Z3_15 

Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent 
cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și 
durată mare de viață, din zona 3; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, AP 3, PI 3.1, 
Operațiunea B), buget local 

SD1Z3_16 

Realizarea de strategii pentru eficiența energetică (ex. 
strategii de reducere a CO2) pentru proiecte implementate 
prin POR, 2014 – 2020 ,  în zona 3; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, AP 3, PI 3.1, 
Operațiunea B), buget local 

SD1Z3_17 

Consolidarea capacității actorilor locali de a dezvolta și 
implementa operațiunile din domeniul pescuitului, inclusiv 
promovarea capacităților lor de management al proiectelor, 
prin sprijin acordat pentru înființarea  prin parteneriate 
public-private a Grupurilor de acțiune locală  în domeniul 
pescuitului – FLAG-uri, în zona 3, „Drumul bălților”; 

Fonduri europene (PROGRAMUL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014 
– 2020, Măsura III.2),  bugete locale; 

SD1Z3_18 

Elaborarea strategiilor de dezvoltare  locală plasate sub 
responsabilitatea comunității pentru pescuit și valorificarea 
potențialului programului județean „Drumul bălților”din zona 
3; 

Fonduri europene (PROGRAMUL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014 
– 2020, Măsura III.2),  bugete locale; 

SD1Z3_19 

Elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, prin analizarea 
și evidențierea, la nivel de comunitate, a nevoilor locale, 
potențialului de dezvoltare locală, profilului resurselor  
umane și cererea locală de forță  de muncă, informarea și 
implicarea comunității și a GAL-urilor  în elaborarea 
strategiilor de dezvoltare locală din zona 3;   
 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 5, PI 
9.VI,OS 5.1), bugetul de stat 

SD1Z3_20 
Simplificarea procedurilor administrative și  reducerea 
birocrației pentru cetățeni și mediul de afaceri, în zona  3; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 
2014-2020, AP 1, O.S. 1.1)), bugetul de stat, bugete locale 
 

 Sub-direcţia de dezvoltare 2.1. Îmbunătăţirea infrastructurii de transport 
 
SD21Z3_01 Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere în Cartierul Gării Noi, 

Municipiul Slobozia FEDR, Buget Local, Buget Judeţean 
SD21Z3_02 Sistematizare şi reorganizare circulaţie în intersecţia DN 2A - 

DN 21 (Sos. Brăilei - intrarea Călăraşi), Municipiul Slobozia 
FEDR, Buget Local, Buget Judeţean 

SD21Z3_03 Modernizare străzi în Municipiul Slobozia, județul Ialomiţa FEDR, Buget Local, Buget Judeţean 
SD21Z3_04 Modernizare drumuri de exploataţie, în oraşul Amara Buget Local, Buget Judeţean 
SD21Z3_05 Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de drumuri din 

staţiunea Amara FEDR, Buget Local, Buget Judeţean 
SD21Z3_06 Amenajare drumuri de exploatare şi varianta ocolitoare în 

comuna Ciulniţa FEDR, Buget Local, Buget Judeţean 
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SD21Z3_07 Asfaltarea drumurilor locale din comuna Bucu FEADR, Fonduri Guvernamentale-  Programul Pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentare 
cu apă a satelor aprobat prin HG nr. 577/1997, cu modificările şi completările 
ulterioare), Buget local 

SD21Z3_08 Modernizare drumuri comunale, realizare trotuare şi borduri, 
in comuna Scânteia 

FEADR, Fonduri Guvernamentale-  Programul Pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentare 
cu apă a satelor aprobat prin HG nr. 577/1997, cu modificările şi completările 
ulterioare), Buget local 

SD21Z3_09 Modernizare drum comunal DC51, comuna Gheorghe Doja FEADR, Fonduri Guvernamentale-  Programul Pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentare 
cu apă a satelor aprobat prin HG nr. 577/1997, cu modificările şi completările 
ulterioare), Buget local 

SD21Z3_10 Modernizare drum de acces exploataţii agricole, comuna 
Gheorghe Doja FEADR, Buget local 

SD21Z3_11 Realizarea unei centuri ocolitoare prin nordul municipiului 
Slobozia FEDR, Buget judeţean, Fonduri guvernamentale, Buget local 

SD21Z3_12 Asfaltarea drumurilor comunale ale localităţii Gheorghe Doja 
Buget local, Programe operaţionale, Fonduri structurale, PNDL, PNDR 

SD21Z3_13 Modernizare străzi în comuna Cosâmbești, judeţul Ialomiţa 
Buget local, PNDL, PNDR, Alte surse legal constituite 

SD21Z3_14 Trotuare pietonale pe şos. Slobozia – Ţăndărei (DJ 201), în 
comuna Cosâmbești 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase/Alte surse legal constituite 

SD21Z3_15 Modernizarea drumurilor de exploatare agricolă Amara  PNDR 2014 – 2020, Submăsura 4.3 – Investiţii pentru dezvoltarea, 
modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – Componenta – 
Infrastructura de acces agricolă  

SD21Z3_16 Modernizare străzi în oraşul Amara PNDL 
   
SD21Z3_17 Modernizare drumuri locale Perieţi (pietruire şi asfaltare) Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase  
SD21Z3_18 Modernizarea reţelei de drumuri de interes local comuna 

Ciulniţa, judeţul Ialomiţa PNDR, Măsura 07 – Submăsura 7.2 
SD21Z3_19 Modernizare drumuri locale şi uliţe săteşti în comuna Albeşti, 

judeţul Ialomiţa Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 
SD21Z3_20 Asfaltarea străzilor în cartierele Slobozia Nouă, Bora şi Gării 

Noi - Slobozia POR 2014 -2020, Axa 4 
SD21Z3_21 Realizarea unui sens giratoriu modern la intrarea în oraş 

dinspre Constanţa - Slobozia POR 2014 -2020, Axa 4 
SD21Z3_22 Construirea unei noi variante ocolitoare a oraşului Slobozia POR 2014 -2020, Axa 4 
SD21Z3_23 Construirea unui nou pod peste râul Ialomiţa - Slobozia POR 2014 -2020, Axa 4 
SD21Z3_24 Modernizarea infrastructurii de transport public (căi de rulare 

şi staţii ) Slobozia POR 2014 -2020, Axa 4 
SD21Z3_25 Modernizare infrastructură drumuri comunale Gheorghe 

Lazăr PNDL, buget local 
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SD21Z3_26 Modernizare stradă Constantin Caloian şi DC 55 – etapa a 
IV-a Gheorghe Lazăr PNDL, buget local  

SD21Z3_27 Amenajare drumuri de exploatare şi rută alternativă în 
comuna Gheorghe Lazăr PNDR/ GAL 

SD21Z3_28 Construirea pod peste râul Ialomița, zona comunei Buești Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 
SD21Z3_29 Modernizare platformă drum în comuna Buești Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 
  

  Sub-direcţia de dezvoltare 2.2. Extinderea şi îmbunătăţirea accesului la servicii de utilităţi publice 
  
SD22Z3_01 Reabilitare reţea alimentare cu apa Str. Nordului între Str. 

Lacului şi Str. Viitor, Municipiul Slobozia 
FC, Fonduri Guvernamentale-  Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget 
local 

SD22Z3_02 Realizare sistem de canalizare Slobozia Nouă şi Bora, 
Municipiul Slobozia 

FC, Fonduri Guvernamentale-  Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget 
local 

SD22Z3_03 Modernizare staţie epurare (treaptă biologică), Municipiul 
Slobozia Fonduri Guvernamentale-  Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget local 

SD22Z3_04 Asigurare reţele de utilităţi zona Sud Slobozia Nouă, 
Municipiul Slobozia 

FC, Fonduri Guvernamentale-  Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget 
local 

SD22Z3_05 Sistem de încălzire Bazar, Piaţa Agroalimentară şi Piaţa Cuza 
Vodă, Municipiul Slobozia Fonduri guvernamentale, Buget local 

SD22Z3_06 Determinare alternative de gestiune delegată iluminat 
public, Municipiul Slobozia Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD22Z3_07 Reabilitare sistem de transport apă şi canalizare – staţia de 
tratare a apei (Sos Călăraşi), Municipiul Slobozia 

FC, Fonduri Guvernamentale-  Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget 
local 

SD22Z3_08 Instalaţii panouri solare, energii recuperabile la 7 unităţi 
şcolare, Bl. Gl, G2 , UGIRA si 3 blocuri ANL, Municipiul 
Slobozia 

FC, Fonduri Guvernamentale-  Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget 
local 

SD22Z3_09 Reabilitare rampă colectare deşeuri provenite din zootehnie, 
Amara Fonduri Guvernamentale-  Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget loc 

SD22Z3_10 Închiderea platformei neconforme de deşeuri în oraşul 
Amara Buget local, Fonduri guvernamentale 

SD22Z3_11 Înlocuire conductă de refulare a apei menajere şi realizare 
staţie epurare ape uzate în oraşul Amara 

FC, Fonduri Guvernamentale-  Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget 
local 

SD22Z3_12 Îmbunătățirea sistemului de alimentare cu apă potabilă în 
oraşul Amara prin introducerea unor elemente tehnologice 
suplimentare: front captare, conductă aducţiune, staţie 
tratare şi extinderea sistemului de canalizare 

FC, Fonduri Guvernamentale-  Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget 
local 

SD22Z3_13 Extindere reţea de canalizare pe străzile Oituz, Mihai Viteazu 
şi Traversări pe strada Băilor, în oraşul Amara 

FC, Fonduri Guvernamentale-  Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget 
local 

SD22Z3_14 Extinderea sistemului de iluminat pe strada Libertăţii Nord, 
în oraşul Amara Buget local 
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SD22Z3_15 Realizarea reţelei de canalizare în satul Ciulniţa şi realizare 
staţie de epurare ape uzate, comuna Ciulniţa 

FEADR, Fonduri Guvernamentale-  Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget 
local 

SD22Z3_16 Extindere reţea iluminat public în comuna Ciulniţa FEADR, Buget local 
SD22Z3_17 Realizare reţea de distribuţie gaze naturale în comuna 

Ciulniţa FEADR, Buget local 
SD22Z3_18 Înființare rețea de canalizare în comuna Gheorghe Lazăr FEADR, FC, Fonduri Guvernamentale-  Administraţia Fondului pentru Mediu, 

Buget local 
SD22Z3_19 Înfiinţare reţea de distribuţie gaze naturale, în comuna 

Cosâmbești FEADR, Buget local 
SD22Z3_20 Înfiinţare reţea de canalizare menajeră şi staţie de epurare 

în comuna Cosâmbești 
FEADR, FC, Fonduri Guvernamentale-  Administraţia Fondului pentru Mediu, 
Buget local 

SD22Z3_21 Înfiinţare staţie de epurare în comuna Bucu 
Fonduri Guvernamentale-  Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget local 

SD22Z3_22 Reabilitare platformă ecologică în comuna Scânteia FEADR, Fonduri Guvernamentale-  Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget 
local 

SD22Z3_23 Construire reţea de canalizare şi staţie de epurare, comuna 
Gheorghe Doja 

FEADR, Fonduri Guvernamentale-  Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget 
local 

SD22Z3_24 Asigurare utilităţi aferente platformei industriale pentru  
IMM-uri, Municipiul Slobozia FEDR, Buget Local, Buget Judeţean 

SD22Z3_25 Reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare în oraşul 
Amara 

FC, Fonduri Guvernamentale-  Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget 
local 

SD22Z3_26 Extindere şi modernizare sistem de alimentare cu apă 
Gheorghe Doja Buget local, Programe operaţionale, Fonduri structurale, PNDL, PNDR 

SD22Z3_27 Sistem de canalizare şi epurare a apelor uzate în comuna 
Cosâmbeşti, judeţul Ialomiţa Buget local, PNDR, Fondul de mediu, Alte surse legal constituite 

SD22Z3_28 Amenajare platformă stocare gunoi de grajd în vederea 
obţinerii de compost Amara  

POIM, Axa 3 –Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management 
eficient al resurselor – Fondul de mediu  

SD22Z3_29 Sistem de gestionare şi valorificare a deşeurilor de natură 
organică Amara 

POIM, Axa 3 –Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management 
eficient al resurselor – Fondul de mediu 

SD22Z3_30 Extindere front de captare Amara  PNDL, Fondul de Mediu  
SD22Z3_31 Extindere şi eficientizare sistem de iluminat public Amara POR 2014- 2020, Axa 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie scăzută de 

carbon, PI – 3.1 Clădiri publice şi iluminat public 
SD22Z3_32 Extindere reţea electrică, inclusiv posturi transformare 

Perieţi  Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 
 
SD22Z3_33 

Extindere reţea alimentare cu apă, reabilitare staţii de 
pompare, staţii de tratare Perieţi  Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD22Z3_34 Modernizare şi extindere reţea de apă şi apă uzată, comuna 
Ciulniţa, Judeţul Ialomiţa PNDR, Măsura 07 – Submăsura 7.2 

SD22Z3_35 Realizare reţea de alimentare cu gaze naturale în comuna 
Albeşti, judeţul Ialomiţa 
 Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 
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SD22Z3_36 Realizare reţea publică de canalizare a apelor uzate 
menajere şi staţie de epurare în comuna Albeşti, judeţul 
Ialomiţa Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD22Z3_37 Realizarea unui sistem de platforme de colectare a gunoiului 
îngropate Slobozia POR 2014 – 2020. Axa 4 

SD22Z3_38 Realizare canalizare în comuna Gheorghe Lazăr PNDR/ GAL 
SD22Z3_39 Închidere inel de echilibrare a presiunii apei şi montarea de 

electrovane la fiecare stradă Gheorghe Lazăr PNDL 
SD22Z3_40 Staţie de tratare apă comuna Gheorghe Lazăr 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 
SD22Z3_41 Reabilitare instalație apa și construire canalizare în comuna 

Buești 
Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD22Z3_42 Alimentare cu gaze, comuna Buești Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

   
 Sub-direcţia de dezvoltare 2.3. Creşterea competitivităţii economice 

 

SD23Z3_01 
Realizare centru expoziţional multifuncţional, Municipiul 
Slobozia FEDR, Buget Local, Buget Judeţean 

SD24Z3_02 
Amenajare platformă stocare gunoi de grajd în vederea 
obţinerii compostului, în oraşul Amara Fonduri Guvernamentale-  Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget local 

SD24Z3_03 

Construire case pentru specialişti prin programul 
„Renaşterea satului românesc”, comuna Gheorghe Doja Fonduri guvernamentale- HG nr. 151/2010 privind aprobarea Programului 

Renaşterea satului românesc — 10 case pentru specialişti, Buget local 

SD24Z3_04 
Modernizare fermă de creștere şi îngrăşare a porcilor, sat 
Păltiniş, comuna Perieţi FEADR, Buget local 

  
 Sub-direcţia de dezvoltare 2.4. Diversificarea economiei județene 

  

SD24Z3_01 
Realizare de noi capacităţi de producere a energiei electrice 
pentru consumul propriu în oraşul Amara Fonduri Guvernamentale-  Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget local 

SD24Z3_02 

Realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice 
pentru consum propriu prin valorificarea resurselor 
regenerabile de energie, comuna Perieţi Fonduri Guvernamentale-  Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget local 

SD24Z3_03 
Creşterea eficienţei energetice pentru cădirile publice din 
staţiunea Amara 

POR 2014- 2020, Axa 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economic cu emisii 
scăzute de carbon, PI – 3.1 B Clădiri publice şi iluminat public  

SD24Z3_04 
Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale din 
Staţiunea Amara 

POR 2014- 2020, Axa 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economic cu emisii 
scăzute de carbon, PI – 3.1A – Clădiri rezidenţiale  

SD24Z3_05 
Modernizarea infrastructurii specifice activității de pescuit 
comercial – depozite, în zona  3; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI 
MARITIME 2014 – 2020, Măsura I.23), bugete locale 
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SD24Z3_06 
Modernizarea centrelor de primă vânzare a peștelui, în zona 
3; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI 
MARITIME 2014 – 2020, Măsura I.23), bugete locale 

SD24Z3_07 
Înființarea sau modernizarea adăposturilor pescărești în 
vederea îmbunătățirii siguranței pescarilor, în zona 3 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI 
MARITIME 2014 – 2020, Măsura I.23), bugete locale 

SD24Z3_08 

Realizarea de instalații de colectare a deșeurilor generate de 
activitățile de realizare a proiectelor de investiții puncte de 
debarcare în scopul aducerii unei contribuții la protecția 
mediului, în zona 3; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI 
MARITIME 2014 – 2020, Măsura I.23), bugete locale 

SD24Z3_09 

Încurajarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu 
prin susținerea înființării de întreprinderi cu profil non-agricol 
din zona urbană 3; 

Fonduri europene, bugetul de stat ((PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL 
UMAN, AP 3, PI 8.III, OS 3.7) 

SD24Z3_10 
Construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor 
forestiere din zona 3; 

Fonduri europene (PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014- 
2020, Submăsura 4.3), bugetul de stat 

SD24Z3_11 

Construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de 
acces agricole către ferme (căi de acces din afara 
exploatațiilor agricole) în zona 3; 

Fonduri europene ((PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014- 
2020, Submăsura 4.3a)), bugetul de stat, bugete locale 

  
Sub-direcţia de dezvoltare 2.5. Dezvoltarea turismului 

  
SD25Z3_01 Reabilitarea parcului balnear din staţiunea Amara FEDR, Buget Local, Buget Judeţean 
SD25Z3_02 Dezvoltarea infrastructurii de turism  în stațiunea 

balneoclimaterică  Amara prin reamenajarea plajei şi lacului 
din complexul de agrement Perla, Înfiinţarea unui centru de 
informare turistică şi Reabilitarea principalelor căi de acces 
către unităţile hoteliere FEDR, Buget Local, Buget Judeţean 

SD25Z3_03 Restaurarea şi amenajarea Ansamblului Conacului Bolomey 
ca obiectiv de turism experimental istoric 

FEDR, Buget Judeţean 
 

   
SD25Z3_04 Valorificarea Lacului Fundata prin amenajarea unor centre de 

agrement în zonă 
FEDR, Buget Local, Buget Judeţean 
 

   
SD25Z3_05 Punerea în valoare a unor obiective turistice din zonă: 

Fundata, Perieţi, Albeşti, Ograda 
FEDR, Buget Local, Buget Judeţean 
 

SD25Z3_06 Constituirea unui complex muzeal unitar la Ograda format 
din Casa Memorială Ionel Perlea, şcoala veche şi biserică 

FEDR, Buget Local, Buget Judeţean 
 

SD25Z3_07 Reabilitare „Zona 4” Complex balnear Amara – Plaja Zorilor  POR 2014 – 2020. Axa 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea 
durabilă a turismului – P.I. 7.1 – Dezvoltarea infrastructurii de turism 

SD25Z3_08 Dezvoltarea infrastructurii de turism în staţiunea 
balneoclimatică Amara prin reamenajarea plajei şi lacului din 
Complexul de agrement „Perla” şi reabilitarea principalelor 
căi de acces către zona turistică  
 

POR 2014 – 2020. Axa 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea 
durabilă a turismului – P.I. 7.1 – Dezvoltarea infrastructurii de turism 
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SD25Z3_09 Reabilitare şi modernizare Grădina de vară Amara POR 2014 – 2020. Axa 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea 
durabilă a turismului – P.I. 7.1 – Dezvoltarea infrastructurii de turism 

SD25Z3_10 Pistă de cicloturism în jurul Lacului Amara  POR 2014 – 2020. Axa 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea 
durabilă a turismului – P.I. 7.1 – Dezvoltarea infrastructurii de turism 

SD25Z3_11 Reabilitarea Parcului balnear din Staţiunea Amara – etapa II  POR 2014 – 2020. Axa 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea 
durabilă a turismului – P.I. 7.1 – Dezvoltarea infrastructurii de turism 

SD25Z3_12 Reabilitarea şi modernizarea drumurilor de acces către 
obiectivele de interes turistic din staţiunea Amara  

POR 2014 – 2020. Axa 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea 
durabilă a turismului – P.I. 7.1 – Dezvoltarea infrastructurii de turism 

SD25Z3_13 Valorificarea potenţialului natural al Lacului Amara prin 
crearea unui complex balnear 

POR 2014 – 2020. Axa 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea 
durabilă a turismului 

SD25Z3_14 Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor 
din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasa B, din 
zona 3; 

Fonduri europene ((PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014- 
2020, Submăsura 7.6), bugetul de stat, bugete locale 

SD25Z3_15 Restaurarea, conservarea și / sau dotarea așezămintelor 
monahale de clasa B și construcția, extinderea și / sau 
modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor 
monahale de clasa B, din zona 3; 

Fonduri europene ((PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014- 
2020, Submăsura 7.6), bugetul de stat, bugete locale 

SD25Z3_16 Modernizarea, renovarea și / sau dotarea căminelor 
culturale, din  zona 3; 
 

Fonduri europene ((PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014- 
2020, Submăsura 7.6), bugetul de stat, bugete locale 

  
 Sub-direcţia de dezvoltare 3.1. Creşterea calităţii vieţii cetăţenilor judeţului Ialomiţa 

  
SD31Z3_01 Asigurare utilităţi pentru blocurile ANL zona Nord, Municipiul 

Slobozia Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 
SD31Z3_02 Lucrări de reabilitare termică la blocuri de locuinţe, 

Municipiul Slobozia Fonduri guvernamentale, Buget local 
SD31Z3_03 Reabilitare termică bloc A UGIRA,  Municipiul Slobozia Fonduri guvernamentale, Buget local 
SD31Z3_04 Amenajare Piaţa Agroalimentară bloc MB12 -13, Municipiul 

Slobozia Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 
SD31Z3_05 Reabilitare şi modernizare piaţa Revoluţiei, Municipiul 

Slobozia Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 
SD31Z3_06 Reabilitare funcţională a Pieţei Revoluţiei - Slobozia Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 
SD31Z3_07 Înfiinţare parc sat Ciulniţa, com. Ciulniţa 

Fonduri Guvernamentale-  Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget local 
SD31Z3_08 Înfiinţare parc sat Ion Ghica,com. Ciulniţa 

Fonduri Guvernamentale-  Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget local 
SD31Z3_09 Reconstrucţia ecologică şi împădurirea terenurilor agricole 

degradate ori improprii folosirii, comuna Ciulniţa FEADR, Fonduri Guvernamentale, Buget local 
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SD31Z3_10 Dezvoltare  integrată  comuna  Ciulniţa - Modernizare 
drumuri     locale,      Modernizare     baza     sportivă, 
Modernizare   şi   extindere   primărie,   Dotări   cămin 
cultural   sat   Ciulniţa,   Amenajare   Centrul   pentru 
prevenirea   şi   combaterea   violenţei   în   familie   şi 
Centrul de informare şi consiliere pentru persoanele aflate în 
dificultate, în satele Ciulniţa şi Poiana. FEADR, Fonduri guvernamentale, Buget local, Buget Judeţean 

SD31Z3_11 Înființare Bază sportivă în comuna Gheorghe Lazăr Fonduri guvernamentale, Buget local 
SD31Z3_12 Dezvoltarea integrată a comunei Cosâmbești - Modernizare 

străzi locale, Centru de zi pentru bătrâni, Renovare Cămin 
Cultural, Extindere şi modernizare Primărie, Conservare 2 
cruci de piatră FEADR, Fonduri guvernamentale, Buget local, Buget Judeţean 

SD31Z3_13 Înfiinţare Sală de sport în comuna Bucu FEADR, Fonduri guvernamentale, Buget local 
SD31Z3_14 Dezvoltarea integrată a comunei Scânteia - Înfiinţare sistem 

de canalizare, staţie de epurare, modernizare drum comunal, 
extindere reţea alimentare cu apă, centru îngrijire bătrâni, 
reabilitare, modernizare şi dotare cămin cultural 

FEADR, FC, Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru Mediu, 
Programul Pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor 
de interes local clasate şi alimentare cu apă a satelor aprobat prin HG nr. 
577/1997, cu modificările şi completările ulterioare), Buget local 

SD31Z3_15 Îmbunătăţirea calităţii mediului prin înfiinţare parc şi 
amenajare spaţiu de joacă pentru copii, împrejmuire şi 
utilităţi, în comuna Scânteia FEADR, Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru Mediu 

SD31Z3_16 Reabilitare şi dotare Cămin Cultural, comuna Gheorghe Doja 
FEADR, Fonduri Guvernamentale 
 

SD31Z3_17 Amenajarea şi promovarea unei pieţe agroalimentare, 
comuna Gheorghe Doja 

Buget local, Programe operaţionale, Fonduri structurale, PNDL, PNDR 
SD31Z3_18 Reabilitare, modernizare şi dotare Casa de cultură „Jan 

Căciulă” – oraş Amara POR 2014 – 2020, Axa 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii 
scăzute de carbon – P.I. 3.1 B Clădiri publice şi iluminat public  

SD31Z3_19 Pistă de biciclete Amara - Slobozia 
Administraţia fondului de mediu 

SD31Z3_20 Modernizare şi dotare Cămin Cultural Perieţi  
Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD31Z3_21 Executat trotuare Perieţi  
Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD31Z3_22 Amenajare Parc Scânteia 
Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD31Z3_23 Baza Sportivă tip II Scânteia 
Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase  

SD31Z3_24 Modernizare alei pietonale pe raza comunei Albeşti, judeţul 
Ialomiţa Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 
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SD31Z3_25 Amenajare şi dotare centru de joacă şi recreere pentru copii 
la nivelul comunei Albeşti, judeţul Ialomiţa  Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD31Z3_26 Dotare cu utilaje şi echipamente pentru serviciul de 
gospodărire comunală şi salubritate (maşină de colectare, 
pubele, etc.) în comuna Albeşti, judeţul Ialomiţa Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD31Z3_27 Asigurare grad de confort şi siguranţă pe timpul nopţii 
pentru cetăţenii comunei Albeşti, judeţul Ialomiţa – Lucrări 
de reabilitare a reţelei de iluminat public Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD31Z3_28 Asigurare bază tehnico-materiale pentru intervenţii în caz de 
situaţii de urgenţă la nivelul comunei Albeşti, judeţul 
Ialomiţa Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD31Z3_29 Modernizare cămin cultural în comuna Albeşti, judeţul 
Ialomiţa Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD31Z3_30 Organizare sistem de colectare selectivă, a spaţiului de 
depozitare temporară şi transportul deşeurilor în comuna 
Albeşti, judeţul Ialomiţa Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD31Z3_31 Construirea unei săli polivalente de 1200 de locuri Slobozia 
 POR 2014 – 2020, Axa 4 

SD31Z3_32 Dezvoltarea locurilor de agrement existente (parcuri şi 
pădurea Peri) şi realizarea unor noi spaţii de odihnă şi 
recreere în cartierele oraşului Slobozia POR 2014 – 2020, Axa 4 

SD31Z3_33 Construirea unui Cămin Cultural în cartierul Bora, Slobozia POR 2014 – 2020, Axa 9 
POCU 2014 – 2020, Axa 5 

SD31Z3_34 Construirea unor parcări supraterane în zonele intens 
circulate Slobozia POR 2014 – 2020, Axa 4 

SD31Z3_35 Amenajare piste biciclete în municipiul Slobozia 
POR 2014 – 2020, Axa 4 

SD31Z3_36 Dezvoltarea (extinderea) sistemului de monitorizare video pe 
raza municipiului Slobozia POR 2014 – 2020, Axa 4 

SD31Z3_37 Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe şi a clădirilor 
publice Slobozia  POR 2014 – 2020, Axa 3 

SD31Z3_38 Achiziţia de mijloace de transport în comun moderne şi 
nepoluante, Slobozia POR 2014 – 2020, Axa 4 

SD31Z3_39 Reabilitare Cămin Cultural Gheorghe Lazăr 
PNDR 

SD31Z3_40 Efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice  în  
unități și instituții de învățământ, unități medico-sanitare și 
spitale, centre maternale, cămine pentru persoane vârstnice, 
centre reabilitare, cantine sociale, adăposturi de noapte, 
centre de plasament ale copilului, din zona 3; 

Bugetul de stat (Fondul pentru mediu – Programul privind efectuarea de lucrări 
destinate eficientei energetice, beneficiari persoane juridice) 

SD31Z3_41 Instalarea sistemelor de încălzire din clădirile publice  care 
utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau 
completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care 

Fonduri europene, bugetul de stat (Programul privind instalarea sistemelor de 
încălzire care utilizează energie regenerabila, inclusiv înlocuirea sau 
completarea sistemelor 
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utilizează energie solară, energie geotermală, energie 
eoliană, energie hidro, biomasa, gaz de fermentare a 
deșeurilor, gaz de fermentare a nămolurilor din instalațiile de 
epurare a apelor uzate și biogaz sau orice alte sisteme care 
conduc la îmbunătățirea calității aerului, apei și solului, din 
zona 3; 

clasice de încălzire) 

SD31Z3_42 Realizarea și/sau modernizarea capacităților de producție a 
energiei electrice și/sau termice din biomasă și biogaz din 
zona 3; 

Fonduri europene ((PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE 
2014-2020, AP 6, O.S. 6.1), bugetul de stat, bugete locale 

SD31Z3_43 Realizarea și/sau modernizarea capacităților de producție a 
energiei termice pe bază de energie geotermală, din zona 3 

Fonduri europene ((PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE 
2014-2020, AP 6, O.S. 6.1), bugetul de stat, bugete locale 

SD31Z3_44 Lucrări de reabilitare termică a anvelopei și a  sistemului de 
încălzire, instalarea unor sisteme alternative de producere a 
energiei din surse regenerabile, înlocuirea circuitelor 
electrice în părțile comune - scări, subsol, etc., repararea 
elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial 
pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea 
blocului de locuințe, repararea acoperișului tip 
terasă/șarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a 
apelor meteorice de la nivelul terasei, demontarea 
instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe 
fațadele/terasa blocului de locuințe, precum și 
montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de 
intervenție, refacerea finisajelor interioare în zonele de 
intervenție, repararea/refacerea canalelor de ventilație din 
apartamente în scopul menținerii/realizării ventilării naturale 
a spațiilor ocupate, repararea trotuarelor de protecție, în 
scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului de 
locuințe; etc. din zona 3; 

Fonduri europene, ((PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, AP3, 
PI 3.1), bugetul de stat, bugete locale 

SD31Z3_45 Restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea 
monumentelor istorice din zona 3, asigurarea dotărilor 
interioare (instalații, echipamente și dotări pentru asigurarea 
condițiilor de climatizare, siguranță la foc, antiefracție) și a 
dotărilor  pentru expunerea și protecția patrimoniului cultural 
mobil și imobil; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP5, PI 
5.1), bugetul de stat, bugete locale 

SD31Z3_46 Activități de marketing și promovare turistică a 
monumentelor istorice din zona 3 restaurate, inclusiv 
digitizarea acestora, în cadrul proiectului. 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP5, PI 
5.1), bugetul de stat, bugete locale 

  
 Sub-direcţia de dezvoltare 3.2. Asigurarea accesului egal la serviciile de asistenţă socială 

  
SD32Z3_01 Construcţie clădire adăpost în cartier Bora, Municipiul 

Slobozia FEDR, Buget Local, Buget Judeţean 
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SD32Z3_02 Amenajare centru comunitar al persoanelor în vârstă, 
Municipiul Slobozia FEDR, Buget Local, Buget Judeţean 

SD32Z3_03 Centru pentru recuperarea copiilor cu autism, Municipiul 
Slobozia FEDR, Buget Local, Buget Judeţean 

SD32Z3_04 Centrul social Sfânta Filofteia - Amara POR 2014 – 2020, Axa 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale - 
P.I. 8.3 – Servicii sociale – bătrâni  

SD32Z3_05 Construire complex social pentru bătrânii comunei şi dotarea 
acestuia cu mobilier în comuna Albeşti, judeţul Ialomiţa 
 Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD32Z3_06 Amenajare Centru de zi pentru copiii autişti din municipiul 
Slobozia, judeţul Ialomiţa  
 POR 2014 – 2020, Axa 8 

SD32Z3_07 Reabilitarea unei foste centrale termice din zona MB – uri şi 
transformarea într-un nou centru pentru persoanele 
vârstnice Slobozia POR 2014 – 2020, Axa 8 

SD32Z3_08 Construirea a 40 de locuinţe sociale în cartierul Bora, 
Slobozia 

POR 2014 – 2020, Axa 9 
POCU 2014 – 2020 , Axa 5 

SD32Z3_09 Reabilitarea clădirii fostului Campus Şcolar „Mihai Eminescu” 
şi transformarea într-un cămin de bătrâni Slobozia POR 2014 – 2020, Axa 8 

SD32Z3_10 Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii 
centrelor sociale fără componentă rezidențială existente, 
destinate persoanelor vârstnice, respectiv persoanelor de 
peste 65 ani, din zona 3; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP8, PI 
8.1, OS 8.3), fonduri naționale, bugete locale 

SD32Z3_11 Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii 
pentru înființarea de noi centre sociale fără componentă 
rezidențială, destinate persoanelor vârstnice, respectiv 
persoanelor de peste 65 ani, din zona 3; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP8, PI 
8.1, OS 8.3), fonduri naționale, bugete locale 

SD32Z3_12 Asigurarea/modernizarea utilităților generale și specifice 
pentru infrastructura de servicii sociale fără componentă 
rezidențială (inclusiv branșarea la utilități), destinate 
persoanelor vârstnice, respectiv persoanelor de peste 65 ani, 
din zona 3; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, AP8, PI 
8.1, OS 8.3), fonduri naționale, bugete locale 

SD32Z3_13 Crearea/modernizarea facilităților de acces fizic pentru 
persoane cu dizabilități, din zona 3; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP8, PI 
8.1, OS 8.3), fonduri naționale, bugete locale 

SD32Z3_14 Amenajarea unor ateliere de lucru în cadrul centrelor sociale 
fără componentă rezidențială, destinate persoanelor 
vârstnice, respectiv persoanelor de peste 65 ani, din zona 3; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP8, PI 
8.1, OS 8.3), fonduri naționale, bugete locale 

SD32Z3_15 Dotări adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de 
infrastructura socială fără componentă rezidențială, inclusiv 
echipamente pentru persoane cu dizabilități, destinate 
persoanelor vârstnice, respectiv persoanelor de peste 65 ani, 
din zona 3; 
 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP8, PI 
8.1, OS 8.3), fonduri naționale, bugete locale 
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Sub-direcţia de dezvoltare 3.3. Asigurarea accesului egal la serviciile de sănătate 

 

SD33Z3_01 
Reabilitare dispensar uman în oraşul Amara 
 Buget Local, Buget Judeţean 

SD33Z3_02 

Consolidarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, corp 
C,D,E, Etapele I și III 
 Buget Judeţean 

SD33Z3_03 
Reabilitare termică Spitalul de Urgenţă Slobozia 
 Buget Judeţean, Fonduri guvernamentale 

SD33Z3_04 
Amenajare şi extindere unitate de primire urgenţe la Spitalul 
de Urgență Slobozia Buget Judeţean, Fonduri guvernamentale 

SD33Z3_05 
Reabilitare dispensar uman în comuna Albeşti, judeţul 
Ialomiţa Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD33Z3_06 
Sprijin pentru dotarea adecvată a unităţilor sanitare Slobozia 
 POR 2014 – 2020, Axa 8 

SD33Z3_07 
Colectarea datelor, studii/anchete și activități de cercetare 
privind drogurile  la nivelul județului Ialomița; 

Fonduri europene (Programul Justiție al UE 2014-2020/sprijin pentru 
inițiativele privind politica antidrog), buget județean 

SD33Z3_08 

Consolidarea rolului  de consiliere al organizațiilor societății 
civile, precum și a capacității lor de a genera o schimbare la 
nivel local și a împărtăși bunele practici prin  activități de 
formare, învățare reciprocă, parteneriat, cooperare și 
dezvoltarea de rețele de combatere a consumului de droguri  
la nivelul județului Ialomița; 

Fonduri europene (Programul Justiție al UE 2014-2020/sprijin pentru 
inițiativele privind politica antidrog), buget județean 

  
 Sub-direcţia de dezvoltare 3.4. Asigurarea accesului egal la educaţie 

 
SD34Z3_01 Amenajare sală de gimnastică, Şcoala nr. 5 Slobozia Nouă, 

Municipiul Slobozia FEDR, Buget Local  
SD34Z3_02 Realizare ateliere de creaţie si campus şcolar pentru Liceul 

de Artă, Municipiul Slobozia FEDR, Buget Local  
SD34Z3_03 Înfiinţare Campus şcolar M. Eminescu, Municipiul Slobozia FEDR, Buget Local  
SD34Z3_04 Înfiinţare Grădiniţă cu 200 de locuri cartier Pepinieră, 

Municipiul Slobozia Buget Local  
SD34Z3_05 Înfiinţare Sală gimnastică Liceul Pedagogic, Municipiul 

Slobozia FEDR, Buget Local 
SD34Z3_06 Înfiinţare Sală gimnastică Şcoala generală nr. 1, Municipiul 

Slobozia FEDR, Buget Local 
SD34Z3_07 Amenajare Sala gimnastică Școala Generală nr. 4, Municipiul 

Slobozia FEDR, Buget Local 
SD34Z3_08 Amenajare Sală gimnastică Şcoală de Arte şi Meserii nr. 6, 

Municipiul Slobozia FEDR, Buget Local 
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SD34Z3_09 Amenajare Sală gimnastică Grădiniţa PN2 prin transformare 
punct termic, Municipiul Slobozia FEDR, Buget Local 

SD34Z3_10 Reabilitare Grădiniță, comuna Gheorghe Lazăr 
FEADR, Buget Local 

SD34Z3_11 Reabilitarea, modernizarea şi dotarea localurilor Şcolii 
gimnaziale Gheorghe Doja Buget local, Programe operaţionale, Fonduri structurale, PNDL, PNDR 

SD34Z3_12 Reabilitarea şi punerea în valoare a imobilului „Şcoala de tip 
Spiru Haret”, comuna Gheorghe Doja Buget local, Programe operaţionale, Fonduri structurale, PNDL, PNDR 

SD34Z3_13 Realizarea unei săli de sport, comuna Gheorghe Doja 
Buget local, Programe operaţionale, Fonduri structurale, PNDL, PNDR 

SD34Z3_14 Reabilitare Grădiniţa cu program normal, sat Gimbăşani, 
comuna Cosâmbești, judeţul Ialomiţa POR 2014 – 2020 – Prioritatea de investiţii 10 

SD34Z3_15 Reabilitare corp B Şcoala gimnazială sat Gimbăşani, comuna 
Cosâmbești, judeţul Ialomiţa POR 2014 – 2020 – Prioritatea de investiţii 10 

SD34Z3_16 Modernizare Grădiniţa cu Program Normal Ciulniţa 
POR 2014 – 2020 – Prioritatea de investiţii 10 

SD34Z3_17 Anvelopare Şcoala cu clasele I – VIII Ciulniţa 
POR 2014 – 2020 – Prioritatea de investiţii 10 

SD34Z3_18 Înfiinţare grădiniţă şi grup sanitar în şcoala veche din 
localitatea Poiana, Ciulniţa POR 2014 – 2020 – Prioritatea de investiţii 10 

SD34Z3_19 Reabilitare, modernizare şi extindere Şcoala gimnazială 
„George Vâlsan” Amara 

Fonduri europene, buget local, buget de stat, împrumuturi, parteneriate, alte 
surse 
POR 2014 – 2020. Axa 10 – Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale – P.I. 
10.3 – Infrastructură educaţională 

SD34Z3_20 Modernizare, reabilitare, extindere şi dotare  Şcoală Scânteia Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 
SD34Z3_21 Modernizare, reabilitare, extindere şi dotare  Grădiniţă 

Scânteia Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 
SD34Z3_22 Modernizare şcoli şi grădiniţe în comuna Albeşti, judeţul 

Ialomiţa Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 
SD34Z3_23 Dotare cu mobilier a şcolilor în comuna Albeşti, judeţul 

Ialomiţa Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 
SD34Z3_24 Reabilitarea unei foste centrale termice şi transformarea în 

ateliere pentru igiena corpului omenesc în cadrul Liceului 
Tehnologic „Înălţarea Domnului” Slobozia POR 2014 – 2020, Axa 10 

SD34Z3_25 Construirea unei creşe în cartierul Gării Noi Slobozia 
POR 2014 – 2020, Axa 10 

SD34Z3_26 Modernizare şi extindere Grădiniţa Gheorghe Lazăr 
PNDR 

SD34Z3_27 Atragerea  și menținerea  în școlile țintă a resurselor umane 
calificate, competente și motivate, capabile să furnizeze o 
educație de calitate și să asigure incluziunea școlară, în zona 
3; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 6, PI 10.I, 
OS 6.2, 6.3, 6.6), bugetul de stat, bugete locale 
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SD34Z3_28 Dezvoltarea  capacității instituționale a echipelor 
manageriale din școlile țintă, în scopul asigurării 
sustenabilității intervențiilor de creștere a calității în 
educație, din zona 3; 
 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 6, PI 10.I, 
OS 6.2, 6.3, 6.6), bugetul de stat, bugete locale 

SD34Z3_29 Dezvoltarea de mecanisme și acțiuni cu impact direct  
asupra facilitării accesului la educație și prevenirii/reducerii 
părăsirii timpurii a școlii, în zona 3; 
 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 6, PI 10.I, 
OS 6.2, 6.3, 6.6), bugetul de stat, bugete locale 

SD34Z3_30 Dezvoltarea de mecanisme și acțiuni destinate creșterii 
calității serviciilor educaționale  în școlile din zona 3; 
 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 6, PI 10.I, 
OS 6.2, 6.3, 6.6), bugetul de stat, bugete locale 

SD34Z3_31 Dezvoltarea de mecanisme și acțiuni destinate asigurării 
resurselor umane calificate în educație, din școlile zonei 3; 
 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 6, PI 10.I, 
OS 6.2, 6.3, 6.6), bugetul de stat, bugete locale 

SD34Z3_32 

Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Slobozia 
- construire /extindere clădire săli de clasă; 
- dotarea laboratoarelor cu echipament şi tehnologii 

moderne; 
- reabilitare acoperiş corp D; 
- reabilitare /modernizare sală de sport şi teren sport 
- dotarea sălilor de clasă cu mobilier adecvat 

 
Fonduri europene, buget local, buget de stat, împrumuturi, parteneriate, alte 
surse 
 

SD34Z3_33 

Liceul Pedagogic „Matei Basarab” Slobozia 
-  Construcţia infrastructurii educaţionale pentru 

învățământul general obligatoriu; 
-  Modernizare şi echiparea infrastructurii pentru 

educaţie timpurie preşcolară; 

 
Fonduri europene, buget local, buget de stat, împrumuturi, parteneriate, alte 
surse 
 

SD34Z3_34 

Liceul de Arte „Ionel Perlea” Slobozia 
-  finalizarea lucrărilor de construcţii la Campusul 

şcolar; 
- finalizarea lucrărilor de construcţii pentru sala de 

gimnastică Şcoala nr 1 
-  construcţie corp clădire cu 16 săli de clasă; 

 
 
Fonduri europene, buget local, buget de stat, împrumuturi, parteneriate, alte 
surse 
 

SD34Z3_35 

Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu „Slobozia 
- Reabilitarea, modernizarea şi echiparea atelierului 

tehnologic de sudură; 
- Echiparea sălilor de clasă cu un sistem de 

supraveghere centralizată în vederea organizării 
examenelor naţionale; 

- Modernizarea /echiparea atelierelor,laboratorului şi 
cabinetului pentru domeniile Mecanică şi Electric cu 
echipamente necesare desfășurării orelor de instruire 
practică; 

 
 
 
 
Fonduri europene, buget local, buget de stat, împrumuturi, parteneriate, alte 
surse 
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SD34Z3_36 

Şcoala Postliceală Sanitară  
- Echiparea laboratorului de informatică; 
- Dotarea laboratoarelor cu echipamente medicale 

specifice; 
- Dotarea cu echipamente IT 

 
 
Fonduri europene, buget local, buget de stat, împrumuturi, parteneriate, alte 
surse 
 

SD34Z3_37 
Şcoala Gimnazială „SF Andrei „ Slobozia 

- Extindere spaţii şcolare 
Fonduri europene, buget local, buget de stat, împrumuturi, parteneriate, alte 
surse 
 

SD34Z3_38 
Şcoală Gimnazială Nr. 3 Slobozia 

- Reabilitare şcoală şi sală de sport 
 

Fonduri europene, buget local, buget de stat, împrumuturi, parteneriate, alte 
surse 
 

SD34Z3_39 

Grădinița cu program prelungit „Dumbrava Minunată”   
- Reabilitarea termică a localului grădiniţei; 
- Modernizare şi echipare infrastructurii pentru 

educaţie timpurie şcolară; 

 
Fonduri europene, buget local, buget de stat, împrumuturi, parteneriate, alte 
surse 
 

SD34Z3_40 

Consiliul Local Slobozia 
- Reabilitare termică unităţi de învățământ preşcolar şi 

şcolar din municipiul Slobozia; 
- Dotarea şcolilor gimnaziale cu echipament IT de 

ultimă generaţie 

 
 
Fonduri europene, buget local, buget de stat, împrumuturi, parteneriate, alte 
surse 
 

SD34Z3_41 
Reabilitare şi extindere grădiniţa în localitatea Perieţi, 
comuna Perieţi, judeţul Ialomiţa 

Fonduri europene, buget local, buget de stat, împrumuturi, parteneriate, alte 
surse 
 

SD34Z3_42 

Reabilitarea spaţiilor destinate procesului educaţional, 
reducerea costurilor cu energia termică prin îmbunătăţirea 
clasei energetice a clădirilor  
- prevederea de panouri solare ca sursă alternativă de 

energie(Grădiniţa cu program normal Albeşti); 
- reabilitarea/înlocuirea centralei termice –Şcoala 

Gimnazială «Constantin Ştefan» Albeşti; 
- dotarea cu centrală termică –Corp C (Atelier şcoală) 

 
 
Fonduri europene, buget local, buget de stat, împrumuturi, parteneriate, alte 
surse 
 

SD34Z3_43 

 Refacerea acoperişului pentru a împiedica pătrunderea apei 
în pod şi înlocuirea jgheaburilor şi a burlanelor de scurgere a 
apei: 

   -Grădinita cu program normal Marsilieni; 
  –Şcoala Gimnazială «Constantin Ştefan» Albeşti 
 

 
 
Fonduri europene, buget local, buget de stat, împrumuturi, parteneriate, alte 
surse 
 

SD34Z3_44 

Refacerea trotuarului din jurul clădirii cu pante  
corespunzătoare pentru îndepărtarea apelor pluviale de la 
soclu: 

   -Grădinita cu program normal Marsilieni; 
  –Şcoala Gimnazială «Constantin Ştefan» Albeşti 
 

 
 
Fonduri europene, buget local, buget de stat, împrumuturi, parteneriate, alte 
surse 
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SD34Z3_45 

Înlocuirea instalaţiei electrice interioare şi a aparetelor de 
iluminat  cu altele noi, eficiente energetic( Grădinita cu 
program normal Marsilieni;Şcoala Gimnazială «Constantin 
Ştefan» Albeşti); Branşament 380V 

 
 
Fonduri europene, buget local, buget de stat, împrumuturi, parteneriate, alte 
surse 
 

SD34Z3_46 

Reabilitarea energetică generală prin izolarea termica a 
planşeului, refacerea finisajelor (Grădinita cu program 
normal Marsilieni, Grădiniţa cu program normal Albeşti, 
Şcoala Gimnazială «Constantin Ştefan» Albeşti) 

 
Fonduri europene, buget local, buget de stat, împrumuturi, parteneriate, alte 
surse 
 

SD34Z3_47 

Îmbunătăţirea  infrastructurii aferente Şcoala Albeşti                           
(G.P.N. Albeşti, G.P.N. Marsilieni) prin lucrări de reabilitare a 
clădirilor, a căilor de acces, a instalaţiilor sanitare şi echipare 
infrastructură educaţională  
 

 
 
Fonduri europene, buget local, buget de stat, împrumuturi, parteneriate, alte 
surse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 

Cod 

Proiect 

Proiecte aferente 

Zonei 4 Feteşti-Ţăndărei Surse de finanţare 

 

Direcţia de dezvoltare 1. Dezvoltarea capacităţii administrative 

 
SD1Z4_01 Construire sediu primărie, comuna Ograda Buget Local 
SD1Z4_02 Înfiinţare Post Poliţie în comuna Mărculeşti Buget Local 
SD1Z4_03 Elaborarea strategiei de dezvoltare locală a localităţii Feteşti 

FSE, Buget local 
SD1Z4_04 Realizare lucrări de cadastru imobiliar – edilitar în Feteşti Buget Local 
SD1Z4_05 Înfiinţare sediu administrativ nou în comuna Giurgeni Buget Local 
SD1Z4_06 Constituirea parteneriatului GAL Dunărea de Jos şi 

pregătirea planului de dezvoltare locală FEADR 
SD1Z4_07 Modernizare sediu primărie în comuna Săveni, judeţul 

Ialomiţa 
Fonduri europene, buget local, buget de stat, împrumuturi, parteneriate, alte 
surse 

SD1Z4_08 Reactualizare Plan Urbanistic General şi regulament local de 
urbanism comuna Săveni, judeţul Ialomiţa 

Fonduri europene, buget local, buget de stat, împrumuturi, parteneriate, alte 
surse 

SD1Z4_09 Dotarea cu echipamente informatice în vederea 
îmbunătăţirii serviciilor din cadrul administraţiei publice 
locale în comuna Săveni, judeţul Ialomiţa 

Fonduri europene, buget local, buget de stat, împrumuturi, parteneriate, alte 
surse 

SD1Z4_10 Demolare şi construire sediu Primărie Mun. Feteşti  PNDL  
SD1Z4_11 Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, (pereți 

exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul nivel, 
planșeu peste subsol), șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv 
măsuri de consolidare a clădirii publice din zona 4; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, AP 3, PI 3.1, 
Operațiunea B), buget local 

SD1Z4_12 Reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea 
și transportul agentului termic pentru încălzire și a apei 
calde menajere, a sistemelor de ventilare și climatizare, 
inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și 
instalarea echipamentelor aferente și racordarea la 
sistemele de încălzire centralizată, după caz, din zona 4; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, AP 3, PI 3.1, 
Operațiunea B), buget local 

SD1Z4_13 Utilizarea surselor regenerabile de energie pentru 
asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzire 
și prepararea apei calde de consum în clădirile publice din 
zona 4; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, AP 3, PI 3.1, 
Operațiunea B), buget local 

SD1Z4_14 Implementarea sistemelor de management energetic având 
ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea 
consumurilor de energie (ex. Achiziționarea și instalarea 
sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei 
electrice), din zona 4; 
 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, AP 3, PI 3.1, 
Operațiunea B), buget local 
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SD1Z4_15 Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent 
cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și 
durată mare de viață, din zona 4; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, AP 3, PI 3.1, 
Operațiunea B), buget local 

SD1Z4_16 Realizarea de strategii pentru eficiență energetică (ex. 
strategii de reducere a CO2) pentru proiecte implementate 
prin POR 2014 – 2020, în zona 4; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, AP 3, PI 3.1, 
Operațiunea B), buget local 

SD1Z4_17 Consolidarea capacității actorilor locali de a dezvolta și 
implementa operațiunile din domeniul pescuitului, inclusiv 
promovarea capacității lor de management al proiectelor, 
prin sprijin acordat pentru înființarea  prin  parteneriate 
public-private a Grupurilor de acțiune locala in domeniul 
pescuitului – FLAG-uri, în zona 4, „Drumul bălților”; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI 
MARITIME 2014 – 2020, Măsura III.2),  bugete locale; 

SD1Z4_18 Elaborarea strategiilor de dezvoltare  locală plasate sub 
responsabilitatea comunității pentru pescuit și valorificarea 
potențialului programului județean „Drumul bălților”din 
zona 4; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI 
MARITIME 2014 – 2020, Măsura III.2),  bugete locale; 

SD1Z4_19 Elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, prin analizarea 
și evidențierea, la nivel de comunitate, a nevoilor locale, 
potențialului de dezvoltare locală, profilului resurselor  
umane și cererea locală  de forță  de muncă, informarea și 
implicarea comunității și a GAL-urilor  în elaborarea 
strategiilor de dezvoltare locală din zona 4;   

Fonduri europene ((PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 5, PI 
9.VI,OS 5.1), bugetul de stat 

SD1Z4_20 

Simplificarea procedurilor administrative și  reducerea 
birocrației pentru cetățeni și mediul de afaceri, în zona 4; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 
2014-2020, AP 1, O.S. 1.1)), bugetul de stat, bugete locale 
 
 
 

SD1Z4_21 Achiziționare spațiu pentru primărie în comuna Stelnica Fonduri europene, buget local, buget de stat, împrumuturi, parteneriate, alte 
surse 

  
  Sub-direcţia de dezvoltare 2.1. Îmbunătăţirea infrastructurii de transport 

  
SD21Z4_01 Reabilitarea străzilor din Ţăndărei FEDR, Buget Local, Buget Judeţean 
SD21Z4_02 Construcţii şi reparaţii trotuare in Ţăndărei FEDR, Buget Local, Buget Judeţean 
SD21Z4_03 Asfaltare parcări in Ţăndărei FEDR, Buget Local, Buget Judeţean 
SD21Z4_04 Îmbunătăţirea reţelei de străzi a comunei Ograda FEADR, Fonduri Guvernamentale-  Programul Pietruirea, reabilitarea, 

modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentare 
cu apă a satelor aprobat prin HG nr. 577/1997, cu modificările şi completările 
ulterioare), Buget local 
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SD21Z4_05 Pietruirea drumurilor de exploatare agricolă în comuna 
Mărculeşti 

FEADR, Fonduri Guvernamentale-  Programul Pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentare 
cu apă a satelor aprobat prin HG nr. 577/1997, cu modificările şi completările 
ulterioare), Buget local 

SD21Z4_06 Asfaltare străzi interioare şi rigole pavate în comuna 
Mărculeşti 

FEADR, Fonduri Guvernamentale-  Programul Pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentare 
cu apă a satelor aprobat prin HG nr. 577/1997, cu modificările şi completările 
ulterioare), Buget local 

SD21Z4_07 Lucrări de asfaltare drum şi realizare rigole betonate în 
comuna Sudiţi 

FEADR, Fonduri Guvernamentale-  Programul Pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentare 
cu apă a satelor aprobat prin HG nr. 577/1997, cu modificările şi completările 
ulterioare), Buget local 

SD21Z4_08 Pietruire drumuri în comuna Sudiţi FEADR, Fonduri Guvernamentale-  Programul Pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentare 
cu apă a satelor aprobat prin HG nr. 577/1997, cu modificările şi completările 
ulterioare), Buget local 

SD21Z4_09 Modernizarea drumurilor locale din comuna Mihail 
Kogălniceanu 

FEADR, Fonduri Guvernamentale-  Programul Pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentare 
cu apă a satelor aprobat prin HG nr. 577/1997, cu modificările şi completările 
ulterioare), Buget local 

SD21Z4_10 Modernizarea drumurilor de acces şi a drumurilor agricole 
de exploataţie, comuna Platoneşti 

FEADR, Fonduri Guvernamentale-  Programul Pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentare 
cu apă a satelor aprobat prin HG nr. 577/1997, cu modificările şi completările 
ulterioare), Buget local 

SD21Z4_11 Reabilitarea infrastructurii rutiere în Feteşti FEDR, Buget local 
SD21Z4_12 Reabilitarea drumului DC 34, Municipiul Feteşti FEDR, Buget local 
SD21Z4_13 Modernizarea infrastructurii agricole prin reabilitarea 

drumurilor de exploataţie în localitatea Feteşti Buget Local, Buget Judeţean 
SD21Z4_14 Modernizare drumuri de exploataţie agricole în Făcăeni FEADR, Buget Local, Buget Judeţean 
SD21Z4_15 Pietruire drumuri de interes local în Făcăeni FEADR, Fonduri Guvernamentale-  Programul Pietruirea, reabilitarea, 

modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentare 
cu apă a satelor aprobat prin HG nr. 577/1997, cu modificările şi completările 
ulterioare), Buget local 

SD21Z4_16 Asfaltare drumuri săteşti (28 km) in Făcăeni FEADR, Fonduri Guvernamentale-  Programul Pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentare 
cu apă a satelor aprobat prin HG nr. 577/1997, cu modificările şi completările 
ulterioare), Buget local 

SD21Z4_17 Asfaltare drum comunal Progresu – Movila 1-11 km, 
Făcăeni 

FEADR, Fonduri Guvernamentale-  Programul Pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentare 
cu apă a satelor aprobat prin HG nr. 577/1997, cu modificările şi completările 
ulterioare), Buget local 



 

59 

SD21Z4_18 Modernizare străzi comunale în Giurgeni FEADR, Fonduri Guvernamentale-  Programul Pietruirea, reabilitarea, 
modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentare 
cu apă a satelor aprobat prin HG nr. 577/1997, cu modificările şi completările 
ulterioare), Buget local 

SD21Z4_19 Construire drum centură trafic greu (12 km) Făcăeni FEDR, Buget Local, Buget Judeţean 
 

SD21Z4_20 Modernizare drumuri de exploatare Ograda 
Fonduri U.E. 

SD21Z4_21 Asfaltare străzi comuna Platoneşti  Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD21Z4_22 Modernizare infrastructură rutieră în comuna Sudiţi, judeţul 
Ialomiţa: străzile Sf. Voievozi Mihail şi Gavril, Sudiţi 
Ungureni şi Crucii  

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD21Z4_23 Modernizare drumuri de interes local în comuna Sudiţi, 
judeţul Ialomiţa 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD21Z4_24 Asfaltare drum de exploataţie agricolă Sudiţi 
Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD21Z4_25 Reabilitarea şi modernizarea reţelei stradale Sudiţi  
Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD21Z4_26 Modernizarea drumurilor de interes local, modernizarea 
străzilor şi a uliţelor săteşti în comuna Săveni, judeţul 
Ialomiţa 

Fonduri europene, buget local, buget de stat, împrumuturi, parteneriate, alte 
surse 

SD21Z4_27 Asfaltare străzi, comuna Mihail Kogălniceanu PNDL, GAL 
SD21Z4_28 Modernizare străzi în municipiul Feteşti PNDL 
SD21Z4_29 Asfaltare şi modernizare străzi municipale Feteşti PNDL 
SD21Z4_30 Sens giratoriu intersecţie DN3A – DN 3B Feteşti Gară Alte surse  
SD21Z4_31 Construcția , extinderea, modernizarea drumurilor de acces 

agricole catre ferme – căi de acces din afara exploatațiilor 
agricole în comuna Gura Ialomiței 

Fonduri europene, buget local, buget de stat, împrumuturi, parteneriate, alte 
surse 

SD21Z4_32 Construcția, extinderea, modernizarea rețelei de drumuri  
de interes local în comuna Gura Ialomiței 

Fonduri europene, buget local, buget de stat, împrumuturi, parteneriate, alte 
surse 

SD21Z4_33 Modernizare şi asfaltare drumuri , stradale în comuna 
Vlădeni, judeţul Ialomiţa, lungime 16km 

AP Mediu, MDRAP 

SD21Z4_34 Modernizare drumuri de exploatare în câmp , Ograda Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 
  

Sub-direcţia de dezvoltare 2.2. Extinderea şi îmbunătăţirea accesului la servicii de utilităţi publice 

  

 

SD22Z4_01 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de distribuţie apă 
potabilă în Ţăndărei FC, Fonduri Guvernamentale-  Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget local 

SD22Z4_02 Amenajare platformă pentru deşeuri animale, în Ţăndărei 
Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget local 

SD22Z4_03 Înfiinţare staţie epurare şi reţea de canalizare în Ţăndărei 
FC, Fonduri Guvernamentale-  Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget local 
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SD22Z4_04 Extindere reţea de alimentare cu apă (20,5 km) în comuna 
Ograda FEADR, FC, Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru Mediu, 

Programul Pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor 
de interes local clasate şi alimentare cu apă a satelor aprobat prin HG nr. 
577/1997, cu modificările şi completările ulterioare), Buget local 

SD22Z4_05 Înfiinţare reţea canalizare (20,5 km) şi staţie epurare în 
comuna Ograda 

FEADR, FC, Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru Mediu, 
Buget local 

SD22Z4_06 Înfiinţare reţea de alimentare cu gaze naturale în comuna 
Ograda FEADR, Buget Local 

SD22Z4_07 Extindere reţea de distribuţie a energiei electrice Ograda FEADR, Buget Local 
SD22Z4_08 Realizare reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna 

Sudiţi 
FEADR, FC, Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru Mediu, 
Buget local 

SD22Z4_09 Înființare sistem distribuţie gaze în comuna Mihail 
Kogălniceanu FEADR, Buget Local 

SD22Z4_10 Înfiinţare sistem integrat de canalizare şi epurare în 
comuna Mihail Kogălniceanu 

FEADR, FC, Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru Mediu, 
Buget local 

SD22Z4_11 Extinderea reţelei de alimentare cu apă în satul Platoneşti, 
comuna Platoneşti FEADR, FC, Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru Mediu, 

Programul Pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor 
de interes local clasate şi alimentare cu apă a satelor aprobat prin HG nr. 
577/1997, cu modificările şi completările ulterioare), Buget local 

SD22Z4_12 Înfiinţare staţie de epurare, sat Platoneşti, comuna 
Platoneşti 

FEADR, Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget 
local 

SD22Z4_13 Extinderea reţelei de distribuţie a gazelor naturale în Feteşti 
FEADR, Buget Local 

SD22Z4_14 Reabilitarea reţelei de alimentare cu apă, extinderea reţelei 
de canalizare în cartierul Buliga, Feteşti FC, Fonduri Guvernamentale-  Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget local 

SD22Z4_15 Înfiinţare platforme de compost în Feteşti 
Fonduri Guvernamentale-  Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget local 

SD22Z4_16 Reabilitarea reţelei de alimentare cu apă a cartierelor 
Feteşti Oraş şi Buliga, Feteşti FC, Fonduri Guvernamentale-  Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget local 

SD22Z4_17 Reabilitarea rețelelor de apă potabilă  şi apă uzată în oraşul 
Feteşti FC, Fonduri Guvernamentale-  Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget local 

SD22Z4_18 Eficientizarea consumului energetic la Spitalul Feteşti şi 
Şcoala nr. 1 Feteşti Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD22Z4_19 Extindere şi finalizare sistem canalizare în Făcăeni FEADR, FC, Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru Mediu, 
Buget local 

SD22Z4_20 Alimentare cu gaze naturale (gaz metan) în Făcăeni FEADR, FC, Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru Mediu, 
Buget local 

SD22Z4_21 Construire staţie compostare deşeuri, comuna Vlădeni FEADR, FC, Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru Mediu, 
Buget local 
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SD22Z4_22 Înfiinţare sistem de canalizare în comuna Giurgeni FEADR, FC, Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru Mediu, 
Buget local 

SD22Z4_23 Extindere reţea alimentare gaze naturale în Ţăndărei Buget Local, Buget Judeţean 
SD22Z4_24 Extinderea alimentării cu gaze naturale a localităţilor 

aflate pe traseul Amara – Ţăndărei 
FEADR, FC, Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru Mediu, 
Buget local 

SD22Z4_25 Reabilitarea sistemului de iluminat public stradal, comuna 
Ograda Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD22Z4_26 Înfiinţare gospodărire de apă şi reţea distribuţie de apă, sat 
Lăcusteni, comuna Platoneşti PNDL, buget local 

SD22Z4_27 Sistem de canalizare a apelor uzate menajere în sat 
Platoneşti, comuna Platoneşti, judeţul Ialomiţa Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD22Z4_28 Construirea unui depozit ecologic Sudiţi Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 
SD22Z4_29 Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul public şi 

rezidenţial Sudiţi  
Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD22Z4_30 Construire sistem de distribuţie gaze naturale Sudiţi  Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 
SD22Z4_31 Extinderea şi modernizarea reţelei de alimentare cu apă în 

comuna Săveni, judeţul Ialomiţa 
Fonduri europene, buget local, buget de stat, împrumuturi, parteneriate, alte 
surse 

SD22Z4_32 Realizare reţea publică de canalizare a apelor uzate 
menajere şi staţie de epurare în comuna Săveni, judeţul 
Ialomiţa 

Fonduri europene, buget local, buget de stat, împrumuturi, parteneriate, alte 
surse 

SD22Z4_33 Dotări pentru intervenţii în caz de situaţii de urgenţă 
(autospeciala PSI, buldo-excavator, vola, tractor cu 
remorca, etc.) în comuna Săveni, judeţul Ialomiţa 

Fonduri europene, buget local, buget de stat, împrumuturi, parteneriate, alte 
surse 

SD22Z4_34 Montarea unui post de transformare electrică în comuna 
Săveni, judeţul Ialomiţa 

Fonduri europene, buget local, buget de stat, împrumuturi, parteneriate, alte 
surse 

SD22Z4_35 Organizarea sistemului de colectare selectivă, a spaţiului de 
depozitare temporară şi transportul deşeurilor în comuna 
Săveni, judeţul Ialomiţa –  
Dotarea cu utilaje şi echipamente pentru serviciul de 
gospodărire comunală şi salubritate (mașină de colectare, 
pubele) în comuna Săveni, judeţul Ialomiţa 

Fonduri europene, buget local, buget de stat, împrumuturi, parteneriate, alte 
surse 

SD22Z4_36 Închiderea platformelor de gunoi în comuna Săveni, judeţul 
Ialomiţa 

Fonduri europene, buget local, buget de stat, împrumuturi, parteneriate, alte 
surse 

SD22Z4_37 Realizare reţea de alimentare cu gaze naturale în comuna 
Săveni, judeţul Ialomiţa 

Fonduri europene, buget local, buget de stat, împrumuturi, parteneriate, alte 
surse 

SD22Z4_38 Extindere reţea canalizare comuna Mihail Kogălniceanu  PNDL 
SD22Z4_39 Modernizare staţie tratare a apei comuna Mihail 

Kogălniceanu PNDL 
SD22Z4_40 Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă 

uzată în aria de operare SC RAJA SA Constanţa în perioada 
2014 – 2020 

- Extindere alimentare cu apă POIM OS 3.2 
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- Extindere reţea de canalizare 
- Staţii de pompare apă uzată noi 
- Staţie de tratare a apei Feteşti 

SD22Z4_41 Extindere reţea de alimentare cu gaze în municipiul Feteşti Alte surse  
SD22Z4_42 Amenajare şanţuri şi rigole de scurgere a apei din 

precipitaţii în comuna Vlădeni, judeţul Ialomiţa, lungime 18 
km 

AP Mediu, MDRAP 

SD22Z4_43 Construire platformă de gunoi în comuna Vlădeni, judeţul 
Ialomiţa 

AP Mediu, MDRAP 

SD22Z4_44 Extindere reţea de canalizare menajeră în comuna 
Vlădeni,judeţul Ialomiţa , lungime 12 km 

AP Mediu, MDRAP 

  
 Sub-direcţia de dezvoltare 2.3. Creşterea competitivităţii economice 

  
SD23Z4_01 Parc tehnologic şi ştiinţific specializat în industria agro-

alimentară în municipiul Feteşti; FEDR, Buget Local, Buget Judeţean 
SD23Z4_02 Înfiinţare fermă vaci de lapte şi de procesare cereale  în 

localitatea Giurgeni  FEADR, Buget local 
SD23Z4_03 Dezvoltare sere de legume în comuna Ograda FEADR, Buget local 
SD23Z4_04 Construire fabrică de pâine şi produse de panificaţie în 

comuna Ograda FEADR, Buget local 
SD23Z4_05 Ferma vegetală mixtă - cultură mare şi legume -  în 

comuna Valea Ciorii FEADR, Buget local 
  

 Sub-direcţia de dezvoltare 2.4. Diversificarea economiei judeţene 
  
SD24Z4_01 Înfiinţare parc eolian/fotovoltaic în comuna Mihail 

Kogălniceanu Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget local 
SD24Z4_02 Amplasarea unui split de măsurare a parametrilor vântului, 

realizarea unui parc de turbine eoliene, a tuturor drumurilor 
de acces la acesta şi a racordului electric pentru evacuarea 
puterii în sistemul energetic naţional(LES, LEA) - 
extravilanul comunei Vlădeni 

FEDR, Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget 
judeţean 

SD24Z4_03 Amplasarea unui split de măsurare a parametrilor vântului; 
realizarea unui parc de turbine eoliene şi a racordului 
electric pentru evacuarea puterii în sistemul energetic 
naţional, Giurgeni 

FEDR, Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget 
judeţean 

SD24Z4_04 
Asigurarea energiei electrice pentru funcţionarea unor 
instituţii publice din judeţul Ialomiţa prin captarea energiei 
verzi solare, parc solar fotovoltaic Gura Ialomiţei 

FEDR, Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget 
judeţean 
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SD24Z4_05 Facilitarea construirii unor centre de tranzit pentru 
mărfuri în condiţiile în care zona este traversată de 
importante drumuri europene şi naţionale, având 
legături directe cu autostrada A2 şi Marea Neagră; 

FEDR, Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget 
judeţean 

SD24Z4_06 Sprijin pentru dezvoltarea activităţii economice Sudiţi Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 
SD24Z4_07 Modernizarea infrastructurii specifice activității de pescuit 

comercial – depozite, în zona  4; 
Fonduri europene (PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT SI AFACERI 
MARITIME 2014 – 2020, Măsura I.23), bugete locale 

SD24Z4_08 Modernizarea centrelor de prima vânzare a peștelui, în zona 
4; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT SI AFACERI 
MARITIME 2014 – 2020, Măsura I.23), bugete locale 

SD24Z4_09 Înființarea sau modernizarea adăposturilor pescărești în 
vederea îmbunătățirii siguranței pescarilor, în zona 4 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT SI AFACERI 
MARITIME 2014 – 2020, Măsura I.23), bugete locale 

SD24Z4_10 Realizarea de instalații de colectare a deșeurilor generate 
de activitățile de realizare a proiectelor de investiții în 
puncte de debarcare în scopul aducerii unei contribuții la 
protecția mediului, în zona 4; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT SI AFACERI 
MARITIME 2014 – 2020, Măsura I.23), bugete locale 

SD24Z4_11 Încurajarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu 
prin susținerea înființării de întreprinderi cu profil non-
agricol din zona urbană 4; 

Fonduri europene, bugetul de stat ((PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL 
UMAN, AP 3, PI 8.III, OS 3.7) 

SD24Z4_12 Construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor 
forestiere din zona 4; 
 

Fonduri europene (PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA 2014- 
2020,Submăsura 4.3), bugetul de stat 

SD24Z4_13 Construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de 
acces agricole către ferme (căi de acces din afara 
exploatațiilor agricole) în zona 4; 

Fonduri europene (PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014- 
2020, Submăsura 4.3a)), bugetul de stat, bugete locale 

  
 Sub-direcţia de dezvoltare 2.5. Dezvoltarea turismului 

 
SD25Z4_01 Amenajarea turistică a lacului din comuna Mihail 

Kogălniceanu FEDR, FEP, Buget local 
SD25Z4_02 Amenajarea unui port turistic pe Braţul Borcea, în Feteşti FEDR, FEP, Buget local, Buget judeţean 
SD25Z4_03 Reparaţie capitală şi modernizare Casa Bentoiu, Făcăeni FEDR, Buget local, Buget judeţean 
SD25Z4_04 Punerea în valoare a zonei Dunării – Pontoane, în comunele 

Stelnica, Borduşani,Făcăeni, Vlădeni, Giurgeni FEDR, Buget local, Buget judeţean 
SD25Z4_05 Amenajarea lacului Strachina ca baza de agrement piscicol, 

comuna Valea Ciorii FEDR, FEP, Buget local 
SD25Z4_06 Dezvoltarea Bazei arheologice şi a punctului muzeal de la 

Oraşul de Floci; Amenajarea Muzeului deschis al Oraşului 
de Floci  FEDR, Buget local, Buget judeţean 

SD25Z4_07 Dezvoltarea turistică a  Sitului de la Borduşani cu salba de 
lacuri naturale  Bentul Mic, Bentul Mic Cotoi şi Bentul Mare FEDR, Buget local, Buget judeţean 
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SD25Z4_08 Iniţierea unor programe culturale complexe la Oraşul de 
Floci - Giurgeni; FEDR, Buget local, Buget judeţean 

SD25Z4_09 Introducerea în circuitul turistic a unor case ţărăneşti, în 
localităţile riverane Dunării pentru a putea valorifica 
turismul cultural, de vânătoare, pescuit şi agroturism; FEDR, Buget local, Buget judeţean 

SD25Z4_10 Înfiinţarea unui centru balnear în zona apei termale de la 
Giurgeni FEDR, Buget local, Buget judeţean 

SD25Z4_11 Construirea unui complex turistic şi de agrement în comuna 
Săveni, judeţul Ialomiţa 

Fonduri europene, buget local, buget de stat, împrumuturi, parteneriate, alte 
surse 

SD25Z4_12 Port turistic Feteşti  
Alte surse  

SD25Z4_13 Restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea 
monumentelor istorice din zona 4, asigurarea dotărilor 
interioare (instalații, echipamente și dotări pentru 
asigurarea condițiilor de climatizare, siguranță la foc, 
antiefracție) și a dotărilor  pentru expunerea și protecția 
patrimoniului cultural mobil și imobil; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP5, PI 
5.1), bugetul de stat, bugete locale 

SD25Z4_14 Activități de marketing și promovare turistică a 
monumentelor istorice din zona 4 restaurate, inclusiv 
digitizarea acestora, în cadrul proiectului. 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP5, PI 
5.1), bugetul de stat, bugete locale 

SD25Z4_15 Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor 
/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes 
local de clasa B, din zona 4; 

Fonduri europene (PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014- 
2020, Submăsura 7.6), bugetul de stat, bugete locale 

SD25Z4_16 Restaurarea, conservarea și / sau dotarea așezămintelor 
monahale de clasa B și construcția, extinderea și / sau 
modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor 
monahale de clasa B, din zona 4; 

Fonduri europene (PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014- 
2020, Submăsura 7.6), bugetul de stat, bugete locale 

SD25Z4_17 Modernizarea, renovarea și / sau dotarea căminelor 
culturale, din  zona  4; 
 

Fonduri europene (PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014- 
2020, Submăsura 7.6), bugetul de stat, bugete locale 

  
  Sub-direcţia de dezvoltare 3.1. Creşterea calităţii vieţii cetăţenilor judeţului Ialomiţa 

  
SD31Z4_01 Amenajare spaţii verzi în oraşul Ţăndărei 

Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget local 
SD31Z4_02 Achiziţie mobilier spaţii de joacă în oraşul Ţăndărei Buget Local, Buget Judeţean 
SD31Z4_03 Modernizare Cămin Cultural, comuna Sudiţi FEADR, Buget local 
SD31Z4_04 Amenajare parc cu o suprafaţă de 8.828 mp în comuna 

Mihail Kogălniceanu Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget local 
SD31Z4_05 Construire sală de sport, comuna Platoneşti FEADR, Fonduri guvernamentale, Buget local 
SD31Z4_06 Construire Cămin Cultural, comuna Platoneşti Fonduri Guvernamentale, Buget local 
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SD31Z4_07 Îmbunătăţirea calităţii mediului prin realizare parc în 
comuna Platoneşti Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget local 

SD31Z4_08 Amenajarea clădirii Casei de Cultură Feteşti Fonduri Guvernamentale, Buget local 
SD31Z4_09 Amenajarea utilităţilor pentru Parcul Industrial Feteşti FEDR, Buget Local, Buget Judeţean 
SD31Z4_10 Consolidarea malului Braţului Borcea, Feteşti 

Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget local 
SD31Z4_11 Consolidarea digului de apărare împotriva inundaţiilor, 

Feteşti Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget local 
SD31Z4_12 Reamenajarea spaţiilor verzi şi a zonei centrale din cartierul 

Feteşti Gară, Feteşti Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget local 
SD31Z4_13 Reabilitare şi extindere Parc Public Feteşti 

Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget local 
SD31Z4_14 Înfiinţare Parcul Soarelui Feteşti 

Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget local 
SD31Z4_15 Realizare locuinţe ANL: BN 8 – BN 11, str. Jandarmeriei – 

72 unităţi de locuit, Feteşti Fonduri guvernamentale, Buget local 
SD31Z4_16 Proiect integrat Făcăeni cuprinzând: Reparaţie capitală 

cămin cultural sat Progresu, reţea canalizare şi staţie de 
epurare în comuna Făcăeni, asfaltare drum de interes local, 
înfiinţare Centru de asistenţă socială 

FEADR, FC, Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru Mediu, 
Programul Pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor 
de interes local clasate şi alimentare cu apă a satelor aprobat prin HG nr. 
577/1997, cu modificările şi completările ulterioare), Buget local 

SD31Z4_17 Protejarea  zonelor de coastă împotriva surpării în comuna 
Făcăeni Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget local 

SD31Z4_18 Proiect Integrat Vlădeni - Îmbunătăţirea reţelei de drumuri 
pentru interes social, înfiinţare centru instructiv educativ de 
tip After School şi dotare Cămin Cultural 

FEADR, FC, Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru Mediu, 
Programul Pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor 
de interes local clasate şi alimentare cu apă a satelor aprobat prin HG nr. 
577/1997, cu modificările şi completările ulterioare), Buget local 

SD31Z4_19 Înfiinţare Parc comunal (3 ha) în comuna Giurgeni 
Fonduri Guvernamentale- Administraţia Fondului pentru Mediu, Buget local 

SD31Z4_20 Înfiinţare Salon festivităţi în comuna Giurgeni Buget local 
SD31Z4_21 Reabilitare şi dotare cămin cultural în comuna Giurgeni Fonduri Guvernamentale, Buget local 

 
SD31Z4_22 Construire casă de cultură în oraşul Ţăndărei.    Fonduri Guvernamentale, Buget local 
SD31Z4_23 Înfiinţarea și susținerea serviciilor de tip Biblionet 

Fonduri Guvernamentale, Buget local 
SD31Z4_24 Sala de sport, comuna Sudiţi, judeţul Ialomiţa 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 
SD31Z4_25 Modernizare Cămin Cultural Sudiţi 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 
SD31Z4_26 Restaurarea, protecţia şi valorificarea patrimoniului cultural 

Sudiţi  
Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 
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SD31Z4_27 Măsuri de prevenire a situaţiilor de urgenţă – construire de 
diguri, înfiinţarea de perdele forestiere de protecţie Sudiţi   

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD31Z4_28 Modernizare Cămin Cultural sat Frăţileşti, comuna Săveni, 
judeţul Ialomiţa 

Fonduri europene, buget local, buget de stat, împrumuturi, parteneriate, alte 
surse 

SD31Z4_29 Instalare sistem supraveghere video stradală în comuna 
Săveni, judeţul Ialomiţa 

Fonduri europene, buget local, buget de stat, împrumuturi, parteneriate, alte 
surse 

SD31Z4_30 
 

Modernizarea aleilor pietonale pe raza comunei Săveni, 
judeţul Ialomiţa 

Fonduri europene, buget local, buget de stat, împrumuturi, parteneriate, alte 
surse 

SD31Z4_31 Asigurarea gradului de confort şi siguranţă pe timpul nopţii 
pentru cetăţenii comunei Săveni, judeţul Ialomiţa – 
Modernizarea reţelei de iluminat public 

Fonduri europene, buget local, buget de stat, împrumuturi, parteneriate, alte 
surse 

SD31Z4_32 Modernizare centru de joacă şi recreere pentru copii la 
nivelul comunei Săveni, judeţul Ialomiţa 

Fonduri europene, buget local, buget de stat, împrumuturi, parteneriate, alte 
surse 

SD31Z4_33 Piste pentru biciclişti Feteşti POR PI 5.2 
SD31Z4_34 Reamenajare și modernizare Parcul Trandafirilor Feteşti 

Oraş POR PI 5.2 
SD31Z4_35 Consolidare şi modernizare dig de apărere I, mal st. Braţ 

Borcea, zona Feteşti  Alte surse 
SD31Z4_36 Reabilitare şi construire trotuare Feteşti 

 Alte surse 
SD31Z4_37 Centrul Cultural municipal Feteşti Alte surse 
SD31Z4_38 Extindere iluminat public stradal Feteşti Alte surse  
SD31Z4_39 Reabilitare şi modernizare Parc „Stadion” Feteşti  Alte surse  
SD31Z4_40 Sistematizare pe verticală şi amenajare parcări – zona 

Hotel Mioriţa; str. Promenadei, Zona blocuri BN Feteşti Alte surse  
SD31Z4_41 Efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice  în  

unități și instituții de învățământ, unități medico-sanitare și 
spitale, centre maternale, cămine pentru persoane 
vârstnice, centre reabilitare, cantine sociale, adăposturi de 
noapte, centre de plasament ale copilului, din zona 4; 

Bugetul de stat (Fondul pentru mediu – Programul privind efectuarea de lucrări 
destinate eficienței energetice, beneficiari persoane juridice) 

SD31Z4_42 Instalarea sistemelor de încălzire din clădirile publice  care 
utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau 
completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care 
utilizează energie solară, energie geotermală, energie 
eoliană, energie hidro, biomasă, gaz de fermentare a 
deșeurilor, gaz de fermentare a nămolurilor din instalațiile 
de epurare a apelor uzate și biogaz sau orice alte sisteme 
care conduc la îmbunătățirea calității aerului, apei și solului, 
din zona 4; 
 

Fonduri europene, bugetul de stat (Programul privind instalarea sistemelor de 
încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau 
completarea sistemelor clasice de încălzire) 

SD31Z4_43 Realizarea și/sau modernizarea capacităților de producție a 
energiei electrice și/sau termice din biomasă și biogaz din 
zona 4; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014-
2020, AP 6, O.S. 6.1), bugetul de stat, bugete locale 
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SD31Z4_44 Realizarea și/sau modernizarea capacităților de producție a 
energiei termice pe bază de energie geotermală din zona 4; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014-
2020, AP 6, O.S. 6.1), bugetul de stat, bugete locale 

SD31Z4_45 Lucrări de reabilitare termică a anvelopei și a  sistemului de 
încălzire, instalarea unor sisteme alternative de producere a 
energiei din surse regenerabile, înlocuirea circuitelor 
electrice în părțile comune - scări, subsol, etc., repararea 
elementelor de construcție ale fațadei care prezintă 
potențial pericol de desprindere și/sau afectează 
funcționalitatea blocului de locuințe, repararea acoperișului 
tip terasă/șarpantă, inclusiv repararea sistemului de 
colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, 
demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate 
aparent pe fațadele/terasa blocului de locuințe, precum și 
montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor 
de intervenție, refacerea finisajelor interioare în zonele de 
intervenție, repararea/refacerea canalelor de ventilație din 
apartamente în scopul menținerii/realizării ventilării 
naturale a spațiilor ocupate, repararea trotuarelor de 
protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura 
blocului de locuințe; etc. din zona 4; 

Fonduri europene, (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP3, PI 
3.1), bugetul de stat, bugete locale 

SD31Z4_46 Construire sediu Poliție în comuna Stelnica 
Fonduri europene, buget local, buget de stat, împrumuturi, parteneriate, alte 
surse 

SD31Z4_47 Construire clădire cămin cultural în comuna Stelnica Fonduri europene, buget local, buget de stat, împrumuturi, parteneriate, alte 
surse 

SD31Z4_48 Construire zonă picnic și ponton acostare pe brațul Borcea  
în comuna Stelnica 
 

Fonduri europene, buget local, buget de stat, împrumuturi, parteneriate, alte 
surse 

SD31Z4_49 Modernizare renovare și dotare cămin cultural din comuna 
Gura Ialomiței 
 

Fonduri europene, buget local, buget de stat, împrumuturi, parteneriate, alte 
surse 

SD31Z4_50 Dezvoltare și achiziționare de software, brevete, licențe, 
drepturi de autor,mărci pentru comuna Gura Ialomiței 
 

Fonduri europene, buget local, buget de stat, împrumuturi, parteneriate, alte 
surse 

SD31Z4_51 Achiziție utilaj deszăpezire, comuna Gura Ialomiței Fonduri europene, buget local, buget de stat, împrumuturi, parteneriate, alte 
surse 

SD31Z4_52 Amenajare trotuare în comuna Vlădeni, judeţul Ialomiţa, 
lungime 16 km 

AP Mediu, MDRAP 

SD31Z4_53 Construire parc , spaţii de joacă şi agrement în comuna 
Vlădeni, judeţul Ialomiţa 

Fonduri europene, buget local, buget de stat, împrumuturi, parteneriate, alte 
surse 

SD31Z4_53 Înființare bază sportivă în comuna Vlădeni, judeţul Ialomiţa 
Fonduri europene, buget local, buget de stat, împrumuturi, parteneriate, alte 
surse 

SD31Z4_54 Reabilitare şi dotări Cămin Cultural din comuna Vlădeni, 
judeţul Ialomiţa 

Fonduri europene, buget local, buget de stat, împrumuturi, parteneriate, alte 
surse 
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  Sub-direcţia de dezvoltare 3.2. Asigurarea accesului egal la serviciile de asistenţă socială 

  
SD32Z4_01 Centru social pentru persoane cu nevoi speciale, Feteşti FEDR, Buget Local, Buget Judeţean 
SD32Z4_02 Construire sediu socio-medical Ograda POR – axa prioritară 8 
SD32Z4_03 Reabilitarea/modernizarea de servicii sociale, inclusiv 

dotarea cu echipamente specifice Sudiţi  
Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD32Z4_04 Derularea de programe (consilier/mediere) în vederea 
prevenirii existenţei unor situaţii de abuz sau neglijenţă în 
familie şi/sau separarea de familie sudiţi  

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD32Z4_05 Construirea unui complex social pentru bătrânii comunei şi 
dotarea acestuia cu mobilier în comuna Săveni, judeţul 
Ialomiţa 

Fonduri europene, buget local, buget de stat, împrumuturi, parteneriate, alte 
surse 

SD32Z4_06 Incluziune socială şi combaterea sărăciei Feteşti 
 AP 5 – OS 5.1. 

SD32Z4_07 Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea 
infrastructurii centrelor sociale fără componentă 
rezidențială existente, destinate persoanelor vârstnice, 
respectiv persoanelor de peste 65 ani, din zona 4; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP8, PI 
8.1, OS 8.3), fonduri naționale, bugete locale 

SD32Z4_08 Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea 
infrastructurii pentru înființarea de noi centre sociale fără 
componentă rezidențială, destinate persoanelor vârstnice, 
respectiv persoanelor de peste 65 ani, din zona 4; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP8, PI 
8.1, OS 8.3), fonduri naționale, bugete locale 

SD32Z4_09 Asigurarea/modernizarea utilităților generale și specifice 
pentru infrastructura de servicii sociale fără componentă 
rezidențială (inclusiv branșarea la utilități), destinate 
persoanelor vârstnice, respectiv persoanelor de peste 65 
ani, din zona 4.; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP8, PI 
8.1, OS 8.3), fonduri naționale, bugete locale 

SD32Z4_10 Crearea/modernizarea facilităților de acces fizic pentru 
persoane cu dizabilități, din zona 4; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP8, PI 
8.1, OS 8.3), fonduri naționale, bugete locale 

SD32Z4_11 Amenajarea unor ateliere de lucru în cadrul centrelor 
sociale fără componentă rezidențiala, destinate persoanelor 
vârstnice, respectiv persoanelor de peste 65 ani, din zona 
4; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP8, PI 
8.1, OS 8.3), fonduri naționale, bugete locale 

SD32Z4_12 Dotări adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de 
infrastructura socială fără componentă rezidențială, inclusiv 
echipamente pentru persoane cu dizabilități, destinate 
persoanelor vârstnice, respectiv persoanelor de peste 65 
ani, din zona 4; 
 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP8, PI 
8.1, OS 8.3), fonduri naționale, bugete locale 

SD32Z4_13 Realizare centru socio-medical in comuna Ograda 
 Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 
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 Sub-direcţia de dezvoltare 3.3. Asigurarea accesului egal la serviciile de sănătate 

 
SD33Z4_01 Dotarea Spitalului Municipal Feteşti Buget Local, Buget Judeţean 
SD33Z4_02 Înfiinţare sediu dispensar nou în comuna Giurgeni FEADR, Buget local 
SD33Z4_03 Amenajare Farmacie umană în comuna Giurgeni FEADR, Buget local 
SD33Z4_04 Înfiinţarea unui laborator mobil de investigaţii medicale Buget local, Buget Judeţean 
SD33Z4_05 Reabilitarea/modernizarea/extinderea dispensarului, 

inclusiv dotarea cu echipamente specifice Sudiţi  Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 
  

 Sub-direcţia de dezvoltare 3.4. Asigurarea accesului egal la educaţie 
  
SD34Z4_01 Realizare corp Grădiniţă, Şcoala nr. 2, in Ţăndărei FEDR, Buget Local, Buget Judeţean 
SD34Z4_02 Înfiinţare Campus Şcolar - Liceul Teoretic Feteşti FEDR, Buget Local, Buget Judeţean 
SD34Z4_03 Clădire Şcoală nr. 5, cartier Colonişti, Feteşti FEDR, Buget Local, Buget Judeţean 
SD34Z4_04 Realizare sediu de grădiniță nou în comuna Giurgeni FEADR, Buget local 
SD34Z4_05 Construire sală de educaţie fizică Ograda Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 
SD34Z4_06 Modernizarea şi dotarea cu mobilier şi echipamente specifice 

pentru şcoală şi grădiniţă Ograda 
 Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD34Z4_07 Reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii 
educaţionale inclus dotarea cu echipament specific  Sudiţi 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD34Z4_08 Promovarea unor programe de formare profesională 
specializată în vederea creşterii calităţii actului educaţional 
Sudiţi  

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD34Z4_09 Dotarea cu mobilier a şcolii din comuna Săveni, judeţul 
Ialomiţa 
Modernizare şcoală în comuna Săveni, judeţul Ialomiţa 
Modernizare grădiniţă în comuna Săveni, judeţul Ialomiţa 

Fonduri europene, buget local, buget de stat, împrumuturi, parteneriate, alte 
surse 

SD34Z4_10 Reabilitare şi modernizare Liceul Tehnologic Anghel Saligny – 
Şcoala nr.5 Feteşti POR -  Axa 10 

SD34Z4_11 Reabilitare şi modernizare Liceul Tehnologic Anghel Saligny – 
corp A, Fetești POR – Axa 10 

SD34Z4_12 Reabilitare Grădiniţa cu program prelungit „Albă ca Zăpada” 
Feteşti POR – Axa 10 

SD34Z4_13 Creşterea eficienţei energetice Liceul Tehnologic de Industrie 
Alimentară – corp C, D, Feteşti POR - P.I. 3.1 

SD34Z4_14 Creşterea eficienţei energetice Liceul Teoretic Carol I Feteşti POR - P.I. 3.1 
SD34Z4_15 Sistem de supraveghere exterior şi interior Campus şcolar 

Feteşti Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 
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SD34Z4_16 Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială M. Viteazul, 
corp C1 Feteşti PNDL 

SD34Z4_17 Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială R. Vodă,  corp 
A+B Feteşti POR – Axa 10 

SD34Z4_18 Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială Aurel Valicu, 
corp B, Feteşti POR – Axa 10 

SD34Z4_19 Reparaţii capitale Şcoala Gimnazială Dimitrie Cantemir 
Feteşti POR – Axa 10 

SD34Z4_20 Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială M. Viteazu, 
corp A Feteşti PNDL 

SD34Z4_21 Reabilitare şi modernizare Școala Gimnazială Radu – Vodă – 
structură gimnazială nr.4 Feteşti 
 PNDL 

SD34Z4_22 Atragerea  și menținerea  în școlile țintă a resurselor umane 
calificate, competente și motivate, capabile să furnizeze o 
educație de calitate și să asigure incluziunea școlară, în zona 
4; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 6, PI 10.I, 
OS 6.2, 6.3, 6.6), bugetul de stat, bugete locale 

SD34Z4_23 Dezvoltarea capacității instituționale a echipelor manageriale 
din școlile țintă, în scopul asigurării sustenabilității 
intervențiilor de creștere a calității în educație, din zona 4; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 6, PI 10.I, 
OS 6.2, 6.3, 6.6), bugetul de stat, bugete locale 

SD34Z4_24 Dezvoltarea de mecanisme și acțiuni cu impact direct  asupra 
facilitării accesului la educație și prevenirii/reducerii părăsirii 
timpurii a școlii, în zona 4; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 6, PI 10.I, 
OS 6.2, 6.3, 6.6), bugetul de stat, bugete locale 

SD34Z4_25 Dezvoltarea de mecanisme și acțiuni destinate creșterii 
calității serviciilor educaționale  în școlile din zona 4; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 6, PI 10.I, 
OS 6.2, 6.3, 6.6), bugetul de stat, bugete locale 

SD34Z4_26 Dezvoltarea de mecanisme și acțiuni destinate asigurării 
resurselor umane calificate în educație, din școlile zonei 4; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 6, PI 10.I, 
OS 6.2, 6.3, 6.6), bugetul de stat, bugete locale 

SD34Z4_26 Înființare centru after school în comuna Stelnica Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 
SD34Z4_27 Modernizare și dotare grădinițe în comuna Gura Ialomiței Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 
SD34Z4_28 Reabilitare şi reparaţii clădiri şcoli din comuna Vlădeni, 

judeţul Ialomiţa 
Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD34Z4_29 Reabilitare şi reparaţii clădiri grădiniţe din comuna Vlădeni, 
judeţul Ialomiţa Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD34Z4_30 Reparaţii , reabilitare sau construire clădire şi amenajare 
centru socio-educaţional de tip after school în comuna 
Vlădeni, judeţul Ialomiţa 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 

SD34Z4_31 Construirea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul 
general obligatoriu, şcoli I –VIII, edificarea unei construcţii 
între alte două corpuri de şcoala astfel Şcoala Generală să 
arate ca o construcţie unitară, comuna Platoneşti 

 
Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse atrase 
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Cod 

proiect 
Acţiuni integrate Surse de finanţare 

 

Direcţia de dezvoltare 1. Dezvoltarea capacității administrative 

SD1I_01 Implementarea serviciilor on-line către cetăţeni şi 
automatizarea fluxurilor de lucru interne, soluţii de e-
administraţie FEDR, Buget Judeţean 

SD1I_02 Creşterea eficienţei serviciilor publice din judeţul Ialomiţa 
prin profesionalizarea personalului administrativ FEDR, FSE, Buget Judeţean 

SD1I_03 Creşterea eficienţei energetice a imobilului „Palat 
administrativ” situat în municipiul Slobozia, judeţul Ialomiţa 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD1I_04 Creşterea eficienţei energetice a Sediului Muzeului Judeţean 
Ialomiţa  

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD1I_05 Creşterea eficienţei energetice a Clădirii administrative – 
Drumuri Judeţene 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD1I_06 Creşterea eficienţei energetice pentru clădirea 
Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Judeţean 
Ialomiţa) 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD1I_07 Creşterea eficienţei energetice a Căminului Şcoală Slobozia 
CP 5 – clădire şcoală şi clădire sală de sport (Liceul 
Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD1I_08 Creșterea eficienței energetice a clădirii  Centrului Cultural 
UNESCO Ionel Perlea 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD1I_09 Anveloparea termică şi dotarea cu instalaţii solare pentru 
prepararea apei calde menajere pentru următoarele 
centre:Centrul de Plasament nr.3 Slobozia, Complexul de 
Servicii Urziceni, Centrul de Recuperare pentru Copilul cu 
Handicap Neuro-psihic Slobozia, Complexul de Servicii 
Sociale Slobozia, Centrul Maternal şi Centrul de Primire în 
Regim de Urgenţă pentru copilul 3 – 18 Slobozia 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD1I_10 Actualizarea și finalizare Planului de Amenajare a Teritoriului 
Județului  Ialomiţa Buget județean 

SD1I_11 Refuncţionalizarea spaţiului dezafectat cu destinaţia 
discotecă din imobilul Centrul Cultural UNESCO „Ionel 
Perlea”, în scopul creării unui nou spaţiu destinat activităţilor 
culturale şi creative  POR 

SD1I_12 Consolidarea, amenajarea şi reorganizarea Muzeului Naţional 
al Agriculturii  POR, buget județean 
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SD1I_13 Inițierea de parteneriate între operatorii culturali din 
România și cei din statele donatoare eligibile (Norvegia, 
Islanda și Liechtenstein) pentru finanțare: 
•activități pentru inițierea/dezvoltarea de parteneriate între 
entitățile din România și cele din statele donatoare, prin 
intermediul întâlnirilor de lucru, schimbului de cunoștințe, 
împărtășirii de experiențe; 
•participarea la conferințe, seminarii, ateliere de lucru pe 
teme relevante pentru obiectivele programului de 
parteneriat; 
 

Fonduri europene (PROGRAMUL PA16/RO12 “CONSERVAREA ȘI 
REVITALIZAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ȘI NATURAL”), finanțări 
Norvegia, Islanda si Liechtenstein 

SD1I_14 Îmbunătățirea politicilor publice și a cooperării instituționale, 
implementate de un parteneriat transnațional extins – 
Programul Transnațional Dunărea,  Axa prioritară 1 – 
Inovare  și responsabilitate socială în Regiunea Dunării; 
 Fonduri europene (Programul Transnațional Dunărea) 

SD1I_15 Îmbunătățirea politicilor publice și a cooperării instituționale, 
implementate de un parteneriat transnațional extins – 
Programul Transnațional Dunărea,  Axa prioritară 2 – 
Responsabilitatea fațade mediu și cultura în Regiunea 
Dunării 
 Fonduri europene (Programul Transnațional Dunărea) 

SD1I_16 Îmbunătățirea politicilor publice și a cooperării instituționale, 
implementate de un parteneriat transnațional extins – 
Programul Transnațional Dunărea, Axa prioritara 3 – 
Conectivitatea în Regiunea Dunării; 
 Fonduri europene (Programul Transnațional Dunărea) 

SD1I_17 Îmbunătățirea politicilor publice și a cooperării instituționale, 
implementate de un parteneriat transnațional extins – 
Programul Transnațional Dunărea, Axa prioritară 4 – Buna 
guvernanța în Regiunea Dunării; 
 
 Fonduri europene (Programul Transnațional Dunărea) 

SD1I_18 Revizuirea și actualizarea Strategiei de dezvoltare 
economico-socială a județului Ialomița, în perioada 2009 -
2020” 
 
 Fonduri europene, buget județean 

SD1I_19 Promovarea și implementarea programului județean 
multianual „Gala Excelenței Ialomițene”, pe 10 domenii de 
activitate specifice județului Ialomița 
 
 Buget județean, surse atrase 
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Sub-direcţia de dezvoltare 2.1. Îmbunătăţirea infrastructurii de transport 

  
SD21I_01 Modernizare/Reabilitare căi de comunicaţii, în conformitate 

cu STRATEGIA DE MODERNIZARE, REABILITARE ŞI 
ÎNTREŢINERE A CĂILOR DE COMUNICAŢII DIN JUDEŢUL 
IALOMIŢA: 
 
A - Drumuri judeţene de pe rutele de tranzit, de interes 
interjudeţean şi naţional 

 
Prioritate de gradul I: 

 DJ212 pe sectorul Ţăndărei - Feteşti (prelungire DN21A); 
 DJ213 Luciu-DN2A; 
 DJ212 pe sectorul limită judeţ Brăila - Luciu; 
 DJ101 limită judeţ Ilfov - Fierbinţi - Dridu (prelungit cu 

DC18 care face legătura cu DN2 la Coşereni); 
 DJ101 pe toată lungimea: limită judeţ Ilfov - Fierbinţi - 

Dridu - Moldoveni - DN1D la Jilavele. 
 DJ201A pe sectorul limită judeţ Prahova - Adâncata - Patru 

Fraţi - Moldoveni –DN2; 
 DJ203E (limită judeţ Buzău - Cocora - Căzăneşti - DN2A) 

- DN2A (Căzăneşti - Ciochina) împreună cu DJ201B 
(Ciochina - Orezu - Raşi - limită judeţ Călăraşi -Lehliu - 
A2); 

 DJ201 pe sectorul DN2  Coşereni - Axintele împreună cu DJ 
313 Axintele – limită judeţ Călăraşi - Lehliu (o prelungire a 
lui DN1D prin DN2); 

Prioritate de gradul II: 

 DJ203B (DN2A - Manasia - Gârbovi) împreună cu  DJ203I 
(Gârbovi - limită judeţ Buzău spre Brăila); 

 DJ212 pe sectorul Luciu - M. Kogălniceanu - DN2A; 
 DJ203F pe sectorul lazu - Griviţa; 
 DJ211 limită judeţ Brăila - Traian - Griviţa 
 DJ102H pe sectorul Miloşeşti - Cocora - Grindu 
 DJ203B pe sectorul Gârbovi - Grindu; 

 
B - Drumurile judeţene şi sectoare de drumuri judeţene 
care nu fac parte din rutele de tranzit 
Prioritate de gradul I: 

 DJ201 între Sudiţi şi Ţăndărei; 
 DJ201 între Bora (Slobozia) şi Sudiţi; 
 DJ201 între Albeşti şi Bora (Slobozia) 
 DJ201 între Albeşti şi Orezu 
 DJ203F între DN21(lazu) - Scânteia - Murgeanca - DN21A 
 DJ213A între DJ201(Mărculeşti) - DN2A (Bucu) - Gh. Lazăr 
 DJ306 între DJ102H (Mircea cel Bătrân) - DJ306A (Crunţi) 
 DJ306A între DJ306 (Crunţi) şi DN2A (Ciochina) 

FEDR, FEADR, Buget Judeţean, Buget local, Fonduri guvernamentale 
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 Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene DJ 302, 
km 13+865 – km 37=545, Drăgoești – Roșiori- Movilița- 
Dridu, DJ 101 km 52+100 – km 37+600, Dridu – Fierbinți 
Târg – lim.județ Ilfov, DJ 101, km 52+100 – km 59 + 700, 
Dridu – Jilavele și DJ 402 km 53+700 – 62+740, limita 
județ Călărași – Sinești DN 2 (Prioritate I POR); 

 Modernizare drum județean DJ 306, limita județ Călărași 
km 32+950 – Albești – Andrășești – Gheorghe Doja – 
Crunți km 63+650 – intersecție DJ 102 H și de la km 
66+225 – la Reviga – Cocora km 58+775 și DJ 203 E – 
limita județ Buzău – Cocora km 14+075 / 21+325 ( 
Prioritatea I SUERD); 

Prioritate de gradul II: 

 DJ101B între limită judeţ - Brazi - Maia - DJ201A 
(Adâncată) 

 DJ201 între Axintele şi Crăsani 
 DJ201 între Crăsani şi DJ201B 
 DJ213A între DN21 (Scânteia) - DJ203F - Gh. Lazăr 
 DJ302 între DJ101 (Dridu) - DN2 (Movilita) - Roşiori - 

Drăgoieşti - limită judeţ 
 DJ306 între DN2A (Andrăşeşti) - DJ201 (Albeşti) şi limită 

judeţ 
 DJ306 între Gh. Doja şi DN2A (Andrăşeşti) 
 DJ402 între DN2 (Sineşti) - Hagieşti - limită judeţ Prioritate 

de gradul III: 
 DJ213A între limită judeţ - DJ201(Mărculeşti) 
 DJ306 între Crunţi şi Gh. Doja 
 DJ102H între Grindu şi limită judeţ Buzău 
 DJ402B între DN2 (Lilieci) şi Hagieşti 
 Modernizare DJ 201:tronson I DN2 Coșereni – Axintele – 

Orezu, km 0+000 – km 35+400 (POR – Prioritea II); 
 Modernizare DJ 201, pe tronsonul Orezu – Piersica – 

Borduşelu, km 35 + 400 – km 42 +950 (tronson II) 
 Modernizare DJ 201:Buești – Ivănești – Ion Ghica – Ciulnița 

– Cosâmbești – Mărculești, km 57+000 – 84+000; 
 Modernizare DJ 203 E, Căzănești – Cocora, km 0+000 – 

12+800; 
 Modernizare DJ 203 F, DN(Grivița) – Smirna – Iazu – 

Scânteia – Valea Ciorii – DN 21 A, km 0+000 – 25+ 350; 
 Modernizare DJ 213 A, limita județ Călărași – Mărculești – 

Bucu – Scânteia,km 17+800 – 59+980; 
 Modernizare DJ 212, Țăndărei – Fetești km 59+530 – 

62+570; 
 Modernizare DJ 102 H, limită județ Buzău – Grindu – 

Colelia – Cocora, km 40+000 – 66+000; 
 Modernizare DJ 203 B, Manasia – Gârbovi – Valea 

Măcrișului – Grindu, km 0+000 – 30+150; 
 Modernizare DJ 203 I, limită județ Buzău – Gârbovi, km 

39+950 – 42+450;  
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 Modernizare DJ 211, Grivița (DN2C) – Traian – limita județ 
Brăila, km 0+000 – 9+300; 

 Modernizare DJ 212 , Luciu – Mihail Kogălniceanu, 
km.62+830 – 69+950; 

 Modernizare DJ 3406 A, Bordușelu – Ciochina, km 0+000 – 
4+100; 

 Modernizare DJ 306 B, DN 2A – Gheorghe Doja, km 0+000 
– 6+500; 

 Modernizare DJ 402, limită județ Călărași – Hagiești – Lilieci 
- DN2; 

 Modernizare și reabilitare DJ 102 H, km 66+317 – 78+862; 
 Modernizare DJ 313, Axintele – Horia – limită județ 

Călărași, km 22+607 – 35+087; 
 Protecție infrastructură DJ 101 zona Maia; 
 Modernizare DJ 101 B, limită de județ Ilfov – Rădulești – 

Maia, tronsonul I km 47+000 – 55+700, Tronsonul II km 
62+100 – 66+000;  

 Reabilitarea acces rutier DJ 101 U, Fierbinți; 
 
 

C - Drumurile comunale, de interes judeţean, pentru 
ocolirea municipiilor  

 DC1, pentru ocolirea municipiului Ţăndărei, care este 
cuprins între DN2A la ieşirea din Ograda - traversare râu 
Ialomiţa - Frățilești - DJ201 (Săveni) - DJ212 (Platoneşti); 

 DC34 şi DC35 pentru ocolirea municipiului Feteşti; DC34 se 
desprinde din DJ212 înainte de traversarea căii ferate spre 
Feteşti şi se racordează la DN3A; DC35 se desprinde din 
DN3A, trece pe la periferia municipiului Feteşti şi se 
racordează la rampa pasajului peste calea ferată Feteşti - 
Cernavodă. 

 

D - Drumuri comunale care fac legătura cu drumurile 
judeţene şi naţionale 
 

Prioritate de gradul I: 

 DC18 între DJ101 (Dridu) şi DN2 (Coşereni) 
 DC14 între DJ101 (Fierbinţi) - DJ101B (Maia) 
 DC16 între DJ201A - DJ101B (Adâncata) şi DN1D 
  

Prioritate de gradul II: 

 DC15A între DJ101B (Brazi) - Rasimnicea - DJ101E 
(Movileanca) 

 DC21Aîntre DJ101 prin DC14(Fierbinți) - DJ101B (Nuci - 
Snagov)  

E - Drumuri comunale de interes local 
Prioritate de gradul I: 

 DC11 între DN2 - Ciocârlia 
 DC4 între DN2A - Ion Roata - Valea Măcrișului (DJ203B) 
 DC33 între DJ201 - Sudiţi Pădure 
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 DC7 între Progresu(DN3B) - Movila - DJ212 - Sudiţi 
 DC8 între DN3B -Borduşani-Cegani- Maltezi - 

Stelnica(DN3B) -DC5 între DN2A - IAS Giurgeni 
 DC46 între DN2A - Munteni Buzău - Căzăneşti 
 DC52 între Fundata - DN2A (Stejaru) - traversare r. 

Ialomiţa - DJ201 (Poiana) 
 DC53 între Slobozia - Amara Nouă 
 DC9 între DN3B - Cegani 
 DC3 între DN2A - Hagieni 
 DC24 între DN2A - Perieţi - Buieşti 
 DC30 între DN2 - Biţina - Chiroiu 
 DC19 între DN2 - Livedea - Boteni - Hagieşti 
 DC20 între Moldoveni (DJ201A) - DN1D - Armăşeşti - 

Nenişori - Malu Roşu 
 DC43 între DN2A - Baza Sărăţuica 
 DC51 între DJ201 (Buiești) - traversare Ialomiţa - Misleanu 

- DN2A -DJ306 (Gh.Doja) - DN2C(DJ102H,Miloşeşti) 
 DC78 între DJ101B (Răduleşti) - limită judeţ - DN1 D(Gara 

Ciorani) 
Prioritate de gradul II: 

 DC28 între DJ203F(Smirna) - DJ211 (Traian) 
 DC37 între Sălcioara(DJ201B) - DJ201(Crăsanii) - 

DN2A(Balaciu) 
 DC40 între DJ313 (Horia) - Sălcioara - DJ201B (Raşi) 
 DC2 între Chirana - M. Kogălniceanu - DJ213 
 DC23 între Grecii de Jos - Micşuneştii Mari (judeţul Ilfov) 
 DC31 între Gh. Doja 
 DC42 între Grindași - DJ203B (Valea Măcrișului) 
 DC50 între DJ102H - Mircea cel Batran 
 DC54 între DJ103F (Valea Ciorii) - Murgeanca - DN21A 
 DC55 între DJ213A - Gh. Lazar 

Prioritate de gradul III: 

 DC6 între Movila - Limita judeţ (Ştefan cel Mare) 
 DC 12 între Fierbinţi - Dridu Snagov 
 DC13 între Fierbinţi - Gara Fierbinţi 
 DC22 între Roşiori - Borăneşti 
 DC26 între DN2C - Chiolbăşeşti 
 DC27 între Chiroiu - Drăgoeşti 
 DC32A între Hagieşti - Limita judeţ Călăraşi 
 DC36 între Copuzu - Crăsani 
 DC38 între limita judeţ Călăraşi - Raşi 
 DC39 între Hagieşti - Mataraua 
 DC44 la Misleanu 
 DC45 între DJ102H - Colelia - limită judeţ 
 DC45A între DJ201 (Condeeşti) - limită judeţ (Ileana) 
 DC47 între Munteni Buzău - Sat nou 
 DC48 între DN2A - Ciochina - DJ201B 
 DC49 între DN2A - Orboieşti - DJ201 
 DC49A între DJ306 - Bataluri 
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Modernizarea și reabilitarea rețelei de  drumuri județene 
(inclusiv poduri și podețe, acces la proprietăți - aflate în 
domeniul public) care asigură conectivitatea, directă sau 
indirectă cu rețeaua TEN-T, construirea unor noi segmente 
de drum județean pentru conectarea la autostrăzi sau 
drumuri expres; 
 
 
 

Construcția / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut 
de drum județean ce vor face parte din drumul județean 
respectiv, construirea/realizarea de sensuri giratorii și alte 
elemente pentru creșterea siguranței circulației. 
 
 

Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri 
rutiere (construirea doar pentru asigurarea conectivității 
directe la autostrăzi TEN T a drumurilor județene) și 
construirea pasarelelor pietonale; 
 
Construirea/modernizarea de stații și alveole pentru 
transport public pe traseul drumului județean; 
 
Realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru 
pietoni și bicicliști (trasee  pietonale și piste pentru bicicliști 
unde situația din teren o permite), inclusiv semnalistică 
luminoasă verticală pentru treceri de pietoni cu alimentare 
fotovoltaică; 
 
Realizarea de perdele forestiere și parapeți pentru protecție, 
apărări de maluri și consolidări de versanți, realizarea de 
investiții suplimentare pentru protecția drumului respectiv 
față de efectele generate de condițiile meteorologice 
extreme (provocate de schimbări climatice sau alte cauze 
excepționale) – inundații, viscol etc. .  
 
 
Realizarea de piste pentru bicicliști pe digurile de apărare 
împotriva inundațiilor în Slobozia, Urziceni și Țăndărei; 
 
Pod peste râul Prahova la Dridu  
 
Reabilitare drum exploatare DE 2662 Vlădeni 
 
 
 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP 6, 

PI 6.1), bugetul de stat, buget județean 
 
 
 
 
 
 
Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP 6, 

PI 6.1), bugetul de stat, buget județean 
 
 
 
Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP 6, 

PI 6.1), bugetul de stat, buget județean 
 
 
Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AP 6, 

PI 6.1), bugetul de stat, buget județean 
 
 
Fonduri europene (PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, 
AP 6, PI 6.1), bugetul de stat, buget județean 
 
 
 
 
Fonduri europene (PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, 
AP 6, PI 6.1), bugetul de stat, buget județean 
 
 
 
 
 
 
Fonduri europene (PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, ) 
bugetul de stat, buget județean 
 
Buget județean 
 
Buget județean 
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Sub-direcţia de dezvoltare 2.2. Extinderea şi îmbunătăţirea accesului la servicii de utilităţi publice 

  
SD22I_01 Implementarea sistemului de management integrat al 

deşeurilor din zona de sud-est a judeţului Ialomiţa - ADI 
ECO 2009 FC, Buget Judeţean 

SD22I_02 Reducerea impactului deşeurilor  în zona de centru a 
judeţului Ialomiţa ADI ECO 2008 FC, Buget Judeţean 

SD22I_03 Susţinerea autorităților publice locale din județ în vederea 
reabilitării/modernizării/ extinderii/ creării sistemelor de 
alimentare cu apă şi de canalizare în judeţul Ialomiţa, în 
conformitate cu planul de investiții pe termen lung al 
județului Ialomița din cadrul Master-Planului pentru sectorul 
apă și apă uzată al județului Ialomița FC, Buget Judeţean 

SD22I_04 Realizarea unor sisteme moderne de epurare a apelor uzate 
și de deportare a deșeurilor în zona Fetești - Giurgeni pentru 
creșterea calității apei pe brațul Borcea și Dunăre 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD22I_05 Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

 
 Sub-direcţia de dezvoltare 2.3. Creşterea competitivităţii economice 

  

SD23I_01 

Elaborarea strategiilor şi politicilor de formare iniţială şi 
continuă, a planurilor de acţiune şi a modului de 
monitorizare a acestora FSE, Buget Judeţean 

SD23I_02 

Identificarea necesarului de forţă de muncă din judeţ pe 
specialităţi, în vederea corelării profesionale cu oferta de pe 
piaţa forţei de muncă FSE, Buget Judeţean 

SD23I_03 

Elaborarea de studii privind tendinţele anticipate pe piaţa 
muncii în scopul adaptării programelor de instruire 
profesională FSE, Buget Judeţean 

SD23I_04 
Elaborarea programelor de formare şi de dezvoltare a 
competenţelor FSE, Buget local, Buget Judeţean 

SD23I_05 

Campanii de promovare a oportunităţilor egale pe piaţa 
muncii cu accent pe reintegrarea în societate a grupurilor 
vulnerabile FSE, Buget Judeţean 

SD23I_06 
Acordarea de facilităţi întreprinderilor care angajează şomeri 
de lungă durată, tineri şi alte grupuri vulnerabile FSE, Buget Judeţean 

SD23I_07 Organizarea de târguri de joburi FSE, Buget Judeţean 

SD23I_08 
Aplicarea instruirii profesionale pentru dezvoltarea 
agriculturii ecologice FSE, Buget Judeţean 
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SD23I_09 
Programe de consiliere şi orientare profesională pentru 
şomeri FSE, Buget Judeţean 

SD23I_10 

Campanii de informare privind dezvoltarea abilităţilor 
antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului 
acestora la finanţare de tip START FSE, Buget Judeţean 

SD23I_11 
Dezvoltare și modernizare Parc de afaceri în municipiul 
Urziceni 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD23I_12 
Atelier internațional privind modalități de cooperare în 
conservarea și valorificarea patrimoniului din zona Dunării 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD23I_13 Asociație de dezvoltare rurală 
Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD23I_14 
Parc tehnologic și științific specializat în industria agro-
alimentară în municipiul Fetești 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD23I_15 Asociația clusterelor din agricultură 
Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

Sub-direcţia de dezvoltare 2.4. Diversificarea economiei judeţene 

SD24I_01 
Înfiinţarea unui centru judeţean de cercetare în domeniul 
alimentaţiei şi agriculturii ecologice FEDR, FEADR, Buget Judeţean 

SD24I_02 
Ferma Perieți - "Ferma ecologică și târg de produse 
tradiționale" 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD24I_03 Parcul Județean Ialomița de producție energie fotovoltaică 
Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD24I_04 

Organizarea anuală a Târgului itinerant al meșteșugurilor și 
ocupațiilor tradiționale din zonele riverane Dunării și a unor 
festivaluri de artă culinară, partide de vânătoare și pescuit 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD24I_05 

Proiecte integrate de dezvoltare și modernizare a satelor și a 
patrimoniului rural din zona riverană Brațului Borcea - 
resursă de dezvoltare durabilă ( investiții în infrastructură 
rutieră, rețele de alimentare cu apă, canalizare, gestiunea 
selectivă a deșeurilor, modernizarea instituțiilor publice: 
primării, școli, cămine culturale etc.) 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD24I_06 

Cooperare și investiții tangibile și/ sau intangibile pentru 
promovarea unor proiecte comune care implică cel puțin 
două entități pentru: 
• Crearea/ dezvoltarea unui lanț scurt de aprovizionare/ 
piețe locale (cu produse alimentare), și/ sau 
• Activități de promovare referitoare la crearea/dezvoltarea 
unui lanț scurt (sau lanțuri scurte) de aprovizionare (cu 
produse alimentare) și la piața locală deservită de acest lanț/ 
aceste lanțuri. 

Fonduri europene (PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 
2014-2020, Submăsura 16.4 si Submăsura 16.4a),  bugetul de stat, 
bugete locale 
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SD24I_07 

Planul de marketing/ Studiu, necesare pentru atingerea 
obiectivelor propuse, din următoarele categorii: studii/ 
planuri, , costurile de funcționare a cooperării, costuri directe 
ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului, 
inclusiv costuri de promovare,, cheltuieli privind costurile 
generale ale proiectului; 

Fonduri europene (PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 
2014-2020, Submăsura 16.4 si Submăsura 16.4a),  bugetul de stat, 
bugete locale 

  
 Sub-direcţia de dezvoltare 2.5. Dezvoltarea turismului 

 
SD25I_01 Dezvoltarea unui parteneriat între administraţia locală, 

biserici, operatorii din turism şi agenţii economici din turism 
pentru crearea unor pachete turistice atractive Buget judeţean  

SD25I_02 Participarea la târguri de turism şi alte manifestări specifice 
pentru promovarea obiectivelor de interes turistic din judeţul 
Ialomiţa la nivel regional, naţional şi european FEDR, Buget Judeţean 

SD25I_03 Realizarea de materiale de promovare: broşuri, albume, cărţi 
poştale, etc., CD-uri, DVD-uri, filme FEDR, Buget Judeţean 

SD25I_04 Proiect integrat de promovare a turismului în județul 
Ialomiţa FEDR, Buget Judeţean 

SD25I_05 Realizarea unei baze de date cu spaţiile de cazare, acces, 
produse tradiţionale, atracţii locale, manifestări cultural-
artistice FEDR, Buget Judeţean 

SD25I_06 Valorificarea monumentului Casa Memorială „Ionel Perlea” 
Ograda 

Programul EUROPA CREATIVĂ – Subprogramul CULTURA,  
programul ACCES 

SD25I_07 Reabilitarea și punerea în circuitul turistic a Fermei model 
Perieţi – monument de istorie agrară 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD25I_08 Construirea unui port comercial și turistic la Fetești, județul 
Ialomița și integrarea lui în transportul dunărean inter-modal 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD25I_09 Construirea unor puncte de acostare turistică pe malul stâng 
al Brațului Borcea în localitățile Stelnica, Bordușani, Făcăeni, 
Vlădeni și Giurgeni 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD25I_10 
Modernizare faleză Dunăre în comuna Bordușani 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD25I_11 Restaurare și conservare Biserica de lemn "Sf. Nicolae" 
Slobozia 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD25I_12 Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric 
Orașul de Floci 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD25I_13 Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul 
Bolomey 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

 
SD25I_14 

Consolidarea, amenajarea și reorganizare clădire Muzeul 
Județean Ialomița 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 
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SD25I_15 Dezvoltarea turistică a Sitului de la Bordușani cu salba de 
lacuri naturale Bentul Mic, Bentul Cotoi și Bentul Mare - 
Crearea unei infrastructuri de valorificare a patrimoniului 
cultural, natural și peisajer al zonei pentru uzul publicului 
larg 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD25I_16 Dezvoltarea de  circuite turistice în ariile protejate din județ, 
adaptate specificității acestora și a turismului ecologic  

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD25I_17 Introducerea în circuitul turistic a 6 case țărănești, în 
localitățile riverane Dunării, pentru a putea valorifica 
turismul cultural, de vânătoare, pescuit și agroturism 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD25I_18 Dragarea canalului Fetești - Giurgeni pentru asigurarea 
condițiilor de navigație pe Dunăre, coridorul european VII, în 
perioadele cu un nivel scăzut al apei 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD25I_19 Construirea unui port comercial și turistic la Fetești, județul 
Ialomița, și integrarea lui în transportul dunărean inter – 
modal 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD25I_20 Achiziționarea unei ambarcațiuni (vapor) cu 70 - 90 locuri de 
către Consiliul Județean Ialomița care să realizeze circuite 
turistice pe brațul Borcea sau în jurul Bălții Ialomiței 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD25I_21 Dezvoltarea turismului ecologic în arealul Bălții Ialomiței, 
prin realizarea marcajelor turistice din zonă, organizarea de 
tabere de promovare a principiilor ecologice și de acțiuni de 
ecologizare a zonei 
 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD25I_22 Identificarea potențialelor spații de cazare certificabile cu 
eticheta europeană EU din spațiul rural situat în zona 
Stelnica - Giurgeni și dezvoltarea turismului rural ecologic 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD25I_23 Construirea de pensiuni pentru promovarea agroturismului în 
zona Brațului Borcea 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD25I_24 "Turism dunărean fără frontiere" prin identificarea și 
promovarea unor programe transfrontaliere în domeniul 
turismului, culturii și sportului 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD25I_25 Dezvoltarea de activități non-agricole și agroturistice în 
localitățile din zona riverană Brațului Borcea 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD25I_26 Crearea unei rețele de comunicare și informare, cu un centru 
la Fetești și puncte la Stelnica, Bordușani, Făcăeni, Vlădeni și 
Giurgeni pentru promovarea informațiilor și experiențelor 
relevante referitoare la fluviul Dunărea 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD25I_27 Realizarea unui punct de informare și documentare la 
Bordușani privind ocrotirea patrimoniului natural cultural și 
istoric din arealul Bălții Ialomiței și integrarea lui într-o rețea 
dunăreană națională și europeană 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 



 

82 

SD25I_28 Restaurarea, consolidarea, protecția și conservarea și a altor 
monumente istorice  aflate în proprietatea publică a județului 
Ialomița,  asigurarea dotărilor interioare (instalații, 
echipamente și dotări pentru asigurarea condițiilor de 
climatizare, siguranță la foc, antiefracție) și a dotărilor  
pentru expunerea și protecția patrimoniului cultural mobil și 
imobil; 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, 
AP5, PI 5.1), bugetul de stat, buget județean  

SD25I_29 
 

Activități de marketing și promovare turistică a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea publică a 
județului Ialomița restaurate, inclusiv digitizarea acestora, in 
cadrul proiectului. 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, 
AP5, PI 5.1), bugetul de stat, buget județean 

SD25I_30 Implementarea Programului  județean multianual „Ialomița, 
dintotdeauna, pentru totdeauna”, de redescoperire a 
valorilor perene istorice, culturale și turistice ale județului 
Ialomița;  

Buget județean, bugetele instituțiilor publice subordonate Consiliului 
Județean Ialomița, surse atrase  

SD25I_31 Elaborarea și implementarea proiectului multianual „Drumul 
bălților”, de valorificare a potențialului natural, economic, 
cultural, sportiv și turistic al lacurilor și bălților din județul 
Ialomița;  
 

Buget județean, bugete locale, surse atrase 

SD25I_32 Realizarea și amplasarea unei statui ecvestre monumentale 
a lui Mihai Viteazul, la Orașul de Floci, locul nașterii Marelui 
Voievod, pentru creșterea atractivității și vizibilității parcului 
arheologic din această locație;  

Buget județean 

SD25I_33 Elaborarea și implementarea proiectului „Ialomița turistică” , 
dezvoltare și valorificarea a potențialului turistic al județului 
Ialomița, 

Fonduri europene, buget județean, bugete locale, surse atrase 

SD25I_34 Dezvoltarea unor soluţii integrate pentru asigurarea unui 
turism sustenabil 

Fonduri europene, buget județean, bugete locale, surse atrase 

SD25I_35 Dezvoltarea de inițiative de turism de nișă pentru 
valorificarea patrimoniului natural al ariilor protejate din 
judeţ 

Fonduri europene, bugete locale, surse atrase 
 
 

  
   Sub-direcţia de dezvoltare 3.1. Creşterea calităţii vieţii cetăţenilor judeţului Ialomiţa 

  
SD31I_01 Dezvoltarea parteneriatelor sociale în vederea identificării de 

noi oportunităţi de integrare pe piaţa muncii a grupurilor 
dezavantajate FSE, Buget local, Buget Judeţean 

SD31I_02 Programe de consiliere şi orientare profesională pentru 
facilitarea integrării pe piaţa muncii a tinerilor absolvenţi FSE, Buget local, Buget Judeţean 

SD31I_03 Instruirea şi atragerea tinerilor în mediul rural pentru 
activităţile de asistenţă socială FSE, Buget local, Buget Judeţean 
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SD31I_04 Sprijinirea înfiinţării şi funcţionării  organizaţiilor de 
voluntariat FSE, Buget local, Buget Judeţean 

SD31I_05 Înfiinţarea unor centre de zi / multifuncţionale unde 
grupurile defavorizate să aibă acces la mijloace de 
informare: presă, TV, materiale informative FEDR, Buget Local, Buget Judeţean 

SD31I_06 Programe pentru prevenirea abandonului şcolar în rândul 
etniei rrome FSE, Buget local, Buget Judeţean 

SD31I_07 Realizarea educaţiei prefamiliale pentru copii şi tineri FSE, Buget local, Buget Judeţean 
   
SD31I_08 Asigurarea stării favorabile de conservare pentru habitate şi 

specii prioritare din judeţul Ialomiţa FSE, FEDR, Fonduri guvernamentale, Buget local, Buget Judeţean 
   
SD31I_09 Creşterea suportului public pentru conservarea biodiversităţii 

din judeţul Ialomiţa FSE, FEDR, Fonduri guvernamentale, Buget local, Buget Judeţean 
   
SD31I_10 Informarea şi conştientizarea  cetăţenilor (pe categorii de 

vârstă) privind importanţa protecţiei biodiversităţii, 
popularizarea ariilor protejate din judeţul Ialomiţa şi a 
măsurilor de conservare pentru arii naturale protejate şi 
dezvoltare durabilă FSE, FEDR, Fonduri guvernamentale, Buget local, Buget Judeţean 

SD31I_11 Realizarea planurilor de management pentru ariile naturale 
protejate neatribuite în custodie FSE, FEDR, Fonduri guvernamentale, Buget local, Buget Judeţean 

   
SD31I_12 Semnalizarea ariilor naturale protejate din judeţ ( panouri 

informative pe drumurile naţionale şi judeţene, la intrarea în 
localităţile pe terenurile administrative pe care se află arii 
protejate)  FSE, FEDR, Fonduri guvernamentale, Buget local, Buget Judeţean 

SD31I_13 Includerea în circuit turistic a ariilor protejate din judeţ FSE, FEDR, Fonduri guvernamentale, Buget local, Buget Judeţean 
SD31I_14 Turism ecologic în arii protejate din judeţ FSE, FEDR, Fonduri guvernamentale, Buget local, Buget Judeţean 
SD31I_15 Monitorizarea speciilor prioritare în situl de interes european 

ROSPA 0059 Lacul Strachina FSE, FEDR, Fonduri guvernamentale, Buget local, Buget Judeţean 
SD31I_16 Monitorizarea speciilor prioritare în situl de interes european 

ROSPA 0065 Lacurile  Fundata Amara FSE, FEDR, Fonduri guvernamentale, Buget local, Buget Judeţean 
SD31I_17 Conservarea patrimoniului natural existent în zona lacului 

Amara , componentă a sitului Natura 2000 ROSPA0065 şi în 
zona Lacurilor Fundata  FSE, FEDR, Fonduri guvernamentale, Buget local, Buget Judeţean 

SD31I_18 

Identificarea bunurilor de patrimoniu natural existente în 
judeţul Ialomiţa ce necesită punerea sub protecţie şi 
întreprinderea măsurilor în vederea punerii sub protecţie în 
conformitate cu prevederile legale. FSE, FEDR, Fonduri guvernamentale, Buget local, Buget Judeţean 
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SD31I_19 Acţiuni de împădurire și crearea perdelelor de protecție 
FEADR, FEDR, Fonduri guvernamentale, Buget local, Buget Judeţean 

 
SD31I_20 Susţinerea extinderii rețelei de tip Biblionet și valorificarea 

acesteia ca rețea de diseminare informații de interes public 
Buget judeţean 

 
SD31I_21 Centrul multifuncțional Amara 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

 
SD31I_22 Sistem de siguranță la incendiu imobil Sală Spectacole 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

 
SD31I_23 Modernizare curte interioară sediul Consiliul Județean 

Ialomița 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

 
SD31I_24 Reconstrucția ecologică a terenurilor degradate prin 

împădurire și crearea perdelelor de protecție 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

 
SD31I_25 Plan de menținere a calității aerului Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 

atrase 
SD31I_26 Sistem de reabilitare cu energie termică 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

 
SD31I_27 Creșterea eficienței energetice în clădirile C.A.M.S. Fierbinţi 

Târg 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

 
SD31I_28 Centrul multifuncțional pentru tineret - etapa I si II 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

 
SD31I_29 Depozit pentru materiale periculoase 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

 
SD31I_30 Conservarea biodiversității cu caracter de unicat din zona 

lacurilor naturale din Balta Ialomiței 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

 
SD31I_31 Promovarea ariilor și obiectivelor protejate sau puse sub 

regim provizoriu de ocrotire specială din Balta Ialomiței 

 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

 
SD31I_32 Studiu de redimensionare economică și ecologică a Bălții 

Ialomiței pentru dezvoltarea durabilă a zonei Fetești - 
Giurgeni 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD31I_33 Construirea unei rețele școlare de educație ecologică în zona 
Bălții Ialomiței 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 
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SD31I_34 Extinderea sistemului de irigații în zona Bălții Ialomiței prin 
utilizarea apei din Brațul Borcea 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD31I_35 Informarea și conștientizarea cetățenilor (pe categorii de 
vârstă) privind importanța protecției biodiversității, 
popularizarea ariilor protejate din județul Ialomița și a 
măsurilor de conservare pentru arii naturale protejate și 
dezvoltare durabilă 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD31I_36 Activități de asistență juridică pentru reglementări acte 
(acolo unde este cazul), pentru populația rromă; 

Fonduri europene (PROGRAMUL  OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 4, 
OS 4.1) 

SD31I_37 Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale 
persoanelor din grupul țintă (rromi) 

Fonduri europene (PROGRAMUL  OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 4, 
OS 4.1) 

SD31I_38 Acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor 
comunității în  soluţionarea problemelor cu care se confruntă 
comunitatea rromă; 

Fonduri europene (PROGRAMUL  OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 4, 
OS 4.1) 

SD31I_39 Acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și 
consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor 
comunităților de rromi  printr-o abordare participativă; 

Fonduri europene (PROGRAMUL  OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 4, 
OS 4.1) 

SD31I_40 Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii a 
populației rrome Fonduri europene (PROGRAMUL  OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 4, 

OS 4.1) 
SD31I_41 Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității rrome, 

inclusiv a ocupării pe cont propriu; Fonduri europene (PROGRAMUL  OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 4, 
OS 4.1) 

 
SD31I_42 Campanii de informare și conștientizare și acțiuni specifice în 

domeniul combaterii discriminării populației rrome; Fonduri europene (PROGRAMUL  OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 4, 
OS 4.1) 

SD31I_43 Proiecte integrate de management al deșeurilor: 
•implementarea sistemelor de colectare selectivă; 
•construcția de instalații de transfer și valorificare/tratare, 
inclusiv platforme de compostare și unități de compostare 
individuală; 
•construcția de stații sortare și de tratare mecano-biologică 
etc.; 
•închiderea și reabilitarea de depozite neconforme, inclusiv a 
sistemului de colectare a levigatului, a sistemului de 
extragere a biogazului; 
•deschiderea/extinderea de noi depozite; 
•asistență pentru managementul proiectelor, supervizare și 
publicitate (inclusiv conștientizarea publicului) etc.; 
•consolidarea capacității instituționale a beneficiarilor în 
domeniul sistemelor integrate de management al deșeurilor, 

Fonduri europene (PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE 
2014-2020, AP 3, O.S. 3.1), bugetul de stat, buget județean 
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ca parte integrantă a proiectelor individuale; 
SD31I_44 Elaborarea de proiecte integrate de punere  in aplicare a 

strategiilor privind clima și mediul  impuse de legislația UE la 
scară largă (regională, multiregională, națională și 
transnațională); Fonduri europene ((PROGRAMUL LIFE 2014-2020) 

 
SD31I_45 Proiecte de asistență tehnică: sprijin financiar pentru 

dezvoltarea unor proiecte integrate privind clima și mediul; 
Fonduri europene ((PROGRAMUL LIFE 2014-2020) 

  
  Sub-direcţia de dezvoltare 3.2. Asigurarea accesului egal la serviciile de asistenţă socială 

  

SD32I_01 
Programe pentru persoane vârstnice, cu accent pe 
serviciile de îngrijire la domiciliu şi de integrare a 
acestor persoane în activităţi utile; 

FSE, Buget local, Buget Judeţean 

SD32I_02 
Constituirea unei reţele locale formate din voluntari 
care să sprijine socializarea persoanelor aflate în 
situaţie de risc 

FSE, Buget local, Buget Judeţean 

SD32I_03 
Campanii de promovare a incluziunii sociale a rromilor 
 FSE, Buget local, Buget Judeţean 

SD32I_04 
"Solidar - recunoaștere și demnitate pe piața muncii din 
Regiunea Sud - Muntenia" 
 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD32I_05 "Calificarea meseriașilor tradiționali romi" Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD32I_06 Parohia Sfântul Dumitru Slobozia - extindere, modernizare și 
dotare cantină socială pentru persoane vârstnice 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD32I_07 
Parohia Luciu - extindere, modernizare și dotare cantină 
socială pentru persoane vârstnice 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD32I_08 Înfiinţare de centru de zi pentru persoane vârstnice în 
localităţile Feteşti, Urziceni, Fierbinți, Căzăneşti şi Amara 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD32I_09 
Înfiinţare de unităţi de îngrijire la domiciliu pentru 
persoanele vârstnice în localităţile Movila, Balaciu şi Fierbinţi  

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD32I_10 
Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ furnizarea 
de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate 
(medico-sociale) cu populație rromă; 

Fonduri europene (PROGRAMUL  OPERATIONAL CAPITAL UMAN, AP 4, 
OS 4.1), buget județean, bugete locale 

SD32I_11 
Investiţii în infrastructura socială prin fonduri 
nerambursabile pentru unităţile de cult din judeţul Ialomiţa 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD32I_12 
Centrul Sfantul Apostol Andrei al Protopopiatului Fetesti - 
centru de zi de socializare si petrecere a timpului liber -tip 
club si Cantina sociala 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 
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Sub – direcţia de dezvoltare 3.3. Asigurarea accesului egal la serviciile de sănătate  
 

SD33I_01 Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de primire 
urgențe din cadrul Spitalului Județean de urgență Slobozia 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD33I_02 
Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din 
cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD33I_03 Reabilitarea şi modernizarea Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Slobozia 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD33I_04 
Complexul de servicii multifuncțional pentru persoane adulte 
aflate în dificultate Movila 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD33I_05 
Eficientizare energetică clădire Spital Județean de urgență 
Slobozia 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD33I_06 Centru de îngrijire paliativă Slobozia Nouă 
Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD33I_07 
Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ furnizarea 
de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate 
(medico-sociale) pentru populația rromă. 

Fonduri europene ((PROGRAMUL  OPERATIONAL CAPITAL UMAN, AP 4, 
OS 4.1) 

SD33I_08 
Elaborarea și implementarea în parteneriat a unui proiect de 
viabilizarea și îmbunătățire a activității medicale în 
dispensarele comunale din județul Ialomița 

Fonduri europene, buget județean, bugete locale, surse atrase 

 
 Sub-direcţia de dezvoltare 3.4. Asigurarea accesului egal la educaţie 

 
SD34I_01 Organizarea unor tabere de pregătire intensivă pentru copii 

dotaţi FSE, Buget local, Buget Judeţean 
SD34I_02 Combaterea abandonului şcolar prin măsuri sociale 

(asigurarea rechizitelor, burse sociale, locuri subvenţionate 
în taberele şcolare, gratuitate la abonamentele pe mijloacele 
de transport) FSE, Buget local, Buget Judeţean 

SD34I_03 Programe „A doua şansă” pentru tinerii care au părăsit 
şcoala FSE, Buget local, Buget Judeţean 

SD34I_04 Programul "Rețeaua județeană VIP - Voluntariat inițiative - 
profesionalism pentru integrarea școlară și socială a copiilor 
vulnerabili" (DGASPC Ialomița) 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD34I_05 Sprijin pentru creșterea accesului si participării la educație a 
populației rrome: educația timpurie (de nivel ante-preșcolar  
și preșcolar), învățământ primar și secundar, inclusiv a doua 
șansă și reducerea  părăsirii timpurii a școlii) prin acordarea 
unor pachete integrate; 

Fonduri europene ((PROGRAMUL  OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 4, 
OS 4.1) 

SD34I_06 PROGRAMUL ERASMUS+ Acțiuni gestionate de Agenția 
Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Fonduri europene (PROGRAMUL ERASMUS+), bugete locale 
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Educației și Formării Profesionale: 
•Proiecte de mobilitate; 
•Parteneriate strategice; 
•Dialogul structurat – Întâlniri ale tinerilor cu responsabilii 
politicilor de tineret; 

SD34I_07 PROGRAMUL ERASMUS+ Acțiuni gestionate de Agenția 
Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură de la 
Bruxelles: 
•”Alianțele cunoașterii”; 
•”Alianțele competențelor sectoriale”; 
•Dezvoltarea capacității instituționale în domeniul 
tineretului; 
•Evenimente majore Serviciul European de Voluntariat; 
•Jean Monnet; 
•Masterat în cotutelă; 
•Sprijin pentru politici; 
•Sport; 

Fonduri europene (PROGRAMUL ERASMUS+), bugete locale 

SD34I_08 Sprijinirea programului de colaborare cu elevii și tinerii din 
Republica Moldova 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD34I_09 Sprijinirea creșterii rolului structurilor asociative destinate 
învățământului profesional și tehnic (Comitetul Local pentru 
Dezvoltarea Partenerialului Social, Consorțiul Regional 
pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic) 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD34I_10 Implementarea proiectului multianual „Excelența ialomițeană 
–investiție pentru viitorul Ialomiței”, destinat elevilor 
premiați la olimpiadele/concursurile județene,  naționale și 
internaționale, precum și a profesorilor îndrumători; 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 

SD34I_11 Promovarea proiectului multianual de întreceri sportive 
extraşcolare  de masă “Jocurile Zappaiene – istorie, sport, 
sănătate”, pentru  asigurarea cadrului de aplicare a politicilor 
publice de susținere educației și a sportului de masă 

Fonduri europene/buget de stat/buget județean/buget local/alte surse 
atrase 
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VI.2.Planul de Acţiuni 

 
Au fost propuse planuri de acţiune pentru 3 direcţii de dezvoltare, distribuite pe cele 4 zone  de potenţial, plus setul de acţiuni integrate. 
Aşadar portofoliul de proiecte însumează 15 planuri de acţiune. 

 


