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CUVÂNT ÎNAINTE
Întrebarea ce va fi și cum se va trăi în viitorul apropiat, în
Județul Ialomița și în regiunea de dezvoltare 3 SudMuntenia, este o obligație pentru un demnitar județean
și pentru orice grup profesional și social relevant în viața
publică ialomițeană. Schimbările din toate aspectele
vieții private și publice, sunt accentuate, așteptate și
provocate de permanentul spirit creator al oamenilor
dar și de contextul concurențial tot mai accentuat al
vremurilor noi.
Reflecțiile specialiștilor și ale publicului larg despre diferențele de dezvoltare între regiuni diferite și județe
diferite, sunt frecvent și domină preocupările decidenților. Consiliul Județean Ialomița scrutează atent
prezentul, cu întregul potențial de resurse umane, materiale și de mediu, pentru a consolida cele mai
valoroase tendințe de dezvoltare manifestate în viața socială și viața comunităților.
Direcțiile strategice cuprinse în precedentele documente programatice, au arătat gradul ridicat de
adecvare al acestora la realitățile județene și la așteptările locuitorilor din acest județ. Este suficient să
amintesc de prioritățile de dezvoltare asumate de Consiliul Județean Ialomița, încă din anii de preaderare
la Uniunea Europeană, referitoare la infrastructura rutieră, de educație și sănătate și la continuarea
eforturilor pentru accesarea finanțărilor europene pentru proiecte cu mare valoare adăugată. Schimbările
majore din ultimii ani au fost susținute de finanțări consistente din programe de dezvoltare naționale,
europene dar și din programul județean de dezvoltare locală, instrument puternic de stimulare a oricărei
administrații locale la cele mai coerente demersuri de dezvoltare.
Actuala Strategie de Dezvoltare a Județului Ialomița 2021-2027, împreună cu metodologia de monitorizare
și evaluare a indicatorilor de performanță a acesteia, a fost realizată în cadrul proiectului „Împreună pentru
Ialomița – Strategia de Dezvoltare a Județului Ialomița 2021-2027 și servicii publice accesibile pentru
cetățeni” cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Fundamentându-se
pe o exigentă evaluare a situației existente, în toate componentele de manifestare a vieții economice și
sociale din județ, dar și pe evaluarea realistă a factorilor de mediu din acest teritoriu, actualul document
strategic a integrat cele mai moderne concepte de planificare a viitorului.
Temele actuale majore ale relației om-natură, ale schimbărilor climatice, ale energiei din surse nepoluante,
ale mobilității în interes economic sau turistic, ale unui stil de viață sănătos și ale resurselor de hrană bio,
sunt detaliate în propuneri și sugestii de intervenții în toate domeniile expuse în cadrul documentului.
Această strategie s-a elaborat după o serie de consultări cu reprezentanți din grupuri profesionale, din
ONG-uri, din instituții și organizații cu așteptări și interese diferite, dar mai ales cu voința de a participa la
proiectarea viitorului lor, într-un demers autentic democratic.
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Diversitatea portofoliului de proiecte ce constituie o componentă importantă a Strategiei, exprimă cel mai
bine cadrul foarte larg al viziunii și misiunii explicitate în acest document programatic.
Sunt conștient că imboldul pentru urmărirea coerentă și sistematică a jaloanelor actualei strategii, există
în organizații, instituții și în structurile decidente de la nivelul județului. Sunt în același timp responsabil
pentru implicarea fermă a Consiliului Județean Ialomița, cu toate disponibilitățile financiare și umane, în
urmărirea evoluției vieții în județ , spre realizarea țintelor propuse pentru anul 2027. Timpurile moderne și
provocările acestora, cer oameni determinați, tenace, îndrăzneți, cu deprinderi democratice profunde și
pregătiți a construi viitorul lor și al comunităților.
Credința mea fermă este că, ialomițenii sunt astfel de oameni, iar efortul și munca generatoare de realizări
materiale și satisfacții, sunt garanția înfăptuirilor anticipate în Strategia de Dezvoltare a Județului Ialomița
2021-2027.

Președinte Consiliul Județean Ialomița
Marian Pavel
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3. PLANIFICARE STRATEGICĂ
3.1. SCENARII DE DEZVOLTARE
Asigurarea unei dezvoltări economice sustenabile presupune stimularea unor factori direcți sau indirect
implicați în producerea de bunuri și servicii. Analizate în plan teritorial, diferitele elementele de potențial
identificate în cadrul analizei situației actuale, precum și vectorii de dezvoltare propuși prin obiectivele,
direcțiile de acțiune și propunerile de proiecte pot genera dezvoltare economică în diferite moduri sau întrun anumit orizont de timp. Astfel, au fost definite o serie de scenarii de dezvoltare, după cum urmează:

3.1.1.

INACȚIUNE – ”DO NOTHING”

Scenariul de inacțiune presupune continuarea stării actuale a principalilor factori de producție și
menținerea tendințelor inerțiale de dezvoltare – nivel scăzut al investițiilor străine directe, antreprenoriat
redus, continuarea practicării agriculturii de subzistență, reziliență redusă a mediului de afaceri, forță de
muncă insuficient pregătită și deconectată de la nevoile pieței. De asemenea, scenariul presupune că niciun
proiect care urmărește stimularea vreunui factor menționat mai sus nu se realizează.
Pe termen scurt, criza actuală generată de pandemia de COVID-19 accentuează decalajele în plan teritorial,
însă nu generează dezechilibre majore în raport cu alte județe din regiune sau în raport cu contribuția
județului la economia națională.
Pe termen mediu și lung, ritmul de creștere este încetinit, iar decalajele față de Capitală sau polii de
creștere se adâncesc. Nivelul actual al factorilor de producție se degradează, tehnologiile devin perimate,
iar lipsa oportunităților de angajare / nivelul salarial redus contribuie la migrație și declin demografic sever,
agricultura și comerțul rămânând principalele ramuri economice. Avantajele de cost redus al forței de
muncă dispar treptat, în lipsa unei forțe de muncă disponibile pentru angajare. În lipsa intervențiilor de
remediere a situației actuale și de stimulare a dezvoltării economice, județul Ialomița rămâne prins în
capcana lipsei de productivitate și a capacității de generare de oportunități. Așadar, scenariul de inacțiune
generează, în timp, degradarea avantajelor și a elementelor de potențial existente, favorizând o dezvoltare
polarizată și bazată pe disparități, în locul coeziunii și cooperării.

3.1.2.
INTERVENȚII ÎN ELEMENTELE DE BAZĂ – ”DO
MINIMUM”
Spre deosebire de scenariul de inacțiune, acest scenariu urmărește să surprindă efectele potențiale ale
asigurării unor factori de bază pentru locuitori și companii deopotrivă. În acest scenariu, județul Ialomița
susține asigurarea nevoilor de bază în toate centrele urbane dar și în mediul rural, în ceea ce privește:
infrastructura sanitară și de educație, infrastructura de transport, racordarea la utilități, adoptarea unor
elemente smart / digitale în administrația publică și asigurarea unor intervenții în infrastructura de sprijin
pentru afaceri, respectiv atragere de investitori.
Această abordare integrată are rolul de a crea condiții bune de trai pentru locuitori și condiții favorabile
pentru companiile care vor să desfășoare activități economice în mediul urban, cu efecte de difuziune
asupra motivației de a rămâne în județ și a contribui la generarea de forță de muncă.
Asigurarea infrastructurii de sprijin pentru afaceri conform portofoliului de proiecte reprezintă un semnal
important privind deschiderea administrațiilor locale și județene cu privire la atragerea de investiții,
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respectiv la susținerea antreprenorilor. Determinarea interesului actorilor privați și co-interesarea acestora
în dezvoltarea acestor elemente creează premise favorabile cu privire la utilizarea ulterioară a
infrastructurii și, mai ales, permite realizarea unor proiecte țintite în ceea ce privește serviciile ce pot fi
oferite. Tot în acest scenariu intră și măsurile de identificare și promovare integrată a terenurilor și
avantajelor județene pentru atragerea de investitori.
Rolul acestora este deosebit de important în conturarea unui demers susținut de dezvoltare economică,
firmele mari contribuind cu know-how specializat, dar și cu un efect de antrenare asupra mediului de
afaceri local. Practic, firmele străine mari creează cerere pentru servicii și produse diverse, de la servicii de
bază (transport, administrare, juridic etc.) până la produse specializate (materie primă locală, produse
intermediare, soluții etc.), ce pot fi acoperite prin inițiative antreprenoriale în urma identificării acestor
nevoi de către antreprenori.

3.1.3.

INTERVENȚII COMPLEXE – ”DO DIFFERENT”

Acest scenariu vizează creșterea nivelului de complexitate al intervențiilor propuse, atât în plan teritorial,
cât și sectorial. Scopul acestora îl reprezintă asigurarea unui ecosistem dinamic în care afacerile devin
competitive, tinerii sunt consiliați și sprijiniți permanent în demersul de înființare și creștere a unei afaceri,
profilul economic se diversifică în sectoare de viitor (IT&C, energie verde/tehnologii verzi), iar tehnologia
și inovarea devin piloni principali ai dezvoltării.
Sectoarele economice emergente sunt susținute printr-un sector al ”Cercetării, dezvoltării și inovării”
puternic dezvoltat și un nivel ridicat al antreprenoriatului, iar serviciile specializate pentru afaceri
contribuie la formarea unui ecosistem colaborativ la nivel județean. Principalele orașe devin motoarele
dezvoltării, fiind atât generatoare de forță de muncă bine calificată, cât și magnet pentru localitățile din
jur, prin prisma oportunităților de angajare diversificate și bine plătite.
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3.2. CONCEPT DE DEZVOLTARE
3.2.1.

VIZIUNE ȘI MISIUNE

În 2027, județul Ialomița reprezintă un punct focal în rețeaua de transport națională și un important pol
economic ce se remarcă prin performanța ridicată în domenii diversificate, precum agroalimentar,
industrie, turism, dar și alte domenii emergente, asigurând o dezvoltare economică constantă și
sustenabilă ce catalizează dezvoltarea unui mediu de locuit atractiv, sănătos și sigur, competitiv în raport
cu principalele centre polarizatoare din regiune și nu numai. Aceasta este o viziune chiar pe termen lung,
depășind orizontul anului 2027, prin care județul Ialomița urmărește în continuare direcțiile de dezvoltate
stabilite anterior, dezvoltarea acestuia bazându-se pe o serie de piloni principali adaptați pe baza evoluției
teritoriului și a tendințelor la nivel local, național și global. Aceștia vizează:

O economie
diversificată,
inteligentă, bazată
atât pe resursele
locale, cât și pe
dezvoltarea
domeniilor
emergente

O alternativă viabilă
la aglomerația din
marile centre
urbane, printr-o
ofertă competitivă
a condițiilor de
locuit

O destinație
recunoscută pentru
resursele naturale
valoroase și nu
numai, valorificate
și utilizate
sustenabil

Un model al
guvernanței
participative

DEZVOLTARE ECONOMICĂ
În anul 2027, județul Ialomița are o economie competitivă, ce valorifică resursele naturale locale (teren
agricol, potențial eolian, obiective turistice naturale) și a cărei dezvoltare se bazează pe o forță de muncă
bine pregătită și pe un mediu de afaceri sustenabil în principalele centre urbane (Slobozia, Urziceni),
puternic conectat la lanțurile de valoare naționale și internaționale în domeniul agroalimentar și în sectoare
emergente.
În mediul rural, valorificarea terenurilor agricole, susținută de investiții în elementele de infrastructură
(irigații, mecanizare) determină alinierea la standardele de productivitate și calitate necesare integrării în
lanțuri de valoare din domeniul agroalimentar la nivel național și european. Sprijinirea inovării în rândul
marilor producători și a dezvoltării micilor fermieri prin măsuri dedicate în domeniul gestionării afacerilor
permite creșterea productivității și diversificarea producției, în raport cu tendințele noi din domeniu (bio,
organic, ecologic). Centrele urbane secundare (Fetești, Țăndărei) sprijină dezvoltarea sectorului agricol prin
facilitarea prelucrării și distribuției, expertiză comercială și servicii specializate care facilitează accesul pe
piețe naționale și internaționale (marketing, logistică, atragere de finanțări etc.). Totodată, mediul rural
contribuie la susținerea sectoarelor emergente, precum energia regenerabilă, pe baza potențialului
existent în partea estică a județului.
Dezvoltarea centrelor urbane principale (Slobozia, Urziceni) este bazată pe atragerea de investiții străine
directe în domenii diverse (ramuri industriale – textile, industria alimentară), ce valorifică avantajele
competitive existente dar vizează și domenii cu potențial de creștere, în special în sectorul terțiar.
Dezvoltarea structurilor de sprijin a afacerilor și a serviciilor specializate favorizează antreprenoriatul și
creșterea rezilienței IMM-urilor, acestea devenind principalul motor al economiei locale, atât în mediul
urban, cât și în mediul rural. Municipiile și orașele își consolidează oferta de forță de muncă diversificată și
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bine plătită, favorizată de cooperarea adecvată cu instituțiile de învățământ și de un câștig salarial
competitiv, atrăgând tineri și adulți deopotrivă din mediul rural.
Mai mult, identitatea turistică a județului Ialomița a fost promovată printr-o serie de campanii care au
sporit vizibilitatea destinației, stârnind interesul vizitatorilor care au descoperit o serie de pachete turistice
integrate la nivel local și județean, fiind înregistrat un flux crescător al acestora de la an la an. În același
timp, teritoriul județului Ialomița este recunoscut drept o destinație turistică în ansamblu, fiind remarcată
drept o destinație autentică, în care ineditul este oferit de îmbinarea elementelor de patrimoniu local
material și imaterial, istoria puternică a Bărăganului, valorificarea sustenabilă a elementelor naturale și
integrarea noilor tehnologii în oferta culturală și turistică a județului.

CETĂȚENI ȘI SERVICII PUBLICE
Referitor la dezvoltarea socio-demografică a comunității, în anul 2027 județul Ialomița este reprezentat de
o comunitate incluzivă, dinamică și creativă. Aceasta este susținută de servicii publice performante care
răspund nevoilor tuturor cetățenilor. În plus, locuitorii prezintă un interes crescut față de viața comunității
și participă în mod activ în identificarea și semnalarea problemelor care apar în cadrul acesteia.
Din punct de vedere al tendinței naționale de scădere și îmbătrânire a populației, locuitorii sunt adaptați
la noile schimbări datorită programelor dedicate persoanelor vârstnice, campaniilor de promovare a unei
vieți sănătoase și prin măsuri de planificare familială orientate către tineri. Aceștia au oportunități de
dezvoltare educaționale, culturale, de participare socială, de petrecere a timpului liber, precum și de
antreprenoriat la nivel județean. Tinerii aleg să trăiască în continuare în Ialomița, respectiv să contribuie la
echilibrarea structurii demografice.

Educație
În anul 2027, județul Ialomița dispune de servicii de educație performante și incluzive, care asigură un acces
facil la cunoaștere și posibilitatea de atingere a potențialului personal pentru toate categoriile de persoane.
Calitatea actului didactic și adaptabilitatea sistemului la tendințele externe stau la baza formării resursei
umane, mai ales în domeniile de specializare corelate cu activitățile economice principale derulate la nivel
județean. Infrastructura de învățământ disponibilă asigură în teritoriu condițiile școlarizării echitabile și
echilibrate a tinerilor, dispunând de toate spațiile necesare dezvoltării armonioase a acestora și asigurând
toate materialele necesare pentru integrarea metodelor de predare inovativă a cunoștințelor. De
asemenea, părinții au posibilitatea școlarizării copiilor de la vârste fragede, atât pentru garantarea unei
educații timpurii a elevilor, cât și pentru menținerea unui echilibru între viața de familie și activitatea
profesională. Elevii dispun de ajutor specializat și îndrumare în creionarea parcursului lor educațional,
indiferent de profilul ales de dezvoltare personală, precum și de o rețea cuprinzătoare de instituții pentru
opțiunile lor de formare.
În plus, la nivelul anului 2027 la nivel județean există o serie de nuclee de performanță educațională în
unități de învățământ din principalele centre urbane (precum Colegiul Național "Mihai Viteazul" Slobozia,
Liceul Teoretic "Carol I" Fetești, Colegiul Național "Grigore Moisil" Urziceni, Liceul Teoretic "Paul Georgescu
" Țăndărei). Nu în ultimul rând, cetățenii din județ au posibilitatea completării cunoștințelor existente prin
urmarea unor studii în cadrul a cel puțin unei filiale universitare prezente la nivel județean (în Slobozia –
parteneriate posibile cu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București,
Universitatea din București, Universitatea "Ovidius" din Constanța etc.), putându-se specializa în domenii
de interes corelate cu modelul de dezvoltare economică la nivel județean, precum științe agricole, ingineria
produselor alimentare, conservarea și protecția mediului sau administrarea afacerilor (și nu numai).
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Sănătate
Județul Ialomița beneficiază de o infrastructură sanitară bine dezvoltată, cu servicii de sănătate diverse,
care acoperă nevoile tuturor cetățenilor. Spitalele dispun de dotări moderne și fac parte dintr-un sistem
circular de utilizare a resurselor cu spitalele din Regiunea Sud-Est, precum și din București. De asemenea,
existența unui sistem digital a ușurat activitățile administrative, a facilitat accesibilitatea locuitorilor la
informațiile necesare și a condus la o colaborare benefică între cadrele medicale la nivel județean.
În ceea ce privește populația, aceasta este adaptată și informată cu privire la un mod de viață sănătos,
promovat prin intermediul campaniilor de medicină preventivă. De asemenea, toți locuitorii au acces la
servicii de sănătate în proximitatea domiciliului, chiar dacă trăiesc în mediul rural sau urban. Mai mult, la
nivelul județului Ialomița sunt dezvoltate facilități de atragere a cadrelor sanitare specializate prin
stimularea antreprenoriatului în domeniul medical. Astfel, cetățenii au parte de servicii sanitare de calitate
și ușor accesibile.
Servicii sociale
Din punct de vedere al serviciilor sociale, județul Ialomița pune la dispoziția cetățenilor o rețea complexă
și o diversitate a serviciilor ce răspunde nevoilor tuturor grupurilor vulnerabile. Prin facilitățile existente se
oferă consiliere, terapie, servicii mobile, acces rapid la medici de specialitate și servicii de integrare. În profil
teritorial, rețeaua de centre ce oferă servicii de asistență socială asigură un nivel ridicat de deservire pentru
un acces facil pentru beneficiari. La nivelul județului, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Ialomița, aflată în subordinea Consiliului Județean Ialomița, asigură aplicarea politicilor sociale în
domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor
persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială. Oferta de servicii sociale acoperă nevoile
populației din județ, fiind corelată cu intervențiile în domeniul asistenței sociale atât ale direcțiilor de
asistență socială de la nivelul UAT-urilor cât și ale ONG-urilor de profil. Locuitorii județului Ialomița
beneficiază de o gamă variată de oportunități de dezvoltare educațională, socială sau economică, nevoile
comunității fiind bine cunoscute de către administrație și instituțiile de profil.

Cultură și petrecerea timpului liber
În anul 2027, județul Ialomița este o zonă atractivă și primitoare, fiind recunoscută pentru diversitatea și
bogăția istorică și culturală a Bărăganului Ialomițean, precum și pentru viața socială activă din mediul urban
și mediul rural.
Județul Ialomița este remarcat drept un important centru cultural, caracterizat de excelență în domeniul
cultural-artistic, cu activități culturale, turistice și de petrecere a timpului liber atractive, unde actorii
culturali locali și parteneriatele între aceștia sunt sprijinite pentru a dezvolta și a promova o ofertă culturală
complexă.
În același timp, în anul 2027, atât comunitatea locală, cât și vizitatorii județului Ialomița, au acces la un
număr crescut de oportunități de petrecere a timpului liber, fie că este vorba de activități culturale,
turistice, sportive sau de agrement, fapt ce contribuie la o calitate crescută a vieții și o atractivitate ridicată
atât a mediului urban, cât și a mediului rural. Atât modul de viață sănătos, cât și petrecerea a cât mai mult
timp în natură și în zonele autentice rurale, sunt încurajate prin calitatea sporită și neinvazivă a
infrastructurii de bază, precum și prin experiențele și infrastructura turistică cu impact scăzut asupra
mediului natural înconjurător și cu o importantă contribuție la conservarea patrimoniului natural și cultural
(prin dotări de bază precum amenajări de trasee și puncte de informare, spații de odihnă etc.).

UTILITĂȚI PUBLICE, MEDIU ȘI SCHIMBĂRI CLIMATICE
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În anul 2027, județul Ialomița a îmbunătățit calitatea factorilor de mediu prin intermediul proiectelor
finalizate în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare. Majoritatea UAT-urilor din județ beneficiază de
rețelele moderne de alimentare cu apă și canalizare, dar și de rețele moderne de alimentare cu gaze
naturale. În plus, județul Ialomița colectează selectiv majoritatea deșeurilor, pe care le reciclează și
valorifică, în special cele biodegradabile, ca urmare a implementării unor programe de creștere a
conștientizării populației. Așadar, infrastructura de gestiune a deșeurilor din județ este eficientă, gradul de
acoperire al serviciului de salubrizare în județ fiind de 100 %.
În același timp, județul Ialomița beneficiază în 2027 de un cadru natural protejat și valorificat, toate ariile
naturale protejate de interes comunitar și național având planuri de management aprobate și atent
monitorizate. Suprafața ocupată de păduri este de 7% din suprafața județului, fapt ce a contribuit la
îmbunătățirea microclimatului și la o mai bună protecție a drumurilor principale în cazul fenomenelor
meteorologice extreme. Județul se află într-o tranziție avansată către un sistem energetic cu emisii scăzute
de gaze cu efect de seră, capacitatea de producție a energiei din surse regenerabile fiind dublată față de
anul 2021. Calitatea factorilor de mediu este mai bună, fapt vizibil în special în ceea ce privește calitatea
apei din județ. Toate corpurile de apă de suprafață se află în stare ecologică bună, fenomenul de eutrofizare
fiind redus, întrucât 4% din suprafața agricolă a județului este înscrisă ca suprafață destinată agriculturii
ecologice, iar cea mai mare parte a îngrășămintelor aplicate sunt îngrășăminte naturale. Creșterea
suprafeței destinate agriculturii ecologice a fost susținută de fondurile europene ale Politicii Agricole
Comune 2023 – 2027, ce stipulează includerea unor programe ecologice ce vor acoperi 25 % din plățile
directe ale Statelor Membre, programe ce vor stimula fermierii să utilizeze practici agricole benefice pentru
climă și mediu (inclusiv prime destinate agriculturii ecologice pentru conversia la terenuri ecologice și
menținerea acestora)1. Nu în ultimul rând, vulnerabilitatea teritoriului județean la riscurile naturale este
mai scăzută ca urmare a măsurilor de prevenție luate în ultimii ani.

TRANSPORT ȘI MOBILITATE
În anul 2027, județul Ialomița este definit de o infrastructură de transport performantă, bine distribuită în
teritoriu, ce asigură legături facile atât la nivel local, cât și la nivel național. Legăturile cu centrele urbane
majore sunt asigurate, pe de o parte, de rețeaua rutieră modernă, marcată cu precădere de drumul expres
Galați – Brăila – Slobozia – Drajna – Autostrada A2 și de drumurile județene modernizate, iar pe de altă
parte, de infrastructura optimizată de transport feroviar.
La nivel local, infrastructura este modernizată, extinsă și orientată către susținerea transportului public pe
cale rutieră și ferată, acesta fiind printre mijloacele preferate de către locuitori. Totodată, este puternic
încurajată utilizarea autovehiculelor electrice, printr-o rețea extinsă de stații de încărcare a acestora,
situate strategic în puncte cheie din județ, aflându-se în strânsă legătură cu restul mijloacelor de deplasare
(ex. gări, autogări etc.).
Principalele centre urbane din județ dispun de variante ocolitoare complete sau în curs de realizare, ce
permit o fluidizare mai bună a traficului greu și de tranzit, acesta fiind redirecționat în afara zonelor
urbanizate. Astfel, este prezentă o calitate mai ridicată a locuirii în mediul urban, ca urmare a reducerii
congestiei și poluării fonice și cu noxe.
Dependența față de autovehiculul personal s-a redus semnificativ, ca urmare a investițiilor în dezvoltarea
serviciilor de transport public pe cale rutieră și feroviară. Amenajarea stațiilor de transport public, precum

1

COM(2018) 392 final - Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de Statele
Membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul European de
Garantare Agricolă (FEGA) și de Fondul European Agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare
a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului.
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și a autogărilor a permis creșterea atractivității acestor servicii pentru populația locală. Totodată, nodurile
intermodale conturate în jurul principalelor gări și autogări din județ (ex. Slobozia, Urziceni, Fetești etc.)
permit transferul facil între serviciile de transport județean și cele de la nivel local. De asemenea,
digitalizarea serviciilor de transport public și accesul sporit la informații pentru utilizatori contribuie la
creșterea continuă a numărului de călători, fiind considerat de către cetățeni unul dintre principalele
mijloace de deplasare la nivel județean.
Nu în ultimul rând, județul Ialomița promovează tipare de deplasare sustenabile prin intermediul
infrastructurii nemotorizate extinse de la nivelul județului. Coridoarele de mobilitate conturează legături
facile între principalele localități din județ (ex. Amara – Slobozia – Ghimpați, Fierbinți-Târg – Dridu –
Coșereni, Buliga – Fetești – Bordușani – Lățești), precum și între obiectivele majore de interes ale acestora.
Acestea sunt completate de pistele de biciclete amenajate în lungul drumurilor județene (ex. DJ201,
DJ101), precum și de traseele de cicloturism, conturate între principalele lacuri de pe teritoriul județului
(lacurile Fundata, Schiauca, Amara și Iezer) și în lungul râului Ialomița. Siguranța pietonilor și a bicicliștilor
în trafic este una din ce în ce mai sporită, aspect evidențiat în numărul extrem de redus de accidente
înregistrate în județ.

CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ
În anul 2027, județul Ialomița este gestionat de o administrație publică performantă și modernă care aduce
procesul decizional mai aproape de cetățeni. Politicile publice sunt formulate transparent și în baza unor
date actualizate care reflectă cu acuratețe realitatea din județ. De asemenea, la baza politicilor publice se
află și opiniile cetățenilor, formate în cadrul unei sfere publice solide la nivel local.
Consiliul Județean Ialomița este într-un stadiu avansat al digitalizării, având dezvoltate sisteme de lucru
performante și echipamente care corespund cu cele mai viabile standarde tehnologice. Efectivul de
personal deține competențele necesare pentru a desfășura cât mai eficient activitățile instituției.
Atât la nivelul Consiliului Județean Ialomița, cât și la nivel regional, există o creștere semnificativă a
performanței accesării fondurilor externe, avansând în clasamentul național privind sumele atrase pentru
dezvoltarea socio-economică a zonei. Nivelul de colectare a taxelor și impozitelor este continuu eficientizat
prin integrarea noilor sisteme digitate de colectare utilizate de unitățile administrativ teritoriale din
regiunile dezvoltate ale Uniunii Europene. Consiliul Județean Ialomița va aplica reforme fiscale prin care
sunt adoptate sisteme avansate de gestionare a datelor contribuabililor, eliminarea progresivă a plății
taxelor și impozitelor la ghișeu, precum și înregistrarea declarațiilor contribuabililor exclusiv online.
Nu în ultimul rând, Consiliul Județean Ialomița face parte dintr-o rețea amplă de instituții naționale și
internaționale al căror scop este cooperarea pentru dezvoltarea teritorială. La nivel local există mai multe
organizații axate pe atragerea finanțării externe care asigură investiții în diferite domenii la nivelul județului
Ialomița.

Pentru realizarea cu succes a viziunii de dezvoltare 2027, MISIUNEA Strategiei Integrate de Dezvoltare
Economică și Socială a județului Ialomița vizează:
•

Dezvoltarea și implementarea unui sistem de monitorizare, evaluare și actualizare a Strategiei,
pornind de la Cadrul pentru implementarea, monitorizarea și evaluarea Strategiei identificat în
strategie, și bazat pe o bază de date interactivă, actualizată în timp real privind dezvoltarea socioeconomică și teritorială a județului si UAT componente;

•

Formularea de politici publice bazate pe date;
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•

Monitorizarea constantă a implementării strategiei, și, când este necesar, actualizarea
obiectivelor, atât la nivelul Consiliului Județean Ialomița, cât și în relație cu restul actorilor relevanți
și partenerilor din județ, din regiune, de la nivel național și internațional;

•

Promovarea parteneriatelor strategice teritoriale între instituții publice, mediul privat și societatea
civilă/ comunități, pentru a sprijini specializarea inteligentă, abordarea politicilor teritoriale și
abordări funcționale: cooperare teritorială (incl. Urban-rural), identificarea, promovarea și
implementarea în parteneriat a proiectelor strategice cu impact teritorial;

•

Promovarea unei abordări antreprenoriale a administrației publice locale și a diplomației
economice, pentru a maximiza oportunitățile de dezvoltare ale județului;

•

Monitorizarea activă și valorificarea oportunităților de networking, învățare și schimburi de
experiență și finanțare a proiectelor, atât la nivel regional și național, cât și european și
internațional.
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3.2.2.

OBIECTIVE ȘI DIRECȚII DE DEZVOLTARE

Viziunea de dezvoltare este detaliată printr-un set de 5 obiective strategice, ce evidențiază domeniile
principale de intervenție în perioada 2021-2027:

ECONOMIE

CETĂȚENI

MEDIU

MOBILITATE

CAPACITATE
ADMINISTRATIVĂ

O1. IALOMIȚA – PRINCIPALUL HUB AGROALIMENTAR LA NIVEL NAȚIONAL, CE ANTRENEAZĂ O
ECONOMIE COMPETITIVĂ ȘI ATRACTIVĂ
Obiectivul are ca scop susținerea dezvoltării economiei județene prin intermediul centrelor urbane ca
principale motoare ale unui mediu de afaceri ancorat în tendințele globale, în special în domeniile cu
potențial competitiv (agricultură / agroalimentar) dar și în cele cu rol de suport – servicii intensive în
cunoaștere sau industrie. Valorificarea terenurilor agricole continuă dincolo de cultivarea acestora,
creșterea productivității, dezvoltarea antreprenoriatului și investițiile străine directe favorizând creșterea
complexității produselor oferite – depozitare, procesare, valorificare în domeniul industrial.
Acest obiectiv strategic este detaliat prin 5 obiective specifice, cu direcțiile de acțiune aferente:

O1.1. Destinație atractivă pentru investiții, susținută de infrastructura și facilitățile necesare dezvoltării
unui mediu de afaceri rezilient și competitiv
Acest obiectiv își propune identificarea, valorificarea și promovarea elementelor de potențial în plan
teritorial pentru creșterea atractivității față de investitorii străini în domenii de viitor pentru comunitățile
locale, dar și dezvoltarea unor elemente noi.
Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune:
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D1.1.1. Promovarea oportunităților de investiții din orașele mari (Urziceni, Slobozia);
D1.1.2. Dezvoltarea structurilor existente a sprijin a investitorilor.

O1.2. Hub agroalimentar național, orientat către export și piețe internaționale
Obiectivul are ca scop susținerea dezvoltării sectorului agroalimentar prin măsuri ce vizează atât
valorificarea resurselor și elementelor existente, cât și creșterea complexității produselor locale, în
contextul stimulării cererii pe plan național și internațional pentru acestea.
Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune:
D1.2.1. Dezvoltarea elementelor de infrastructură necesare creșterii productivității în domeniul
agricol;
D1.2.2. Facilitarea cooperării la nivel județean de-a lungul lanțului de valoare.

O1.3. Infrastructură de sprijin a afacerilor bine dezvoltată, ce acoperă întreaga rețea teritorială, în
domenii diverse
Acest obiectiv își propune susținerea unui mediu de afaceri flexibil și atractiv pentru antreprenori și angajați
deopotrivă, prin măsuri ce vizează sprijinirea activă a companiilor în vederea înființării, dezvoltării,
internaționalizării și promovării afacerilor în plan național și internațional.
Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune:
D1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii de sprijin pentru afaceri în toate etapele de dezvoltare;
D1.3.2. Sprijinirea activă a companiilor (în special IMM), de la idee la companie matură;D1.3.3.
Sprijinirea sectoarelor emergente (tehnologii verzi, IT&C, logistică) ;
D1.3.4. Sprijinirea cooperării intersectoriale.

O1.4. Centre urbane atractive pentru dezvoltarea unei cariere
Acest obiectiv își propune să întărească cooperarea la nivel județean între diferitele tipuri de instituții și
organizații cu rol în formarea și angajarea forței de muncă, și dezvoltarea de noi oportunități de carieră
care să crească atractivitatea centrelor urbane, în special pentru tineri. Rolul cooperării dintre factorii de
decizie, instituțiile de învățământ, furnizorii de servicii de formare dar și angajatori în domenii diverse este
accentuat, rezultatul urmărit fiind consolidarea unei piețe a forței de muncă consolidate, ce oferă
alternative viabile de angajare pentru cetățeni.
Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune:
D1.4.1. Stimularea cooperării la nivel local pentru creșterea calității capitalului uman.

O1.5. Destinație turistică valorificată și promovată prin activități atractive și servicii de înaltă calitate,
susținută de o ofertă turistică activă pentru turiști și comunitate
Obiectivul are ca scop dezvoltarea și consolidarea identității turistice a județului Ialomița, fiind o destinație
turistică cunoscută pentru experiențele memorabile de descoperire a Bărăganului de altă dată, promovând
produsele turistice existente și specificitatea locului. De asemenea, infrastructura turistică este una
modernizată și dezvoltată, fiind puse la dispoziția turiștilor servicii de cea mai înaltă calitate, accesibile
tuturor indiferent de preferințele de informare și călătorie.
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Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune:
D1.5.1. Promovarea județului Ialomița ca destinație turistică memorabilă;
D1.5.2. Dezvoltarea infrastructurii și diversificarea ofertei și serviciilor turistice.

O2. IALOMIȚA - JUDEȚ ECHITABIL, CE OFERĂ LOCUITORILOR SĂI OPORTUNITĂȚI EGALE DE DEZVOLTARE
ȘI ACCES LA DOTĂRI PUBLICE CALITATIVE
Scopul obiectivului este de corelare a serviciilor publice cu nevoile cetățenilor și cu profilul sociodemografic local prin măsuri de creștere a atractivității județului pentru tineri și nu numai, precum și prin
acțiuni de creare a unui spirit comunitar puternic pentru stimularea proactivității societății civile. De
asemenea, obiectivul vizează asigurarea accesului locuitorilor județului la o infrastructură socio-culturală
modernă, adaptată la standarde înalte de calitate, prin modernizarea, reabilitare și construirea de noi
dotări și echipamente. Un alt aspect important constă în serviciile publice oferite, ce sunt diversificate și
servesc nevoile tuturor cetățenilor. În plus, se urmărește o distribuire echitabilă a serviciilor în profil
teritorial pentru un acces facil al populației.
Acest obiectiv strategic este detaliat prin 6 obiective specifice, cu direcțiile de acțiune aferente:

O2.1. Sistem de educație performant și incluziv, adaptat nevoilor de formare a resursei umane
Obiectivul propune dezvoltarea infrastructurii educaționale în cadrul tuturor unităților administrativ
teritoriale astfel încât nivelul de deservire și dotare să asigure posibilitatea școlarizării echitabile și inclusive
a tinerilor în localitatea de domiciliu. Facilitățile puse la dispoziție vor fi complementare resursei umane
specializate în formarea tinerilor, împreună asigurând astfel un act didactic de o calitate superioară,
orientat spre dezvoltarea armonioasă a tinerilor și formarea continuă a adulților. Totodată, obiectivul
vizează adaptarea sistemului educațional la cerințele actuale și viitoare ale pieței muncii, ținând cont de
tendințele existente la nivel european și național pentru perfecționare și cunoaștere.
Acest obiectiv va fi operaționalizat prin intermediul următoarelor direcții de acțiune:
D1.1.1 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de învățământ preuniversitar;
D2.1.2 Dezvoltarea oportunităților de formare a tinerilor și adulților;
D2.1.3 Digitalizarea și echiparea sistemului de învățământ județean;
D2.1.4. Creșterea calității și atractivității serviciilor de educație.

O2.2. O comunitate implicată în dezvoltarea locală
Obiectivul vizează crearea unei comunități închegate ce beneficiază de oportunități de implicare în
dezvoltarea locală, în activitățile civice locale și în acțiunile ce au în prim plan conturarea unei localități
sustenabile. Astfel, întreaga comunitate, indiferent de statut social, vârstă, sex sau etnie va avea
posibilitatea de a contribui la conturarea unui spațiu prielnic pentru trai.
Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune:
D2.2.1. Punerea în practică a unor metode de participare a locuitorilor pentru dezvoltarea spiritului
comunitar;
D2.2.2. Crearea de oportunități de dezvoltare pentru un capital uman proactiv.
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O2.3. O rețea de sănătate modernă adaptată la nevoile cetățenilor, ce deservește întreg teritoriul
județean
Scopul obiectivului este de a asigura deservirea cetățenilor cu servicii medicale performante de nivel
județean. În plus, vizează asigurarea serviciilor și dotărilor sanitare de bază de proximitate în teritoriu, în
special la nivelul UAT-urilor din mediul rural.
Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune:
D2.3.1. Reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii de sănătate;
D2.3.2. Dezvoltarea rețelei sanitare și a serviciilor medicale pentru a asigura o bună deservire în
teritoriu;
D2.3.3. Realizarea de colaborări interinstituționale în domeniul sănătății;
D2.3.4. Promovarea unui stil de viață sănătos.
O2.4. O rețea de centre și servicii sociale performantă, diversificată și adaptată nevoilor tuturor tipurilor
de beneficiari în întreg teritoriul
Obiectivul propune crearea unei rețele în cadrul căreia mediul public, privat și ONG-urile colaborează
pentru a oferi servicii sociale de calitate tuturor beneficiarilor. Acesta are ca scop dezvoltarea și
diversificarea serviciilor de asistență socială pentru a răspunde nevoilor tuturor beneficiarilor și a crește
gradul de deservire a teritoriului.
Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune:
D2.4.1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de asistență socială pentru copii și tineret;
D2.4.2. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de asistență socială pentru persoanele
vârstnice;
D2.4.3. Dezvoltarea infrastructurii de asistență socială pentru adaptarea la nevoile beneficiarilor și
o bună deservire în teritoriu;
D2.4.4. Dezvoltarea cadrului partenerial între actorii locali din județ în domeniul asistenței sociale;
D2.4.5. Asigurarea de servicii sociale adaptate locuitorilor din zonele marginalizate.

O2.5. Viață culturală activă și diversificată, susținută de o ofertă culturală adaptată preferințelor și
specificul fiecărei categorii de public
Acest obiectiv vizează susținerea ofertei culturale și propune dezvoltarea și promovarea activităților
culturale, prin reabilitarea și modernizarea infrastructurii culturale și dezvoltarea unor noi obiective
cultural-turistice care să promoveze cultura și specificitatea locurilor din județul Ialomița. Acest deziderat
va fi atins inclusiv prin asumarea unei strategii culturale multianuale, organizarea de noi evenimente
culturale pe tot teritoriul județului, precum și susținerea comunității și a actorilor culturali implicați.
Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune:
D2.5.1. Amenajarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii culturale din județ;
D2.5.2. Diversificarea și stimularea creației și ofertei culturale la nivelul județului, printr-o agendă
multianuală de evenimente care susține cultura locală;
D2.5.3. Conservarea și valorificarea patrimoniului cultural cu valoare ridicată pentru comunitatea
locală;
D2.5.4. Sprijinirea actorilor din domeniile cultural-artistice și a activității acestora.
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O2.6. Infrastructură de petrecere a timpului liber dezvoltată și modernă, ce susține o ofertă diversă și
atractivă de activități pentru comunitatea locală și turiști
Acest obiectiv își propune dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de petrecere a timpului liber
existente pe teritoriul județului Ialomița, precum și crearea unor noi facilități de acest fel, pentru a asigura
o ofertă cât mai variată de oportunități de petrecere a timpului liber pentru comunitatea locală și pentru
turiști, precum și pentru a încuraja sportul de masă și de performanță în rândul comunității ialomițene.
Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune:
D2.6.1. Dezvoltarea și promovarea ofertei de petrecerea timpului liber și de agrement a județului
Ialomița prin construcția și amenajarea de noi facilități sau reabilitarea, modernizarea și dotarea
infrastructurii existente;
D2.6.2. Dezvoltarea și promovarea ofertei sportive a județului Ialomița prin construcția și
amenajarea de noi facilități sau reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii existente

O3. IALOMIȚA - JUDEȚ REZILIENT, CU O CALITATE MAI BUNĂ A FACTORILOR DE MEDIU
Obiectivul strategic are ca scop dezvoltarea sustenabilă a județului Ialomița, vizând dezvoltarea atât a unui
sistem energetic și a unui mediu construit cu impact scăzut asupra mediului. În același timp, se are în vedere
protejarea și valorificarea resurselor de cadru natural de care dispune județului, inclusiv prin adresarea
eficientă a riscurilor naturale la care este supus teritoriul.
Acest obiectiv strategic este detaliat prin 4 obiective specifice, cu direcțiile de acțiune aferente:

O3.1. Județ cu un sistem energetic cu emisii scăzute de gaze cu efect de seră
Obiectivul sprijină tranziția județului către un sistem energetic cu emisii scăzute de gaze cu efect de seră.
Pe lângă creșterea ponderii energiei produse din surse regenerabile (în special energie solară și eoliană, în
partea de est a județului), se are în vedere creșterea eficienței energetice a fondului construit (clădiri
publice, ansambluri de locuințe colective). Nu în ultimul rând, reabilitarea și extinderea rețelelor de
distribuție a gazelor naturale ar permite trecerea la sisteme mai puțin poluante pentru încălzirea
locuințelor.
Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune:
D3.1.1. Sprijinirea producerii de energie din surse regenerabile;
D3.1.2. Creșterea eficienței energetice a fondului construit și a sistemelor de iluminat public;
D3.1.3. Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale;
D3.1.4. Reabilitarea și extinderea rețelelor de transport și distribuție a energiei electrice.

O3.2. Județ cu o infrastructură de mediu modernă, cu impact scăzut asupra calității mediului
Obiectivul răspunde problemelor existente în județ cu privire la gradul de acoperire al rețelelor de
alimentare cu apă și canalizare și la gradul de reciclare și valorificare a deșeurilor menajere. Astfel,
obiectivul contribuie atât la o mai bună calitate a locuirii în mediul urban și rural din județul Ialomița, cât și
la o reducere a degradării mediului cauzate de lipsa sistemelor de alimentare cu apă și canalizare și de
gestiunea necorespunzătoare a deșeurilor.
Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune:
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D3.2.1. Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și evacuare a apelor
uzate;
D3.2.2. Creșterea ratei de colectare, reciclare și valorificare a deșeurilor.

O3.3. Județ cu o vulnerabilitate redusă la riscuri naturale și poluare
Obiectivul cuprinde măsuri ce vizează reducerea vulnerabilității județului la principalele categorii de riscuri
naturale identificate: inundații, cutremure și deplasări în masă (prăbușiri de maluri). De asemenea, sunt
avute în vedere măsuri pentru reducerea presiunii unor surse de degradare a calității mediului, neacoperite
de către celelalte direcții de acțiune: aplicarea excesivă a îngrășămintelor chimice sau numărul mare de
operatori ce intră sub incidența directivei IPPC privind emisiile industriale.
Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune:
D3.3.1. Reducerea vulnerabilității județului la riscuri naturale;
D3.3.2. Reducerea presiunii surselor de degradare a calității mediului.

O3.4. Rețea albastră-verde protejată, extinsă și valorificată la nivel județean
Obiectivul urmărește protecția și valorificarea elementelor valoroase de cadru natural existente în județ,
în special cele 19 arii naturale protejate de interes comunitar și numeroasele lacuri folosite în scop piscicol
sau terapeutic. De asemenea, sunt vizate măsuri pentru extinderea infrastructurii verzi, în special prin
creșterea suprafeței de spațiu verde amenajat în orașele județului.
Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune:
D3.4.1. Conservarea biodiversității și valorificarea sustenabilă a ariilor naturale protejate;
D3.4.2. Valorificarea în scop de agrement a apelor de suprafață din județ;
D3.4.3. Extinderea infrastructurii verzi în localitățile din județ.

O4. IALOMIȚA - JUDEȚ ACCESIBIL ȘI BINE CONECTAT ÎN TERITORIU, CU O INFRASTRUCTURĂ DE
TRANSPORT PERFORMANTĂ ȘI CU UN IMPACT REDUS ASUPRA MEDIULUI
Obiectivul strategic are ca scop dezvoltarea într-un mod sustenabil a întregului sistem de transport și
mobilitate de la nivelul județului Ialomița, în vederea asigurării unei accesibilități ridicate atât la nivelul
județului, cât și în raport cu marile centre urbane de la nivel regional, național și european. Astfel, obiectivul
urmărește valorificarea tuturor resurselor disponibile, precum și modernizarea și extinderea infrastructurii
existente, astfel încât să se asigure optimizarea legăturilor locale, județene și naționale, precum și
îmbunătățirea legăturilor cu rețeaua europeană TEN-T. Totodată, se urmărește orientarea către mijloace
de transport ecologice și mai prietenoase cu mediul, care să asigure reducerea emisiilor din județ, precum
și ameliorarea congestiei și a poluării, fiind vizată dezvoltarea atât a serviciilor de transport public (local și
județean), cât și a mijloacelor de transport nemotorizate.
Acest obiectiv strategic este detaliat prin 3 obiective specifice, cu direcțiile de acțiune aferente:

O4.1. Accesibilitate ridicată, cu legături facile în teritoriu
Scopul acestui obiectiv este de a întări legăturile pe care județul Ialomița le are cu rețeaua europeană de
transport TEN-T, precum și legăturile cu marile centre urbane de la nivel național. Totodată, în cadrul
obiectivului, sunt cuprinse și măsuri de dezvoltare a infrastructurii rutiere județene și locale, care să
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permită creșterea accesibilității la nivel local. De asemenea, obiectivul vizează îmbunătățirea fluxurilor de
trafic greu și de tranzit de pe teritoriul județului prin amenajarea variantelor ocolitoare necesare, care să
permită redirecționarea traficului greu în afara zonelor urbanizate. Nu în ultimul rând, obiectivul urmărește
buna gestiune a traficului și a parcării la nivel local, precum și dezvoltarea infrastructurii destinate
autovehiculelor electrice.
Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune:
D4.1.1. Dezvoltarea infrastructurii majore;
D4.1.2. Modernizarea infrastructurii rutiere județene;
D4.1.3. Modernizarea și extinderea infrastructurii rutiere de la nivelul localităților componente;
D4.1.4. Amenajarea variantelor ocolitoare pentru orașele și municipiile din județ;
D4.1.5. Gestiunea traficului și a parcării la nivelul localităților componente;
D4.1.6. Încurajarea utilizării autovehiculelor electrice pe teritoriul județului.

O4.2. Servicii de transport public extinse, modernizate și atractive, cu legături optimizate în teritoriu
Obiectivul vizează dezvoltarea serviciilor de transport public pe cale ferată și rutieră din județul Ialomița,
în vederea sprijinirii dezvoltării sustenabile a sistemului de transport și mobilitate local, precum și pentru
reducerea dependenței față de autovehiculul personal. Scopul major al obiectivului este de a oferi servicii
de calitate pentru cetățeni atât prin modernizarea și extinderea infrastructurii existente și diversificarea
ofertei existente, cât și prin asigurarea unui acces crescut la informații și prin optimizarea legăturilor.
Totodată, obiectivul urmărește utilizarea noilor tehnologii pentru digitalizarea serviciilor de transport
public, astfel încât să fie facilitat accesul, dar și colectarea de date cu privire la acest mijloc de transport.
Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune:
D4.2.1. Modernizarea și extinderea infrastructurii feroviare locale;
D4.2.2. Creșterea atractivității și dezvoltarea serviciilor de transport public județean;
D4.2.3. Creșterea atractivității și dezvoltarea serviciilor de transport public local;
D4.2.4. Îmbunătățirea intermodalității la nivelul județului.

O4.3. Sistem de transport nemotorizat bine conturat, performant și atractiv
Obiectivul de față are ca scop dezvoltarea mijloacelor de transport nemotorizate pe teritoriul județului
Ialomița. Astfel, obiectivul cuprinde măsuri orientate către conturarea unor coridoare de mobilitate care
să asigure legăturile pietonale și/sau velo între localități/obiective importante din județ, precum și
dezvoltarea infrastructurii pietonale și de biciclete atât la nivel local (în cadrul localităților componente),
cât și la nivel județean (ex. între localități, în lungul DJ etc.). Acest lucru este important în contextul sprijinirii
dezvoltării durabile a sistemului de transport și mobilitate, urmărindu-se creșterea eficienței de deplasare
și a siguranței în trafic pentru pietoni și bicicliști.
Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune:
D4.3.1. Dezvoltarea coridoarelor de mobilitate și a traseelor de cicloturism la nivel local;
D4.3.2. Dezvoltarea infrastructurii pietonale de pe teritoriul județului și a localităților componente;
D4.3.3. Dezvoltarea infrastructurii velo de pe teritoriul județului și a localităților componente.
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O5. IALOMIȚA – JUDEȚ CU UN MANAGEMENT PERFORMANT, BAZAT PE O CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ
CRESCUTĂ, CE CONTRIBUIE LA O GESTIUNE EFICIENTĂ ȘI TRANSPARENTĂ A SERVICIILOR PUBLICE, A
DEZVOLTĂRII SOCIO-ECONOMICE ȘI A RELAȚIEI CU COMUNITATEA
Creșterea capacității administrative a Consiliului Județean Ialomița și a Unităților Administrativ-Teritoriale
componente reprezintă unul dintre obiectivele importante ale Strategiei de Dezvoltare a Județului Ialomița
pentru perioada 2021 – 2027. Atenția se va concentra pe creșterea capacității de formulare a politicilor
publice relevante pentru cetățeni, avansarea procesului de digitalizare a instituțiilor publice, creșterea
gradului de competențe a efectivului de personal, asigurarea unui management public eficient,
îmbunătățirea calității serviciilor publice și crearea de parteneriate solide la nivelul local, regional și
național. Rezultatele măsurilor adoptate vor asigura o mai bună implementare și monitorizare a proiectelor
locale, îmbunătățirea procesului decizional la nivelul Consiliului Județean Ialomița, crearea și consolidarea
relațiilor de cooperare între instituții.
Acest obiectiv strategic este detaliat prin 3 obiective specifice, cu direcțiile de acțiune aferente:

O5.1. Capacitate administrativă crescută prin prisma resurselor umane și materiale
Gestionarea eficientă a resurselor materiale și umane disponibile unității administrativ-teritoriale este
fundamentul unui management performant și modern. Direcțiile importante pentru creșterea capacității
administrative cuprind procesul continuu de dezvoltare a competențelor personalului și actualizarea
constantă a acestora în corelație cu instrumentele de planificare a teritoriului.
Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune:
D5.1.1. Amenajarea și dotarea cu resurse materiale a autorităților publice la nivel local și județean;
D5.1.2. Actualizarea și dezvoltarea competențelor personalului public.

O5.2. Rețea de dezvoltare locală consolidată și parteneriate la nivel local, regional și internațional
Crearea și consolidarea parteneriatelor la nivel local, regional și internațional, atât cu structuri similare, cât
și în cadrul organizațiilor naționale și internaționale. Acest obiectiv urmărește consolidarea relațiilor cu alte
instituții pentru facilitarea schimburilor de experiență, acces la oportunități noi de finanțare, planificarea
și implementarea unor proiecte care au la bază un interes comun sau asistență în privința creșterii
capacității administrative.
Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune:
D5.2.1. Eficientizarea proceselor de comunicare cu cetățenii și dezvoltarea unei sfere publice solide
pentru îmbunătățirea procesului decizional;
D5.2.2. Dezvoltarea relațiilor de cooperare cu alte instituții la nivel local, regional și internațional.

O5.3. Digitalizare pentru eficientizarea procedurilor interne și servicii publice îmbunătățite
Utilizarea bazelor de date pentru eficientizarea gestionării dezvoltării locale și îmbunătățirea planificării
strategice. Îmbunătățirea proceselor de comunicare între instituții și mediul extern prin adoptarea noilor
tehnologii și asigurarea unei infrastructuri digitale necesare îmbunătățirii calității serviciilor publice.
Acest obiectiv va fi operaționalizat prin următoarele direcții de acțiune:
D5.3.1. Creșterea nivelului de digitalizare pentru eficientizarea proceselor de comunicare și
îmbunătățirea comunicării cu mediul extern;
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D5.3.2. Sporirea capacității de gestionare a dezvoltării la nivel local și județean printr-o planificare
strategică eficientă bazată pe date actuale;
D5.3.3. Îmbunătățirea calității serviciilor publice la nivel local.
Obiectivele, direcțiile de acțiune, programele și proiectele propuse se integrează atât din punct de vedere
al domeniilor pe care le vizează, cât și din punct de vedere teritorial. S-a urmărit concentrarea tematică și
spațială a intervențiilor, astfel încât teritoriul județului Ialomița să se dezvolte echilibrat, sprijinind
dezvoltarea policentrică a acestuia și valorificarea identității locale și competențelor distinctive ale
diferitelor subzone. Totodată, prin valorificarea diferitelor axe de transport, de dezvoltare economică,
turistice sau naturale (coridoare verzi-albastre), s-a vizat activarea zonelor mai puțin dezvoltate ale
județului, reducând astfel disparitățile intrajudețene.
Enumerarea proiectelor ce pot fi evidențiate spațial, ilustrată în continuare, nu este exhaustivă, însă are
rolul de a sugera zonele prioritare pentru concentrarea investițiilor, astfel încât să se genereze sinergii,
maximizând impactul acestora.
Totodată, este de menționat că implementarea Strategiei și a conceptului de dezvoltare teritorială la nivel
local presupune o strânsă colaborare între autoritățile județene și autoritățile publice locale ale UAT-urilor
componente ale județului Ialomița, pentru a asigura armonizarea priorităților, programelor și proiectelor
de dezvoltare.

3.2.3.

CONCEPTUL DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ

Obiectivele, direcțiile de acțiune, programele și proiectele propuse se integrează atât din punct de vedere
al domeniilor pe care le vizează, cât și din punct de vedere teritorial. S-a urmărit concentrarea tematică și
spațială a intervențiilor, astfel încât teritoriul județului Ialomița să se dezvolte echilibrat, sprijinind
dezvoltarea policentrică a acestuia și valorificarea identității locale și competențelor distinctive ale
diferitelor subzone. Totodată, prin valorificarea diferitelor axe de transport, de dezvoltare economică,
turistice sau naturale (coridoare verzi-albastre), s-a vizat activarea zonelor mai puțin dezvoltate ale
județului, reducând astfel disparitățile intrajudețene.
Enumerarea proiectelor ce pot fi evidențiate spațial, ilustrată în continuare, nu este exhaustivă, însă are
rolul de a sugera zonele prioritare pentru concentrarea investițiilor, astfel încât să se genereze sinergii,
maximizând impactul acestora.
Totodată, este de menționat că implementarea Strategiei și a conceptului de dezvoltare teritorială la nivel
local presupune o strânsă colaborare între autoritățile județene și autoritățile publice locale ale UAT
componente ale județului Ialomița, pentru a asigura armonizarea priorităților, programelor și proiectelor
de dezvoltare.
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3.3. PORTOFOLIUL DE PROIECTE ȘI PLANUL DE ACȚIUNE
3.3.1.
PLAN DE ACȚIUNE ȘI LEGĂTURI CROS-SECTORIALE ALE
INTERVENȚIILOR IDENTIFICATE
Strategia de dezvoltare a județului Ialomița pentru perioada 2021-2027 este un document strategic care
pornește de la un set de probleme, nevoi și elemente de potențial identificate la nivelul județului, pentru
a construi un cadru strategic de dezvoltare pentru următorii ani. În acest context, analiza situației existente
s-a bazat pe o serie de domenii cheie care prin caracterul lor complex surprind caracteristicile principale
ale teritoriului. Pentru o coerență a procesului de planificare, provocărilor identificate în etapa de analiză
le sunt asociate obiective strategice și specifice, detaliate prin direcții de acțiune ce conduc la atingerea
viziunii de dezvoltare. Cu toate acestea, în implementarea strategiei trebuie să se țină cont pe de-o parte
de interdependența între domeniile cheie, iar pe de altă parte de necesitatea corelării intervențiilor pe
plan local cu cele la nivel județean.

DOMENII DE
INTERVENȚIE

ECONOMIE

OBIECTIVE STRATEGICE

O1. IALOMIȚA –
PRINCIPALUL HUB
AGROALIMENTAR LA
NIVEL NAȚIONAL, CE
ANTRENEAZĂ O
ECONOMIE COMPETITIVĂ
ȘI ATRACTIVĂ

OBIECTIVE SPECIFICE

DIRECȚII DE ACȚIUNE

O1.1. Destinație atractivă
pentru investiții,
susținută de
infrastructura și
facilitățile necesare
dezvoltării unui mediu de
afaceri rezilient și
competitiv

D1.1.1. Promovarea
oportunităților de
investiții din orașele mari
(Urziceni, Slobozia)

O1.2. Hub agroalimentar
național, orientat către
export și piețe
internaționale
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D1.1.2. Dezvoltarea
structurilor existente a
sprijin a investitorilor
D1.2.1. Dezvoltarea
elementelor de
infrastructură necesare
creșterii productivității în
domeniul agricol

D1.2.2. Facilitarea
cooperării la nivel
județean de-a lungul
lanțului de valoare
D1.3.1. Dezvoltarea
infrastructurii de sprijin
pentru afaceri în toate
etapele de dezvoltare
O1.3. Infrastructură de
sprijin a afacerilor bine
dezvoltată, ce acoperă
întreaga rețea teritorială,
în domenii diverse

D1.3.2. Sprijinirea activă a
companiilor (în special
IMM), de la idee la
companie matură
D1.3.3. Sprijinirea
sectoarelor emergente
(tehnologii verzi, IT&C,
logistică)
D1.3.4. Sprijinirea
cooperării intersectoriale

O1.4. Centre urbane
atractive pentru
dezvoltarea unei cariere
O1.5. Destinație turistică
valorificată și promovată
prin activități atractive și
servicii de înaltă calitate,
susținută de o ofertă
turistică activă pentru
turiști și comunitate

D1.4.1. Stimularea
cooperării la nivel local
pentru creșterea calității
capitalului uman
D1.5.1. Promovarea
județului Ialomița ca
destinație turistică
memorabilă
D1.5.2. Dezvoltarea
infrastructurii și
diversificarea ofertei și
serviciilor turistice
D1.1.1 Dezvoltarea și
modernizarea
infrastructurii de
învățământ preuniversitar

CETĂȚENI

O2. IALOMIȚA - JUDEȚ
ECHITABIL, CE OFERĂ
LOCUITORILOR SĂI
OPORTUNITĂȚI EGALE DE
DEZVOLTARE ȘI ACCES LA
DOTĂRI PUBLICE
CALITATIVE

O2.1. Sistem de educație
performant și incluziv,
adaptat nevoilor de
formare a resursei
umane

D2.1.2 Dezvoltarea
oportunităților de
formare a tinerilor și
adulților
D2.1.3 Digitalizarea și
echiparea sistemului de
învățământ județean
D2.1.4. Creșterea calității
și atractivității serviciilor
de educație

O2.2. O comunitate
implicată în dezvoltarea
locală
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D2.2.1. Punerea în
practică a unor metode
de participare a
locuitorilor pentru

dezvoltarea spiritului
comunitar
D2.2.2. Crearea de
oportunități de dezvoltare
pentru un capital uman
proactiv
D2.3.1. Reabilitarea,
modernizarea și dotarea
infrastructurii de sănătate

O2.3. O rețea de sănătate
modernă adaptată la
nevoile cetățenilor, ce
deservește întreg
teritoriul județean

D2.3.2. Dezvoltarea
rețelei sanitare și a
serviciilor medicale
pentru o asigura o bună
deservire în teritoriu
D2.3.3. Realizarea de
colaborări
interinstituționale în
domeniul sănătății
D2.3.4. Promovarea unui
stil de viață sănătos
D2.4.1. Dezvoltarea și
modernizarea
infrastructurii de
asistență socială pentru
copii și tineret

O2.4. O rețea de centre și
servicii sociale
performantă,
diversificată și adaptată
nevoilor tuturor tipurilor
de beneficiari în întreg
teritoriul

D2.4.2. Dezvoltarea și
modernizarea
infrastructurii de
asistență socială pentru
persoanele vârstnice
D2.4.3. Dezvoltarea
infrastructurii de
asistență socială pentru
adaptarea la nevoile
beneficiarilor și o bună
deservire în teritoriu
D2.4.4. Dezvoltarea
cadrului partenerial între
actorii locali din județ în
domeniul asistenței
sociale
D2.4.5. Asigurarea de
servicii sociale adaptate
locuitorilor din zonele
marginalizate

O2.5. Viață culturală
activă și diversificată,
susținută de o ofertă
culturală adaptată
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D2.5.1. Amenajarea,
modernizarea și
dezvoltarea infrastructurii
culturale din județ

preferințelor și specificul
fiecărei categorii de
public

D2.5.2. Diversificarea și
stimularea creației și
ofertei culturale la nivelul
județului printr-o agendă
multianuală de
evenimente care susține
cultura locală
D2.5.3. Conservarea și
valorificarea
patrimoniului cultural cu
valoare ridicată pentru
comunitatea locală
D2.5.4. Sprijinirea
actorilor din domeniile
cultural-artistice și a
activității acestora

O2.6. Infrastructură de
petrecere a timpului liber
dezvoltată și modernă, ce
susține o ofertă diversă și
atractivă de activități
pentru comunitatea
locală și turiști

D2.6.1. Dezvoltarea și
promovarea ofertei de
petrecerea timpului liber
și de agrement a județului
Ialomița prin construcția
și amenajarea de noi
facilități sau reabilitarea,
modernizarea și dotarea
infrastructurii existente
D2.6.2. Dezvoltarea și
promovarea ofertei
sportive a județului
Ialomița prin construcția
și amenajarea de noi
facilități sau reabilitarea,
modernizarea și dotarea
infrastructurii existente
D3.1.1. Sprijinirea
producerii de energie din
surse regenerabile

MEDIU

O3. IALOMIȚA - JUDEȚ
REZILIENT, CU O
CALITATE MAI BUNĂ A
FACTORILOR DE MEDIU

O3.1. Județ cu un sistem
energetic cu emisii
scăzute de gaze cu efect
de seră

D3.1.2. Creșterea
eficienței energetice a
fondului construit și a
sistemelor de iluminat
public
D3.1.3. Reabilitarea și
extinderea rețelelor de
distribuție a gazelor
naturale
D3.1.4. Reabilitarea și
extinderea rețelelor de
transport și distribuție a
energiei electrice

O3.2. Județ cu o
infrastructură de mediu
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D3.2.1. Reabilitarea și
extinderea sistemelor de

modernă, cu impact
scăzut asupra calității
mediului

alimentare cu apă,
canalizare și evacuare a
apelor uzate
D3.2.2. Creșterea ratei de
colectare, reciclare și
valorificare a deșeurilor

O3.3. Județ cu o
vulnerabilitate redusă la
riscuri naturale și poluare

D3.3.1. Reducerea
vulnerabilității județului la
riscuri naturale
D3.3.2. Reducerea
presiunii surselor de
degradare a calității
mediului
D3.4.1. Conservarea
biodiversității și
valorificarea sustenabilă a
ariilor naturale protejate

O3.4. Rețea albastrăverde protejată, extinsă
și valorificată la nivel
județean

D3.4.2. Valorificarea în
scop de agrement a
apelor de suprafață din
județ
D3.4.3. Extinderea
infrastructurii verzi în
localitățile din județ
D4.1.1. Dezvoltarea
infrastructurii majore
D4.1.2. Modernizarea
infrastructurii rutiere
județene

MOBILITATE

O4. IALOMIȚA - JUDEȚ
ACCESIBIL ȘI BINE
CONECTAT ÎN TERITORIU,
CU O INFRASTRUCTURĂ
DE TRANSPORT
PERFORMANTĂ ȘI CU UN
IMPACT REDUS ASUPRA
MEDIULUI

D4.1.3. Modernizarea și
extinderea infrastructurii
rutiere de la nivelul
localităților componente
O4.1. Accesibilitate
ridicată, cu legături facile
în teritoriu

D4.1.4. Amenajarea
variantelor ocolitoare
pentru orașele și
municipiile din județ
D4.1.5. Gestiunea
traficului și a parcării la
nivelul localităților
componente
D4.1.6. Încurajarea
utilizării autovehiculelor
electrice pe teritoriul
județului

O4.2. Servicii de
transport public extinse,
modernizate și atractive,
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D4.2.1. Modernizarea și
extinderea infrastructurii
feroviare locale

cu legături optimizate în
teritoriu

D4.2.2. Creșterea
atractivității și
dezvoltarea serviciilor de
transport public județean
D4.2.3. Creșterea
atractivității și
dezvoltarea serviciilor de
transport public local
D4.2.4. Îmbunătățirea
intermodalității la nivelul
județului
D4.3.1. Dezvoltarea
coridoarelor de mobilitate
și a traseelor de
cicloturism la nivel local

O4.3. Sistem de transport
nemotorizat bine
conturat, performant și
atractiv

D4.3.2. Dezvoltarea
infrastructurii pietonale
de pe teritoriul județului
și a localităților
componente
D4.3.3. Dezvoltarea
infrastructurii velo de pe
teritoriul județului și a
localităților componente

O5.1. Capacitate
administrativă crescută
prin prisma resurselor
umane și materiale

CAPACITATE
ADMINISTRATIVĂ

O5. IALOMIȚA – JUDEȚ
CU UN MANAGEMENT
PERFORMANT, BAZAT PE
O CAPACITATE
ADMINISTRATIVĂ
CRESCUTĂ, CE
CONTRIBUIE LA O
GESTIUNE EFICIENTĂ ȘI
TRANSPARENTĂ A
SERVICIILOR PUBLICE, A
DEZVOLTĂRII SOCIOECONOMICE ȘI A
RELAȚIEI CU
COMUNITATEA

O5.2. Rețea de
dezvoltare locală
consolidată și
parteneriate la nivel
local, regional și
internațional

O5.3. Digitalizare pentru
eficientizarea
procedurilor interne și
servicii publice
îmbunătățite
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D5.1.1. Amenajarea și
dotarea cu resurse
materiale a autorităților
publice la nivel local și
județean
D5.1.2. Actualizarea și
dezvoltarea
competențelor
personalului public
D5.2.1. Eficientizarea
proceselor de comunicare
cu cetățenii și dezvoltarea
unei sfere publice solide
pentru îmbunătățirea
procesului decizional
D5.2.2. Dezvoltarea
relațiilor de cooperare cu
alte instituții la nivel local,
regional și internațional
D5.3.1. Creșterea
nivelului de digitalizare
pentru eficientizarea
proceselor de comunicare
și îmbunătățirea
comunicării cu mediul
extern.

D5.3.2. Sporirea
capacității de gestionare a
dezvoltării la nivel local și
județean printr-o
planificare strategică
eficientă bazată pe date
actuale
D5.3.3. Îmbunătățirea
calității serviciilor publice
la nivel local
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3.3.1.

PORTOFOLIU DE PROIECTE

Notă: Proiectele prezentate în cadrul portofoliului următor reprezintă proiectele a căror responsabilitate în implementare este majoritar a Consiliului Județean
Ialomița. Proiectele aferente celorlalte instituții din județ se regăsesc în Anexa prezentului document.
O1. IALOMIȚA – PRINCIPALUL HUB AGROALIMENTAR LA NIVEL NAȚIONAL, CE ANTRENEAZĂ O ECONOMIE COMPETITIVĂ ȘI ATRACTIVĂ
Grad de
maturitate
(idee, în
implementare,
SF, PT,
Licitație,
Buget
Responsabili și
Nr.
Orizont de
Buget
Posibile surse
Titlu program, proiect
Evaluare
estimat (euro
posibili
Crt.
timp
estimat (lei)
de finanțare
proiect,
= 4.9lei)
parteneri
Cerere de
finanțare,
Procedură
simplificată,
DALI)
O1. IALOMIȚA – PRINCIPALUL HUB AGROALIMENTAR LA NIVEL NAȚIONAL, CE ANTRENEAZĂ O ECONOMIE COMPETITIVĂ ȘI ATRACTIVĂ
O1.1. Destinație atractivă pentru investiții, susținută de infrastructura și facilitățile necesare dezvoltării unui mediu de afaceri rezilient și competitiv
D1.1.1. Promovarea oportunităților de investiții din orașele mari (Urziceni, Slobozia)
Inventarierea, cartarea și evaluarea
Buget local,
activelor (spații construite, terenuri)
UAT Județul
1
Idee
2022-2027
61,224.49
300,000.00
POR SM (P1),
disponibile pentru investiții și corelarea
Ialomița
alte surse
acesteia cu o platformă de promovare
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Sursa
proiectelor
(Daca sunt
corelate cu alte
documentatii
strategice) și
alte observații

2

Crearea unei platforme de promovare a
oportunităților de investiții –
prezentarea tuturor aspectelor
importante pentru investitori într-o
manieră atractivă, interactivă, în limba
engleză, folosită în strategia de
promovare a județului, conținând
inclusiv aspecte privind maniera de
colaborare cu autoritățile publice (ex.
focus pe serviciile digitale oferite,
facilități, etc.), avantajele competitive
ale zonei, maparea terenurilor
disponibile în GIS, accesibilitate, dotări,
calitatea vieții; Pune la dispoziție opțiuni
de căutare avansate și vizualizare a
terenurilor disponibile în județ care pot
găzdui investiții (inclusiv greenfield,
parcele în parcuri industriale)

Idee

2022-2027

81,632.65

400,000.00

Buget local,
POR SM (P1),
alte surse

UAT Județul
Ialomița

3

Dezvoltarea unei strategii de promovare
a oportunităților de investiții, inclusiv a
demersului de realizare a platformei și a
platformei în sine odată cu lansarea de
noi module

Idee

2022-2027

51,020.41

250,000.00

Buget local, alte
surse

UAT Județul
Ialomița
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4

Stabilirea unei agende de evenimente
naționale și internaționale de afaceri și
promovare (expoziții, târguri etc.) și
participarea unei delegații din partea
municipiilor și orașelor în vederea
stabilirii de noi contacte și promovare ca
destinație de investiții

Idee

2022-2024

O.1.2. Hub agroalimentar național, orientat către export și piețe internaționale
D1.2.2. Facilitarea cooperării la nivel județean de-a lungul lanțului de valoare
Înființarea unui grup de lucru pentru
dezvoltarea sectorului agroalimentar
coordonat de UAT Județul Ialomița, cu
participarea reprezentanților UAT-urilor
1
Idee
2022-2030
cu potențial agricol, producție agricolă
existentă și a actorilor economici locali,
inclusiv alte instituții suport (asociații,
cooperative, etc)
Dezvoltarea și facilitarea de
parteneriate și proiecte internaționale
(schimburi de experiență, vizite de
2
Idee
2022-2030
studiu etc.) pe tema dezvoltării rurale,
în domeniul agricol, în special cu regiuni
cu profil economic similar
D1.5.1. Promovarea județului Ialomița ca destinație turistică memorabilă

1

Dezvoltarea unei platforme integrate de
promovare, informare și servicii turistice
la nivel județean (inclusiv aplicație
mobilă)

Idee

2022-2024

61,224.49

16,326.53

71,428.57

15,306.12
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300,000.00

Buget local, alte
surse

UAT Județul
Ialomița

80,000.00

Buget local
(protocol
pentru
organizarea
întâlnirilor),
URBACT, alte
surse

UAT Județul
Ialomița

350,000.00

Buget local,
Interreg,
URBACT,
Erasmus, alte
surse

UAT Județul
Ialomița

75,000.00

Buget local,
Fonduri
naționale,
Fonduri private,
alte surse

UAT Județul
Ialomița

2

Înființarea unui centru multimedia de
informare și promovare turistică

Idee

2022-2027

306,122.45

1,500,000.00

3

Realizarea unor materiale de promovare
a atracțiilor din județul Ialomița - hărți
turistice, pliante, broșuri etc.

În
implementare

2021-2024

61,224.49

300,000.00

4

Realizarea unei miniserii de video-uri cu
tema redescoperirii județului, care să
ilustreze avantajele de a locui și de a
vizita județul Ialomița și zonele culturalturistice ale acestuia

În
implementare

5

Proiect de crearea unor noi elemente de
signalistică pentru a pune în valoare mai
bine atracțiile cultural-turistice din zonă

Idee

2022-2024

20,408.16

100,000.00

6

Turism ecologic în ariile protejate din
județ și semnalizarea acestora

Idee

2022-2027

N/A

N/A

2021-2024

20,408.16

100,000.00

POR SM (P6),
Buget local,
Fonduri
naționale, alte
surse
POR SM (P6),
Buget local,
Fonduri
naționale, alte
surse
Buget local,
Fonduri
naționale, alte
surse
POR SM (P6),
Buget local,
Fonduri
naționale, alte
surse
POR SM (P6),
Buget local,
Fonduri
naționale, alte
surse

UAT Județul
Ialomița

UAT Județul
Ialomița

UAT Județul
Ialomița

UAT Județul
Ialomița

UAT Județul
Ialomița

D1.5.2. Dezvoltarea infrastructurii și diversificarea ofertei și serviciilor turistice.

1

Crearea și marcarea unor trasee
turistice de direcționare către zone mai
puțin cunoscute din județ

Idee

2022-2027

61,224.49

2

Realizarea unor hărți interactive cu
trasee cultural-istorice din județul
Ialomița

Idee

2022-2027

20,408.16
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300,000.00

POR SM (P6),
Buget local,
Fonduri
naționale, alte
surse

UAT Județul
Ialomița

100,000.00

Buget local,
Fonduri

UAT Județul
Ialomița

naționale, alte
surse

3

Via Naparis – traseu turistic

Idee

2022-2027

N/A

N/A

4

Reabilitare și punere în circuitul turistic
a fermei Model Perieți – monument de
istorie agrară

Idee

2022-2027

N/A

N/A

5

Construirea unui punct de acostare
turistică pe Brațul Borcea în zona
localității UAT Municipiul Fetești

6

Construirea unui punct de acostare
turistică pe malul stâng al Brațului
Borcea în localitatea Stelnica

Idee

Idee

2022-2027

2022-2027

N/A

N/A
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POR SM (P6),
Buget local,
Fonduri
naționale, alte
surse
POR SM (P6),
PNDR, Buget
local, Fonduri
naționale, alte
surse

N/A

POR SM (P2,
P6), PAP,
Fonduri
naționale, alte
surse

N/A

POR SM (P2,
P6), PAP,
Fonduri
naționale, alte
surse

UAT Județul
Ialomița

UAT Județul
Ialomița
UAT Județul
Ialomița în
parteneriat cu
UAT Municipiul
Fetești și
Administrația
Națională Apele
Române –
Administrația
Bazinală de Apa
Buzău- Ialomița
UAT Județul
Ialomița în
parteneriat cu
UAT Comuna
Stelnica și
Administrația
Națională Apele
Române –
Administrația
Bazinală de Apa
Buzău- Ialomița

7

8

9

Realizare puncte de acostare turistică în
zona localității Bordușani

Realizare puncte de acostare turistică în
zona localității Giurgeni

Circuite turistice în ariile protejate, în
Balta Ialomiței și pe brațele Dunării

Idee

Idee

Idee

2022-2027

2022-2027

2022-2025

N/A

N/A

N/A
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N/A

POR SM (P2,
P6), PNRR
(C11), PAP,
Fonduri
naționale, alte
surse

N/A

POR SM (P2,
P6), PNRR
(C11), PAP,
Fonduri
naționale, alte
surse

N/A

POR SM (P2,
P6), PNRR
(C11), Fonduri
naționale, alte
surse

UAT Județul
Ialomița în
parteneriat cu
UAT Comuna
Bordușani și
Administrația
Națională Apele
Române –
Administrația
Bazinală de Apa
Buzău- Ialomița
UAT Județul
Ialomița în
parteneriat cu
UAT Comuna
Giurgeni și
Administrația
Națională Apele
Române –
Administrația
Bazinală de Apa
Buzău- Ialomița
UAT Județul
Ialomița, UATurile:
Municipiul
Slobozia,
Comuna
Cosâmbești,
Comuna Perieți,
Comuna
Jilavele,
Municipiul
Urziceni,

PATJ Ialomița

PATJ Ialomița

PATJ Ialomița

10

Traseul Conacelor

11

Semnalizare pe căile de acces și în sit,
amplasare de panouri informative și
amenajări pentru popasul turiștilor (UAT
Orașul de Floci, Popina Bordușani,
Dridu, Piscu Crăsani)

Idee

Idee

2022-2027

2022-2031

N/A

N/A
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N/A

POR SM (P6),
PNRR (C11),
Fonduri
naționale, alte
surse

N/A

Ministerul
Culturii, Buget
local, Fonduri
naționale, POR
SM (P2, P6),
alte surse

Comuna
Manasia,
Comuna
Balaciu,
Comuna
Axintele,
Comuna Dridu,
Municipiul
Fetești, Comuna
Stelnica,
Comuna
Bordușani,
Comuna
Făcăeni,
Comuna
Giurgeni
UAT Județul
Ialomița, UATurile: Comuna
Sinești,
Municipiul
Slobozia și
Orașul Țăndărei,
proprietari
UAT Județul
Ialomița în
parteneriat cu
UAT-urile:
Comuna
Giurgeni,
Comuna
Bordușani,
Comuna Dridu,

PATJ Ialomița

PATJ Ialomița

Comuna
Balaciu
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O2. IALOMIȚA - JUDEȚ ECHITABIL, CE OFERĂ LOCUITORILOR SĂI OPORTUNITĂȚI EGALE DE DEZVOLTARE ȘI ACCES LA DOTĂRI PUBLICE CALITATIVE
Grad de
maturitate
(idee, în
implementare,
SF, PT,
Licitație,
Responsabili și
Nr.
Orizont de
Buget estimat Buget estimat
Titlu program, proiect
Evaluare
Posibile surse posibili
Crt.
timp
(euro = 4.9lei) (lei)
proiect,
parteneri
Cerere de
finanțare,
Procedură
simplificată,
DALI)
O2. IALOMIȚA - JUDEȚ ECHITABIL, CE OFERĂ LOCUITORILOR SĂI OPORTUNITĂȚI EGALE DE DEZVOLTARE ȘI ACCES LA DOTĂRI PUBLICE CALITATIVE
O2.1. Sistem de educație performant și incluziv, adaptat nevoilor de formare a resursei umane
D1.1.1 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de învățământ preuniversitar

1

Amenajare curte interioară - Școala
Profesională Specială "Ion Teodorescu"
Slobozia

NC+TP

2021-2027

81,632.65

400,000.00

2

Creșterea eficienței energetice a Școlii
Profesionale Speciale,, Ion
Teodorescu,, Slobozia

În
implementare

2021-2023

1,036,066.96

5,076,728.09

D2.1.2 Dezvoltarea oportunităților de formare a tinerilor și adulților
Realizarea unui parteneriat cu o
instituție de învățământ superior și
1
idee
2022-2027
N/A
N/A
înființarea unei extensii universitare în
județul Ialomița
O2.3. O rețea de sănătate modernă adaptată la nevoile cetățenilor, ce deservește întreg teritoriul județean
D2.3.1. Reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii de sănătate
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POR SM (P5),
Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse
În așteptare
finanțare –
POR 20142020
Fonduri
private, Buget
local, PPP, alte
surse

UAT Județul
Ialomița

UAT Județul
Ialomița

UAT Județul
Ialomița

Sursa
proiectelor
(Daca sunt
corelate cu alte
documentatii
strategice) și
alte observații

1

Modernizarea și dotarea incintei
clădirii Spitalului Județean de Urgență
Slobozia

În
implementare

2

Construirea Blocului Operator din
cadrul Spitalului Județean de Urgență
Slobozia

În
implementare

3

Reabilitarea, modernizarea și dotarea
Ambulatoriului din cadrul Spitalului
Județean de Urgență Slobozia

4

Modernizarea, extinderea și dotarea
Unității de Primire Urgențe din cadrul
Spitalului Județean de Urgență Slobozia

5

Creșterea gradului de securitate la
incendiu și asigurarea utilităților pentru
Spitalul Județean de Urgență Slobozia

În
implementare

În
implementare

NC+TP

2020-2022

2021-2022

2019-2024

2019-2024

2021-2027

15,656,999.13

15,461,719.64

3,569,389.20

1,525,054.23

2,040,816.33
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76,719,295.72

PNDL, buget
local

UAT Județul
Ialomița

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

75,762,426.24

PNDL, buget
local

UAT Județul
Ialomița

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

17,490,007.08

POR 20142020 (AP8),
fonduri
național,
buget local

UAT Județul
Ialomița

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

7,472,765.74

POR 20142020 (AP8),
fonduri
național,
buget local

UAT Județul
Ialomița

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

10,000,000.00

POR SM (P2),
PNRR (C12),
Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse

UAT Județul
Ialomița

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

6

Clădire multifuncțională pentru
susținerea activității Spitalului de
Urgență Slobozia

NC+TP

2021-2027

8,265,306.12

40,500,000.00

POR SM (P2),
PNRR (C12),
Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse

UAT Județul
Ialomița

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

PNRR (C12),
Fonduri
private, Buget
local, alte
surse

UAT Județul
Ialomița

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

D2.3.2. Dezvoltarea rețelei sanitare și a serviciilor medicale pentru o asigura o bună deservire în teritoriu

1

Înființarea de cabinete medicale de
familie în comunele Reviga, Sinești,
Alexeni, Adâncata, Bărbulești, Buești,
Platonești, Sărăteni, Stelnica, Gura
Ialomiței, Borănești, Ciocârlia, Colelia,
Drăgoești, Giurgeni, Perieți

Idee

2021-2027

N/A

N/A

O2.5. Viață culturală activă și diversificată, susținută de o ofertă culturală adaptată preferințelor și specificul fiecărei categorii de public
D2.5.1. Amenajarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii culturale din județ
Buget local,
Fonduri
naționale,
POR SM (P6),
CNI Program de construire, modernizare și
Programul
UAT Județul
1
dotare cămine și case culturale în
Idee
2022-2027
1,836,734.69
9,000,000.00
Național de
Ialomița, UATjudețul Ialomița
Construcții de uri din județ
Interes Public
sau Social,
Subprogramul
"Așezăminte
culturale",
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AFIR, alte
surse

În așteptare
finanțare –
Creșterea eficienței energetice a
UAT Județul
2
DALI
2021-2027
1,091,770.55
5,349,675.70
POR Sud
Sediului Muzeului Județean Ialomița
Ialomița
Muntenia
2014-2020
Contract
semnat Creșterea eficienței energetice a
În
Finanțare –
UAT Județul
3
clădirii Centrului Cultural "Ionel
2021-2023
2,835,925.38
13,896,034.36
implementare
POR Sud
Ialomița
Perlea"
Muntenia
2014-2020
POR SM (P6),
PNRR (C5),
Creștere eficiență energetică Sală de
fonduri UAT
UAT Județul
4
Spectacole „Europa” Foaier și Centrul
NC+TP
2021-2027
1,122,448.98
5,500,000.00
Județul
Ialomița
de informații pentru cetățeni
Ialomița, alte
surse
D2.5.2. Diversificarea și stimularea creației și ofertei culturale la nivelul județului printr-o agendă multianuală de evenimente care susține cultura locală
Elaborarea și implementarea agendei
POR SM (P6),
UAT Județul
1
culturale multianuale a județului
Idee
2022-2027
306,122.45
1,500,000.00
Buget local,
Ialomița, UATIalomița
alte surse
uri din județ
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2

Activități recreative în case memoriale

3

Program de valorificare a patrimoniului
imaterial prin dezvoltarea programelor
culturale și educaționale de arte și
meserii adresate tinerilor (tabere de
creație pentru copii și tineri artiști,
ateliere de recondiționare, ateliere de
creație, ateliere de sculptură).

4

Dezvoltarea unei platforme privind
calendarul anual, multianual al
activităților culturale de la nivel
județean

Idee

Idee

În
implementare

2022-2027

2022-2027

2021-2027

81,632.65

102,040.82

24,489.80

400,000.00

Buget local,
Ministerul
Culturii, AFCN,
POR SM (P6),
PNRR (C11),
alte surse

UAT Județul
Ialomița, UATuri din județ

500,000.00

Buget local,
Ministerul
Culturii, AFCN,
POR SM (P6),
PNRR (C11),
alte surse

UAT Județul
Ialomița, UATuri din județ,
instituții
culturale, ONGuri

Buget local,
alte surse

UAT Județul
Ialomița, UATuri din județ,
instituții
culturale, ONGuri

120,000.00

D2.5.3. Conservarea și valorificarea patrimoniului cultural cu valoare ridicată pentru comunitatea locală
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1

Program de reabilitare, restaurare și
consolidare monumente istorice din
județul Ialomița

Idee

2022-2027

4,081,632.65

20,000,000.00

POR SM (P6),
Fonduri
naționale,
Buget local,
PNRR (C11),
Ministerul
Culturii,
Timbrul
Monumentelo
r Istorice
2022,
Programul ROCULTURA,
AFCN, alte
surse

UAT Județul
Ialomița

D2.5.4. Sprijinirea actorilor din domeniile cultural-artistice și a activității acestora

1

2

3

4

Dezvoltarea și facilitarea de
parteneriate și proiecte naționale și
internaționale

Organizarea unor grupuri de lucru
periodice cu actori reprezentativi din
sectoarele culturale și creative
Program anual și multianual de
finanțare nerambursabilă a proiectelor
în domeniul cultural, inclusiv cele
dezvoltate în parteneriat
Platformă pentru susținerea creării și
promovării brandurilor locale la nivelul

URBACT,
Erasmus,
Europa
Creativa,
Buget local,
fonduri
comunitare,
alte surse
Buget
local/URBACT,
alte surse

UAT Județul
Ialomița

Idee

2022-2027

20,408.16

100,000.00

Idee

2022-2027

N/A

N/A

Idee

2022-2027

612,244.90

3,000,000.00

PNRR (C11),
Buget local,
alte surse

UAT Județul
Ialomița

Idee

2022-2027

30,612.24

150,000.00

PNRR (C11),
AFCN, Buget

UAT Județul
Ialomița,
Centrul Cultural
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UAT Județul
Ialomița

județului Ialomița (produse din
Bărăgan sau Bărăganul Ialomițean)

local, alte
surse

Ionel Perlea
Ialomița

PNRR (C9),
POR SM (P1),
UAT Județul
5
Idee
2022-2027
20,408.16
100,000.00
POCIDIF,
Ialomița
Buget local,
alte surse
POR SM (P6),
Dezvoltarea unor spații de lucru pentru
PNRR (C9)
actorii din sectoarele culturale și
Buget local,
UAT Județul
6
Idee
2022-2027
408,163.27
2,000,000.00
creative în municipiile din județul
PPP, Fonduri
Ialomița
Ialomița
private, alte
surse
O2.6. Infrastructură de petrecere a timpului liber dezvoltată și modernă, ce susține o ofertă diversă și atractivă de activități pentru comunitatea locală și turiști
D2.6.2. Dezvoltarea și promovarea ofertei sportive a județului Ialomița prin construcția și amenajarea de noi facilități sau reabilitarea, modernizarea și dotarea
infrastructurii existente
Crearea unei campanii de promovare a
Erasmus/POS,
unui stil de viață sănătos, cu implicarea
POIDS, Buget
UAT Județul
1
Idee
2022-2027
17,346.94
85,000.00
tuturor generațiilor și acordarea de
local, POS,
Ialomița
premii
alte surse
UAT Județul
Organizarea unui maraton anual în
Buget local,
Ialomița,
2
municipiile din județul Ialomița pentru Idee
2022-2027
17,346.94
85,000.00
PPP, alte surse municipiile din
susținerea unui stil de viață sănătos
județ
UAT Județul
Program anual și multianual de
Ialomița, ONGBuget local,
3
finanțare nerambursabilă a proiectelor Idee
2022-2027
102,040.82
500,000.00
uri, cluburi
alte surse
în domeniul sportiv
sportive din
județ
Acordarea de facilități antreprenorilor
în sectorul serviciilor creative în județul
Ialomița

4

Proiect de dezvoltarea unei platforme
online care să reunească și să
promoveze toate activitățile din

Idee

2022-2027

30,612.24
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150,000.00

Buget local,
alte surse

UAT Județul
Ialomița

agenda sportivă a județului pe
parcursul unui an

5

Construire bază sportivă de interes
județean în Municipiul Slobozia,
Județul Ialomița

NC+TP

2022-2027

564,285.71
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2,765,000.00

Buget local,
POR SM (P5),
CNI Programul
Național de
Construcții de
Interes Public
sau Social,
Subprogramul
"Complexuri
sportive", alte
surse, alte
surse

UAT Județul
Ialomița

O3. IALOMIȚA - JUDEȚ REZILIENT, CU O CALITATE MAI BUNĂ A FACTORILOR DE MEDIU
Grad de
maturitate
(idee, în
implementare,
SF, PT,
Licitație,
Nr.
Orizont de
Buget estimat
Titlu program, proiect
Evaluare
Crt.
timp
(euro = 4.9lei)
proiect,
Cerere de
finanțare,
Procedură
simplificată,
DALI)
O3. IALOMIȚA - JUDEȚ REZILIENT, CU O CALITATE MAI BUNĂ A FACTORILOR DE MEDIU
O3.1. Județ cu un sistem energetic cu emisii scăzute de gaze cu efect de seră.
D3.1.1. Sprijinirea producerii de energie din surse regenerabile.

1

Program de sprijin financiar și
asistență tehnică pentru realizarea de
sisteme de producere a energiei din
surse regenerabile în județ

Idee

2022-2027

5,000,000.00

Program de sprijin financiar și
asistență tehnică pentru
2
implementarea de tehnologii ce
Idee
2022-2027
2,500,000.00
utilizează energia regenerabilă în
instituțiile publice
D3.1.2. Creșterea eficienței energetice a fondului construit și a sistemelor de iluminat public.
Creșterea eficienței energetice a
DALI, cerere
1
clădirii Centrului Cultural ”Ionel
finanțare
2021-2023
2,835,925.38
Perlea”
semnată
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Buget estimat
(lei)

Posibile surse
de finanțare

Responsabili și
posibili
parteneri

24,500,000.00

Buget local,
AFM, alte surse

UAT Județul
Ialomița, UATuri din județ

12,250,000.00

Buget local,
AFM, POR SM
(P2), alte surse

UAT Județul
Ialomița, UATuri din județ

13,896,034.36

POR 2014-2020
Axa prioritară 3

UAT Județul
Ialomița

Sursa
proiectelor
(Daca sunt
corelate cu alte
documentatii
strategice)

2

Creșterea eficienței energetice a
Sediului Muzeului Județean Ialomița –
depus, în evaluare

DALI, cerere
finanțare
semnată

2021-2023

1,091,770.55

5,349,675.70

POR 2014-2020
Axa prioritară 3

UAT Județul
Ialomița

3

Creșterea Eficienței Energetice a Școlii
Profesionale Speciale „Ion
Teodorescu” Slobozia” – depus, în
evaluare

DALI, cerere
finanțare
semnată

2021-2023

1,036,066.96

5,076,728.09

POR 2014-2020
Axa prioritară 3

UAT Județul
Ialomița

4

Creșterea eficienței energetice pentru
Clădirea Comandamentului – Pavilion
A (Centrul Militar Județean Ialomița) –
depus, în evaluare

DALI, cerere
finanțare
semnată

2021-2023

Conform
DALI

Conform
DALI

POR 2014-2020
Axa prioritară 3

UAT Județul
Ialomița

5

Creșterea eficienței energetice a
Clădirii Administrative din strada
Răzoare nr. 3 – depus, în evaluare

DALI, cerere
finanțare
semnată

2021-2023

Conform
DALI

Conform
DALI

POR 2014-2020
Axa prioritară 3

UAT Județul
Ialomița

6

Creștere eficiență energetică Sală de
Spectacole ”Europa” Foaier și Centrul
de informații pentru cetățeni

5,500,000.00

Buget local,
AFM, POR SM
(P2), PNRR (C5),
alte surse

UAT Județul
Ialomița

NC + TP

2022 - 2027

1,122,448.98

O3.2. Județ cu o infrastructură de mediu modernă, cu impact scăzut asupra calității mediului.
D3.2.2. Creșterea ratei de colectare, reciclare și valorificare a deșeurilor.

1

Instalații de tratare mecano-biologică
prevăzute prin Planul Județean de
Gestionare a Deșeurilor în Județul
Ialomița

SF în curs de
elaborare

2022 - 2025

6,938,775.51

34,000,000.00

2

Extindere sistem de colectare
selectivă a deșeurilor reciclabile

Notă de
fundamentare
PJGD

2022 - 2025

10,673,571.43

52,300,500.00
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Buget local,
Fonduri
naționale, POIM
2014-2020,
PODD (P2), alte
surse
Buget local,
Fonduri
naționale, POIM
2014-2020,
PODD (P2), alte
surse

UAT Județul
Ialomița

UAT Județul
Ialomița

Buget local,
Fonduri
naționale, POIM
2014-2020,
PODD (P2), alte
surse
Buget local,
Fonduri
naționale, POIM
2014-2020,
PODD (P2), alte
surse
Buget local,
Fonduri
naționale, POIM
2014-2020,
PODD (P2), alte
surse
Buget local,
Fonduri
naționale, POIM
2014-2020,
PODD (P2), alte
surse

3

Modernizare stații transfer (Fetești,
Urziceni), construire stații noi transfer

Notă de
fundamentare
PJGD

2022 - 2025

4,857,142.86

23,800,000.00

4

Stație de sortare pentru deșeuri
reciclabile colectate separat municipiul Urziceni

Notă de
fundamentare
PJGD

2022 - 2025

1,760,714.29

8,627,500.00

5

Reabilitare stația de sortare de la
Țăndărei

Notă de
fundamentare
PJGD

2022 - 2025

880,357.14

4,313,750.00

6

Stație compostare închisă pentru
biodeșeuri colectate separat

Idee CJ

2021 - 2025

551,020.41

2,700,000.00

7

Studiu privind estimarea potențialului
de colectare separată a biodeșeurilor
menajere similare la nivelul județului
Ialomița

Caiet de
sarcini în
elaborare

2021 - 2023

25,510.20

125,000.00

Buget local,
PPP, alte surse

UAT Județul
Ialomița

30,408.16

149,000.00

Buget local, alte
surse

UAT Județul
Ialomița

Studiu privind determinarea indicilor
de generare și compoziția deșeurilor
8
În elaborare
2021 - 2022
municipale la nivelul județului
Ialomița
O3.3. Județ cu o vulnerabilitate redusă la riscuri naturale și poluare
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UAT Județul
Ialomița

UAT Județul
Ialomița

UAT Județul
Ialomița

UAT Județul
Ialomița

D3.3.1. Reducerea vulnerabilității județului la riscuri naturale.

1

Program de sprijin financiar și
asistență tehnică pentru expertizarea
și consolidarea clădirilor cu risc
seismic din județ

Idee

2022 - 2027

2,300,000.00

2

Consolidarea capacităților
comunităților locale din jud. Ialomița
de a gestiona situații de urgență in
coordonare cu ISU

Idee

2022 - 2025

250,000.00

D3.3.2. Reducerea presiunii surselor de degradare a calității mediului.
Program de creștere a conștientizării
actorilor din județ pentru promovarea
1
eco-industriei și eco-agriculturii (de
Idee
2022 - 2025
exemplu, utilizare îngrășăminte
naturale)

100,000.00

11,270,000.00

Buget local,
Fonduri
naționale, PO
DD (P4), PNRR
(C5), alte surse

UAT Județul
Ialomița, UATuri din județ

1,225,000.00

Bugete locale,
POS, PO DD
(P4), alte surse

UAT Județul
Ialomița, ISU
Ialomița

490,000.00

Buget local,
PODD, Fonduri
naționale,
Orizont Europa,
AFIR, alte surse

UAT Județul
Ialomița, UATuri din județ,
Operatori
industrii, ferme
UAT Județul
Ialomița, UATuri din județ,
Operatori
obiective
industriale

2

Sisteme de monitorizare pentru
operatorii ce intră sub incidența
directivei IPPC privind emisiile
industriale

Idee

2022 - 2025

280,000.00

1,372,000.00

Buget local,
Fonduri
naționale, PNRR
(C7), alte surse

3

Program de sprijin financiar și
asistență tehnică pentru realizarea de
culturi agricole ecologice

Idee

2022 - 2027

1,000,000.00

4,900,000.00

Buget local,
AFIR, alte surse

O3.4. Rețea albastră-verde protejată, extinsă și valorificată la nivel județean
D3.4.1. Conservarea biodiversității și valorificarea sustenabilă a ariilor naturale protejate.
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UAT Județul
Ialomița

1

Înființare Birou de coordonare și
implementare a proiectelor ce vizează
protecția biodiversității în ariile
naturale protejate din județ

2

Program de sprijinire a comunităților
locale în vederea protecției și
valorificării ariilor naturale protejate
de pe teritoriul lor

Idee

Idee

2022 - 2023

2022 - 2025

200,000.00

500,000.00

980,000.00

Buget local, alte
surse

UAT Județul
Ialomița

2,450,000.00

Buget local,
bugetul de stat,
PO DD (P3), alte
surse

UAT Județul
Ialomița

Buget local,
Fonduri
naționale, PNRR
(C2), AFIR, alte
surse
Buget local,
Fonduri
naționale, PNRR
(C2), AFIR, alte
surse

UAT Județul
Ialomița,
Direcția Silvică
Ialomița, UATuri din județ
UAT Județul
Ialomița,
Direcția Silvică
Ialomița, UATuri din județ

D3.4.3. Extinderea infrastructurii verzi în localitățile din județ.

1

Realizare perdele forestiere de
protecție în lungul principalelor căi de
comunicații din județ

Idee

2022 - 2025

7,500,000.00

36,750,000.00

2

Realizare împăduriri pe terenurile
degradate și neproductive

Idee

2022 - 2025

2,500,000.00

12,250,000.00
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O4. IALOMIȚA - JUDEȚ ACCESIBIL ȘI BINE CONECTAT ÎN TERITORIU, CU O INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT PERFORMANTĂ ȘI CU UN IMPACT NEGATIV
REDUS ASUPRA MEDIULUI
Grad de
maturitate
(idee, în
implementare,
Sursa
SF, PT,
proiectelor
Licitație,
Responsabili și
(Daca sunt
Nr.
Orizont de
Buget estimat Buget estimat
Posibile surse
Titlu program, proiect
Evaluare
posibili
corelate cu alte
Crt.
timp
(euro = 4.9lei) (lei)
de finanțare
proiect,
parteneri
documentatii
Cerere de
strategice) și
finanțare,
alte observații
Procedură
simplificată,
DALI)
O4. IALOMIȚA CONECTATĂ - JUDEȚ ACCESIBIL ȘI BINE CONECTAT ÎN TERITORIU, CU O INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT PERFORMANȚĂ ȘI CU UN IMPACT REDUS
ASUPRA MEDIULUI
O4.1. Accesibilitate ridicată, cu legături facile în teritoriu
D4.1.2. Modernizarea infrastructurii rutiere județene
MTI, Asociația
de Dezvoltare
Drum Expres TransRegio Galati-BrailaFEDR, alte
1
Idee
2021-2023
N/A
N/A
Intercomunitară MPGT
Slobozia-Drajna-Chiciu - Autostrada A2
surse
în zona de Sud
și Est
POR SM (P4)/
Modernizare DJ 201 Buești-IvăneștiPOAT/ fonduri
În
UAT Județul
2
Ion Ghica-Ciulnița-Cosâmbești2021-2023
6,770,399.04
33,174,955.32
naționale/
implementare
Ialomița
Mărculești Km 57+000 – Km 84+000
buget local/
alte surse
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3

4

5

6

7
8
9
10
11

Modernizare DJ 306 limită județul
Călărași - Albești - Andrășești Gheorghe Doja - Crunți intersecție cu
DJ 102H, DJ 102 H intersecție cu DJ
306 - Reviga - Cocora - intersecție cu
DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ
102H - Cocora - limită județ Buzău
Modernizare drum județean 203 E
Căzănești – Cocora km 0+000 – km
12+800

Modernizare DJ201A Cioranii de Jos Coșereni

Modernizare și reabilitare DJ212:
Limită județ Brăila-Luciu-Mihail
Kogălniceanu-intersecție DN2A,
intersecție cu DJ201-LăcusteniPlatonești-Movila-Fetești
Reabilitare pod peste râul Ialomița la
Fierbinți pe DJ101U si dublarea
acestuia cu o structură independentă
Reabilitare pod peste canal de irigații
la Movilița pe DJ 302
Reabilitare pod peste râul Prahova la
Adâncata pe DJ 101B
Reabilitare pod peste râul Ialomița la
Bucu pe DJ 213A
Reabilitare pod peste râul Ialomița la
Țăndărei pe DJ 212

PT

2021-2023

27,848,179.61

136,456,080.09

POR 2014-2020

UAT Județul
Ialomița

În
implementare

2020-2022

N/A

N/A

Buget local

UAT Județul
Ialomița

UAT Județul
Ialomița

Idee

2022-2027

N/A

N/A

POR SM (P4)/
POAT/ fonduri
naționale/
buget CJ/
buget local/
alte surse

DALI în curs de
implementare

2021-2027

21,532,653.06

105,510,000.00

PNI, buget
local

UAT Județul
Ialomița

În elaborare SF

2021-2027

2,017,881.92

9,887,621.40

PNI, buget
local

UAT Județul
Ialomița

NC+TP

2021-2027

696,530.61

3,413,000.00

PNI, buget
local

UAT Județul
Ialomița

NC+TP

2021-2027

904,876.73

4,433,896.00

DALI

2021-2027

1,346,071.68

6,595,751.24

NC+TP

2021-2027

3,210,306.36

15,730,501.18

PNI, buget
local
PNI, buget
local
PNI, buget
local

UAT Județul
Ialomița
UAT Județul
Ialomița
UAT Județul
Ialomița
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POR SM (P4)/
POAT/ fonduri
naționale/
buget local/
alte surse
POR SM (P4)/
POAT/ fonduri
naționale/
buget local/
alte surse

12

Modernizare DJ101B: Limită județ Ilfov
– Rădulești

DALI

2021-2027

1,079,329.59

5,288,715.00

13

Modernizare DJ213A: Limită județ
Călărași-intersecție cu DJ201
(Mărculești); intersecție cu DN2A
(Bucu)-Scânteia-intersecție cu DN21

În elaborare
DALI + PT

2021-2027

24,111,213.77

118,144,947.46

14

Modernizare drum județean DJ201,
Tronson Orezu (intersecție DJ201B) Piersica - Bordușelu (ieșire localitate) Tronson II km 37+816 – km46+908

DALI

2021-2027

7,721,673.80

37,836,201.60

PNI, buget
local

UAT Județul
Ialomița

15

Reabilitare și modernizare drumuri
județene: DJ101,
DJ101B, DJ101U, DJ102H, DJ201,
DJ201A, DJ201B,
DJ203E, DJ203E, DJ203E, DJ203F,
DJ203F, DJ203F,
DJ203F, DJ203I, DJ211, DJ211, DJ211,
DJ211, DJ212,
DJ212, DJ212, DJ212, DJ213, DJ213A,
DJ213A, DJ213A,
DJ213A, DJ213A, DJ213A, DJ302,
DJ302, DJ306, DJ306A,
DJ306B, DJ313, DJ402

Idee

2019-2030

N/A

N/A

POR SM (P4)/
POAT/ fonduri
naționale/
buget local/
alte surse

UAT Județul
Ialomița

16

Amenajarea indicatoarelor ce
marchează intrările în județ

Idee

2022-2027

N/A

N/A

Buget local,
alte surse

UAT Județul
Ialomița
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UAT Județul
Ialomița

UAT Județul
Ialomița

PATJ Ialomița

D4.1.6. Încurajarea utilizării autovehiculelor electrice pe teritoriul județului

1

Stații de încărcare pentru vehicule
electrice pe drumurile județene din
Județul Ialomița

Idee

2022-2027

1,036,066.96

5,076,728.09

POR SM (P3),
AFM, Buget
local, alte surse

UAT Județul
Ialomița

POT, POR SM
(P3), PNRR
(C4), Buget
județean,
Bugete locale,
Alte surse

UAT Județul
Ialomița, UAT
Municipiul
Slobozia, UAT
Orașul Țăndărei,
UAT Comuna
Dragalina, CFR

O4.2. Servicii de transport public extinse, modernizate și atractive, cu legături optimizate în teritoriu
D4.2.1. Modernizarea și extinderea infrastructurii feroviare locale

1

Implementare sistem de transport
metropolitan pe cale ferată (ex. liniile
Slobozia - Ciulnița, Slobozia - Țăndărei)

Idee

2022-2027

N/A

N/A

D4.2.2. Creșterea atractivității și dezvoltarea serviciilor de transport public județean
1

Campanii de promovare a beneficiilor
utilizării transportului public

2022-2027

15.306,
campanie

75.000,
campanie

Idee

2

Amenajare stații de transport public
județean pe întreg teritoriul județului
Ialomița

Idee

2022-2027

510,204.08

2,500,000.00

3

Echiparea cu GPS a flotei de autobuze
a transportului public județean

Idee

2022-2027

61,224.49

300,000.00

4

Dezvoltarea unei aplicații mobile
pentru transportul public județean
(planificator de rute actualizat în timp
real, acces la informații - hărți, orare,

Idee

2022-2027

30,612.24

150,000.00
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POT, Buget
județean,
Bugete locale,
Alte surse
POT, POR SM
(P3), buget
local, Alte
surse
Buget
județean,
Fonduri private
(operatori TPJ)
Buget local,
Alte surse

UAT Județul
Ialomița, UATuri din județ
UAT Județul
Ialomița
UAT Județul
Ialomița,
Operatori
privați TPJ
UAT Județul
Ialomița

tarifare etc., plată prin SMS, integrare
cu transportul public local etc.)
Reorganizarea programului de
transport public județean pentru a
5
Idee
optimiza legăturile în județ, inclusiv
pentru potențialul bazin de navetiști
D4.2.4. Îmbunătățirea intermodalității la nivelul județului
1

Amenajare autogări noi în județul
Ialomița în vederea conturării unor
noduri intermodale

Idee

2022-2023

2022-2027

5,102.04

816,326.53

25,000.00

Buget local,
Alte surse

UAT Județul
Ialomița,
Operatori
privați TPJ

4,000,000.00

POR SM (P3,
P5), Buget
local, Alte
surse

UAT Județul
Ialomița, UATuri din județ

O4.3. Sistem de transport nemotorizat bine conturat, performant și atractiv
D4.3.1. Dezvoltarea coridoarelor de mobilitate și a traseelor de cicloturism la nivel local
1

Amenajare coridor de mobilitate
Amara - Slobozia - Ghimpați

Idee

2022-2027

1,020,408.16

5,000,000.00

2

Amenajare coridor de mobilitate
Fierbinți-Târg - Dridu - Coșoreni

Idee

2022-2027

408,163.27

2,000,000.00

3

Amenajare coridor de mobilitate
Buliga - Fetești - Bordușani - Lățești

Idee

2022-2027

408,163.27

2,000,000.00

4

Amenajare traseu de cicloturism Lacul
Fundata - Lacul Schiauca - Lacul Amara
- Lacul Iezer

Idee

2022-2027

612,244.90

3,000,000.00

5

Amenajare traseu de cicloturism în
lungul râului Ialomița

Idee

2022-2027

1,020,408.16

5,000,000.00

POR SM, Buget
local, Alte
surse
POR SM, Buget
local, Alte
surse
POR SM, Buget
local, Alte
surse
POR SM, Buget
local, Alte
surse
POR SM, Buget
local, Alte
surse

UAT Județul
Ialomița
UAT Județul
Ialomița
UAT Județul
Ialomița
UAT Județul
Ialomița
UAT Județul
Ialomița

D4.3.2. Dezvoltarea infrastructurii pietonale de pe teritoriul județului și a localităților componente
1

Campanie de promovare a beneficiilor
utilizării mersului pe jos ca mijloc de
transport

Idee

2022-2027

30,612.24
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150,000.00

POT, Buget
local, Alte
surse

UAT Județul
Ialomița, UATuri din județ

D4.3.3. Dezvoltarea infrastructurii velo de pe teritoriul județului și a localităților componente
1

Campanie de promovare a beneficiilor
utilizării bicicletei ca mijloc de
transport

2

Realizare și reabilitare de trotuare și
piste pentru biciclete, parcări și
intersecții pe drumurile județene care
traversează intravilanul unităților
administrativ teritoriale din județul
Ialomița

Idee

NC+TP

2022-2027

2021-2027

30,612.24

5,510,204.08

150,000.00

POT, Buget
local, Alte
surse

UAT Județul
Ialomița, UATuri din județ

27,000,000.00

POR SM (P2,
P3, P6), Buget
local, Fonduri
naționale, alte
surse

UAT Județul
Ialomița

UAT Județul
Ialomița

UAT Județul
Ialomița

3

Amenajare piste de biciclete în lungul
drumurilor județene (ex. DJ201, DJ101
etc.)

Idee

2022-2027

1,020,408.16

5,000,000.00

POR SM (P2,
P3, P6), PNRR
(C11), Buget
local, Fonduri
naționale, alte
surse

4

Elaborare ghid județean de proiectare
și amenajare a infrastructurii velo,
inclusiv pentru mediul rural

Idee

2022-2023

10,204.08

50,000.00

Buget local,
Alte surse
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O5. IALOMIȚA – JUDEȚ CU UN MANAGEMENT PERFORMANT, BAZAT PE O CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ CRESCUTĂ, CE CONTRIBUIE LA O GESTIUNE
EFICIENTĂ ȘI TRANSPARENTĂ A SERVICIILOR PUBLICE, A DEZVOLTĂRII SOCIO-ECONOMICE ȘI A RELAȚIEI CU COMUNITATEA

Nr.
Crt.

Titlu program, proiect

Grad de
maturitate
(idee, în
implementare,
SF, PT,
Licitație,
Evaluare
proiect,
Cerere de
finanțare,
Procedură
simplificată,
DALI)

Orizont de
timp

Buget estimat
(euro = 4.9lei)

Buget estimat
(lei)

Posibile surse
de finanțare

Responsabili
și posibili
parteneri

Sursa proiectelor
(Daca sunt
corelate cu alte
documentatii
strategice) și alte
observații

O5. IALOMIȚA – JUDEȚ CU UN MANAGEMENT PERFORMANT, BAZAT PE O CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ CRESCUTĂ, CE CONTRIBUIE LA O GESTIUNE EFICIENTĂ ȘI
TRANSPARENTĂ A SERVICIILOR PUBLICE, A DEZVOLTĂRII SOCIO-ECONOMICE ȘI A RELAȚIEI CU COMUNITATEA
O5.1. Capacitate administrativă crescută prin prisma resurselor umane și materiale
D5.1.1. Amenajarea și dotarea cu resurse materiale a autorităților publice la nivel local și județean

1

2

Dotarea sediului Consiliului Județean
Ialomița cu echipamente IT performante

Construire Centru multifuncțional Amara

Idee

NC+TP

2022 - 2027

2021 - 2027

183,673.47

1,020,408.16
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900,000.00

Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse

UAT Județul
Ialomița

5,000,000.00

POR SM (P6),
POEO,
Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse

UAT Județul
Ialomița

D5.1.2. Actualizarea și dezvoltarea competențelor personalului public

1

Dezvoltarea competențelor digitale
pentru angajații din cadrul Consiliului
Județean Ialomița

Idee

2022 - 2027

163,265.31

2

Organizare programe internship pentru
tinerii care aspiră la o carieră în sectorul
public

Idee

2022 - 2027

N/A

3

Dezvoltare Centru Județean de Formare
și Perfecționare în Administrație

4

Instruire - lista programe obligatorii de
formare in primul an și perfecționare
continua anuală pe măsura dezvoltării
tehnologiei upgrade-ului sistemului
informatic (serviciul arhitect șef)

5

Creșterea transparenței eticii și
integrității în cadrul Consiliului Județean
Ialomița și al instituțiilor subordonate
prin implementarea măsurilor integrate
de prevenire a corupției

Idee

Idee

În
implementare

2022 - 2027

2022 - 2027

2022 -2023

489,795.92

N/A

63,673.47

64

800,000.00

PNRR (C7),
Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse

UAT Județul
Ialomița

N/A

Buget local

UAT Județul
Ialomița

2,400,000.00

POR SM (P6),
POEO,
Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse

UAT Județul
Ialomița

N/A

PNRR (C7),
POEO,
Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse

UAT Județul
Ialomița

POCA 20142020, alte
surse

UAT Jud.
Ialomița
Direcția
Generală
Anticorupție –
Serviciul
Județean

312,000.00

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

O5.2. Rețea de dezvoltare locală consolidată și parteneriate la nivel local, regional și internațional
D5.2.1. Eficientizarea proceselor de comunicare cu cetățenii și dezvoltarea unei sfere publice solide pentru îmbunătățirea procesului decizional

1

Implementarea unui mecanism integrat
de consultare publică

2

Realizare studii de opinie față de anumite
politici de interes public la nivelul
județului Ialomița

Idee

Idee

2022 - 2027

2022 - 2027

61,224.49

142,857.14

300,000.00

Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse

UAT Județul
Ialomița

700,000.00

Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse

UAT Județul
Ialomița

UAT Județul
Ialomița

D5.2.2. Dezvoltarea relațiilor de cooperare cu alte instituții la nivel local, regional și internațional

1

Organizare schimb de experiență între
UAT-urile din județul Ialomița și alte
structuri similare la nivel național sau
european în domenii de interes precum
mobilitatea, dezvoltarea economică,
cultură și turism etc.

Idee

2022 - 2027

N/A

N/A

URBACT,
Interreg,
Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse

2

Organizare activități tematice cu unitățile
administrativ-teritoriale din cadrul
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
Ialomița

Idee

2022 - 2027

N/A

N/A

Buget local,
alte surse

UAT Județul
Ialomița

3

Creare serviciu de consultanță pentru
finanțării externe și implementare
proiecte europene la nivelul județului
Ialomița

Idee

2022 - 2027

N/A

N/A

Buget local,
PPP, alte
surse

UAT Județul
Ialomița
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O5.3. Digitalizare pentru eficientizarea procedurilor interne și servicii publice îmbunătățite
D5.3.1. Creșterea nivelului de digitalizare pentru eficientizarea proceselor de comunicare și îmbunătățirea comunicării cu mediul extern
POCIDIF,
Europa
Digitală,
Dezvoltarea infrastructurii IT&C la nivelul
UAT Județul
1
Idee
2022 - 2027
6,530,612.24
32,000,000.00 Fonduri
județului Ialomița
Ialomița
naționale,
Buget local,
alte surse
POCIDIF,
Europa
Digitală,
Dezvoltarea unei baze de date comune la
UAT Județul
2
Idee
2022 - 2027
91,836.73
450,000.00
Fonduri
nivelul UAT-urilor din județul Ialomița
Ialomița
naționale,
Buget local,
alte surse

3

4

Sistem informatic integrat pentru
gestionarea activității și serviciilor de
administrație publică

Ecosistem digital instituțional pentru
eficientizarea activității administrației
publice la nivelul Consiliului Județean
Ialomița

Idee

În
implementare

2022 - 2027

2021 - 2023

N/A

612,244.90

66

N/A

POCIDIF,
Europa
Digitală,
Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse

UAT Județul
Ialomița

3,000,000.00

POCIDIF,
Europa
Digitală,
Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse

UAT Județul
Ialomița

D5.3.2. Sporirea capacității de gestionare a dezvoltării la nivel local și județean printr-o planificare strategică eficientă bazată pe date actuale
Manual de administrare a PATJ in format
GIS: standardizare date, indicatori pe
domeniile conținute în cadrul PATJ, etape
Buget local,
UAT Județul
1
Idee
2022 - 2027
N/A
N/A
de lucru, atribuțiile operatorilor, metode
alte surse
Ialomița
de actualizare a PATJ Ialomița, raportare
internă și externă.
Reactualizare PUG ale UAT din județ:
Armășești, Balaciu, Borănești, Bărcănești,
Buget local,
UAT Județul
2
Idee
2022 - 2027
N/A
N/A
Ciocârlia, Gârbovi, Gura Ialomiței,
alte surse
Ialomița
Movilița, Munteni Buzău, Rădulești
Întocmire PUZ pentru fundamentarea
proiecte importante cu impact în
dezvoltarea județului: (a). Stație epurare
apă uzată: Bărcănești; (b). Variante
Buget local,
UAT Județul
3
Idee
2022 - 2027
N/A
N/A
ocolitoare: Țăndărei, Cosâmbești,
alte surse
Ialomița
Făcăeni; (c). Reciclare funcțională
terenuri: Fetești-Centru civic, Alexeniteren fost aerodrom
GIS - Componenta WEB pentru gestiunea
de fluxuri de lucru intra-departamentale
Buget local,
UAT Județul
4
(modul de administrare interfeţe webgis
Idee
2022 - 2027
N/A
N/A
alte surse
Ialomița
care permit includerea de fluxuri de lucru
intradepartamentale)
GIS - Componenta web pentru public Extensie sistem informatic livrat prin
proiect (modul pentru public care
Buget local,
UAT Județul
5
Idee
2022 - 2027
N/A
N/A
permite definirea de tematici care se
alte surse
Ialomița
adresează publicului cu componenta
spațială pe diferite domenii de interes)
GIS - Gestiune urbanism (include module
standardizare și gestiune documentații
Buget local,
UAT Județul
6
Idee
2022 - 2027
N/A
N/A
urbanism, gestiune în hartă documente
alte surse
Ialomița
urbanism CU, AC)
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PATJ Ialomița

PATJ Ialomița

PATJ Ialomița

PATJ Ialomița

PATJ Ialomița

PATJ Ialomița

GIS - Drumuri (gestiune infrastructură
rutieră de la planificare lucrări,
contractare, monitorizare execuție,
7
Idee
recepție, garanție și restituiri de garanții,
gestiune viabilitate anuală și pe timp de
iarnă)
D5.3.3. Îmbunătățirea calității serviciilor publice la nivel local
Asistență în adoptarea și utilizarea
standardelor ISO și CAF pentru unitățile
1
Idee
administrativ-teritoriale în funcție de
nevoile specifice

2

Stimularea constituirii Asociațiilor de
Dezvoltare Intercomunitare între UAT-uri
pentru soluționarea problemelor comune
la nivel local

Idee

2022 - 2027

N/A

N/A

Buget local,
alte surse

UAT Județul
Ialomița

2022 - 2027

N/A

N/A

Buget local,
alte surse

UAT Județul
Ialomița

N/A

Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse

UAT Județul
Ialomița

2022 - 2027

N/A

68

PATJ Ialomița

3.3.2.
CORELAREA CU POLITICI EUROPENE, NAȚIONALE,
REGIONALE ȘI JUDEȚENE
În vederea elaborării Strategiei de Dezvoltare a Județului Ialomița, este necesară înțelegerea contextului
strategic de nivel superior și actualizarea obiectivelor și priorităților de dezvoltare ale județului în
conformitate cu noua perioadă de programare 2021-2027. Această nouă perioadă vizează și actualizarea
politicilor europene pentru perioada de referință și a bugetelor aferente operaționalizării priorităților și
politicilor definite. În calitate de Stat Membru, România trebuie să se alinieze acestor priorități și politici
atât la nivel național, cât și la nivel local și sectorial, fiind astfel urmărită adaptarea la contextul strategic
european și la instrumentele de suport disponibile.
În acest sens, demersul de elaborare a strategiei pentru județul Ialomița va urmări corelarea cu
documentele de planificare strategică relevante de la nivel global, european, național, regional și județean,
fiind vizate obiectivele și direcțiile ce ghidează dezvoltarea la nivel macro, cât și cele specifice, orientate
către teritoriul studiat.
3.3.2.1.
Context strategic global și european
La nivel global politicile de dezvoltare durabilă s-au concretizat într-un demers strategic mai larg al
Națiunilor Unite, respectiv Obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite 2030
(UNSDG2030). Acestea au fost definite în cadrul Summit-ului privind dezvoltarea din septembrie 2015, în
urma căruia a rezultat AGENDA 2030 PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ, un program de acțiune globală în
domeniul dezvoltării cu un caracter universal și care promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale
dezvoltării durabile: economic, social și de mediu. În cadrul acestui demers au fost identificate o serie de
17 obiective de dezvoltare în toate domeniile esențiale ale societății umane.
FIGURA 1 OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE DURABILĂ

Sursa: Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă
Prin intermediul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, se stabilește o agendă de acțiune ambițioasă pentru
orizontul de timp 2030 în vederea eradicării sărăciei extreme, combaterii inegalităților și a injustiției și
protejării planetei. Așa cum era de așteptat, subiectele de mediu și cele privind reducerea disparităților
prin îmbunătățirea infrastructurii și a accesului la servicii mai bune pentru toți cetățenii au primit un
caract.er strategic.
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DECLARAȚIA MINISTERIALĂ DE LA GENEVA PE LOCUIRE ȘI DEZVOLTARE URBANĂ DURABILĂ susține
prioritățile Agendei Urbane – Habitat III și Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. În cadrul declarației
sunt evidențiate provocări precum: accesibilitatea locuințelor (din punct de vedere financiar, schimbările
climatice, întărirea legăturilor urban-rural și planificarea orientată către cetățean. Pentru a preîntâmpina
aceste provocări, prin Declarația de la Geneva sunt promovate:
•

Locuirea accesibilă;

•

Inovarea, incluziunea și ameliorarea perspectivelor de viitor pentru tineri;

•

Ameliorarea și eficientizare serviciilor publice pentru a susține dezvoltarea durabilă și echilibru de
gen;

•

Locuirea incluzivă care ține cont de persoane cu dizabilități și vârstnici;

•

Integrarea provocărilor de mobilitate și sănătate publică în procesul de planificare;

•

Orașe verzi, compacte și reziliente;

•

Revitalizarea fondului construit, eficientizare termică și transferul către surse regenerabile de
energie;

•

Integrarea soluțiilor TIC în gestiunea orașelor ținând cont de confidențialitate și securitate;

•

Întărirea guvernanței, mai ales la nivel de comunitate (asociații de proprietari etc.).

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă stabilite de ONU la nivel mondial, destinate politicilor de dezvoltare
urbană durabilă au fost adoptate în cadrul Conferinței Habitat III a ONU sub denumirea de NOUA AGENDĂ
URBANĂ. Aceasta conține orientările necesare pentru ca orașele din toată lumea să fie mai favorabile
incluziunii, mai ecologice, mai sigure și mai prospere. Ele au fost adoptate de Comisia Europeană prin
intermediul a trei angajamente:
•

Punerea în aplicare a noii Agende urbane prin intermediul Agendei urbane a UE – Agenda urbană
a UE a fost concepută astfel încât orașele să aibă un cuvânt de spus în procesul de elaborare a
politicilor. Cu cele 12 teme prioritare, guvernanță pe mai multe niveluri și accentul pus asupra
învățării reciproce, Agenda urbană a UE contribuie la punerea în aplicare a noii Agende urbane în
cadrul Uniunii Europene și în parteneriat cu părțile interesate din mediul urban – nu doar orașele,
ci și întreprinderile, ONG-urile și reprezentanții statelor membre și ai instituțiilor UE.

•

Planurile de acțiune pentru cele 14 teme prioritare includ recomandări în materie de politici, bune
practici și proiecte care urmează să fie partajate și aplicate pe scară mai largă în UE.

•

Elaborarea unei definiții armonizate la nivel mondial a noțiunii de oraș – Aceasta ar facilita cadrul
pe baza căruia orașele din toată lumea ar putea compara datele, stabili criterii de referință și
asigura o mai bună monitorizare. Instrumentul utilizat este o bază de date online, precum și o listă
mondială a orașelor care să includă principalele lor caracteristici.

PACTUL VERDE EUROPEAN (EUROPEAN GREEN DEAL) reprezintă strategia post-2020 a Uniunii Europene
și este parte din demersurile Comisiei Europene de a implementa Agenda 2030 a Națiunilor Unite. Prin
Pactul Verde European, UE a stabilit o agendă ambițioasă pentru a atinge neutralitatea din punct de vedere
climatic până în 2050, sprijinind tranziția către o economie verde și circulară competitivă, decuplată de
utilizarea resurselor neregenerabile. Pactul Verde European include un set de măsuri legislative, acțiuni și
mecanisme de finanțare care acoperă domeniile: energie durabilă, economie circulară, transport curat,
natură și biodiversitate, alimentație și agricultură, finanțe ecologice și industrie. Pactul este susținut de un
plan de acțiune concret și de un angajament privind transformarea obiectivelor în obligații din punct de
vedere juridic, prin Legea europeană privind clima. După cum se precizează în foaia de parcurs privind
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Pactul Verde European, se urmărește elaborarea de „politici profund transformative” și integrarea
sustenabilității și acțiunilor climatice în toate politicile și programele UE.
Printre principalele provocări ale următoarei decade, transpuse în seturi de măsuri de politică în cadrul
Pactului Verde European, se regăsesc o serie de elemente direct relevante pentru prezenta strategie:
•

ENERGIE CURATĂ | Eliminarea utilizării cărbunelui ca sursă de energie reprezintă un pas crucial în
atingerea obiectivelor climatice în 2030 și 2050. Astfel, eficiența energetică devine o prioritate la
nivel comunitar, însă bazată pe surse regenerabile, concomitent cu reducerea contribuției
cărbunelui și gazului natural. Pentru asigurarea unei alimentări cu energie sigură și la un preț
acceptabil pentru toate tipurile de consumatori, piața europeană trebuie să devină mai integrată,
interconectată și digitalizată.

•

INDUSTRIE DURABILĂ | Economia circulară joacă un rol central în transformarea industrială la
nivel european, viitorul fiind construit în jurul modernizării și creșterii eficienței, în special în
industriile mari consumatoare de energie.

•

CONSTRUIREA ȘI RENOVAREA | Creșterea eficienței energetice a clădirilor reprezintă o
oportunitate atât prin prisma consumului de energie, cât și prin cea a susținerii economiilor locale,
antrenând sectorul imobiliar sustenabil. Comisia Europeană va lansa o platformă dedicată acestui
sector, reunind toți actorii relevanți susținerii acestui demers, pentru identificarea unor idei
creative, mecanisme de finanțare și abordări inovatoare care să valorifice la maximum resursele
existente.

•

MOBILITATEA DURABILĂ | Reducerea emisiilor de carbon ca urmare a transportului trebuie să fie
de cel puțin 90% pentru a contribui semnificativ la atingerea obiectivelor privind neutralitatea
climatică. Comisia Europeană are în plan să adopte o strategie pentru susținerea mobilității
inteligente și durabile în 2020, având în centru nevoile utilizatorilor și încurajarea mijloacelor
alternative de transport, nepoluante, mai sigure și accesibile.

Relevantă în contextul elaborării Strategiei de Dezvoltare a Județului Ialomița pentru perioada 2021-2027
este și AGENDA TERITORIALĂ a Uniunii Europene, lansată în anul 2011 și revizuită ulterior în 2020.
Documentul strategic revizuit vizează orizontul de timp 2030 și se bazează pe două obiective generale,
respectiv „O Europă justă” și „O Europă verde”. Cele două sunt susținute de 6 priorități orientate către
dezvoltarea teritoriului european, după cum urmează2:
•

Europa echilibrată – Dezvoltare teritorială mai bine echilibrată, utilizând diversitatea Europei;

•

Regiuni funcționale – Dezvoltare locală și regională convergentă, mai puțină inegalitate între locuri;

•

Integrare peste granițe – Locuire și muncă mai ușoare peste granițele naționale;

•

Mediu sănătos – Mediu ecologic mai bun, orașe și regiuni neutre din punct de vedere climatic și
reziliente;

•

Economie circulară – Economii locale puternice și sustenabile într-o lume globalizată;

•

Conexiuni sustenabile – Conectivitate fizică și digitală sustenabilă a locurilor.

3.3.2.2.
Context strategic național și regional
În ceea ce privește documentele relevante de la nivel național, se remarcă următoarele:
•

2

Strategia de Dezvoltare Teritorială a României (SDTR);

Agenda Teritorială 2030. Disponibilă online la: https://www.territorialagenda.eu/home.html
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•

PATN (Planul de Amenajarea Teritoriului Național);

•

Master Planul General de Transport (MPGT);

•

Strategia Națională privind Îmbătrânirea Activă (SNIA);

•

Strategia Națională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii (SNRPTS);

•

Strategia Națională pentru Învățământ Terțiar (SNIT);

•

Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI (SDTR)3 este documentul strategic care vizează
dezvoltarea teritoriului național pentru orizontul de timp 2035, prezentând viziunea și obiectivele de
dezvoltare la nivel național, regional și interregional, precum și aspecte ce privesc dezvoltarea la nivel
transfrontalier și transnațional.
Conform viziunii SDTR, „România în 2035 este o țară cu un teritoriu funcțional, administrat eficient, care
asigură condiții de viață și locuire pentru cetățenii săi și are un rol important în dezvoltarea zonei de sudest a Europei”. Aceasta se bazează pe 5 obiective generale, după cum urmează:
1. Asigurarea unei integrări funcționale a teritoriului național în spațiul european prin sprijinirea
interconectării eficiente a rețelelor energetice, de transporturi și broadband;
2. Creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitară și a serviciilor publice în
vederea asigurării unor spații urbane și rurale de calitate, atractive și incluzive;
3. Dezvoltarea unei rețele de localități competitive și coezive prin sprijinirea specializării teritoriale și
formarea zonelor funcționale urbane;
4. Protejarea patrimoniului natural și construit și valorificarea elementelor de identitate teritorială;
5. Creșterea capacității instituționale de gestionare a proceselor de dezvoltare teritorială.
Pentru concretizarea viziunii, Strategia propune un scenariu de dezvoltare pentru anul 2035, concentrat
pe dezvoltarea unei Românii policentrice. Scenariul urmărește dezvoltarea unor nuclee de concentrare a
resurselor umane, materiale, tehnologice și de capitaluri, fiind vizate orașele mari și medii. Scopul unei
astfel de dezvoltări este de a conecta eficient zonele de dezvoltare de la nivel național cu teritoriile
europene, în vederea integrării mai bune a României în cadrul Uniunii Europene atât din punct de vedere
economic, cât și regional.
Județul Ialomița este încadrat conform SDTR în rândul județelor sărace alături de județele Botoșani, Iași,
Suceava, Bacău, Vaslui, Vrancea, Buzău, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Olt și Mehedinți. Raportat la regiune,
partea de nord a regiunii Sud-Muntenia este caracterizată printr-un grad ridicat de industrializare, iar
partea sudică a regiunii cu județele Călărași, Giurgiu, Ialomița și Teleorman este considerată o zonă
tradițional subdezvoltată, dar cu suprafețe agricole vaste, care pot face obiectul unei dezvoltări agricole
specializate pe anumite tipuri de culturi, în concordanță cu condițiile pedologice din regiune. De asemenea,
județul Ialomița face parte din Euroregiunea „Dunărea Inferioară” constituită în anul 2001, alături de
județele Călărași și Constanța din România și alături de Regiunile Dobrich și Silistra din Bulgaria. Aceasta
este o structură de cooperare transfrontalieră bazată pe acorduri de cooperare între structurile
administrației publice locale, ONG-urile locale și actorii mediului de afaceri.
SDTR prevede următoarele măsuri ce vizează în mod direct dezvoltarea județului Ialomița și a localităților
componente:

3

MDRAP, Strategia de Dezvoltare Teritorială a României, 2016.
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•

Reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor verzi și de agrement din mediul urban, cu precădere
de la nivelul orașelor cu mai puțin de 30 mp/locuitor;

•

Extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice, inclusiv branșarea locuințelor neconectate la
rețeaua de electricitate, precum și a celei de iluminat public din mediul urban, cu precădere în
orașele în care peste 5% dintre locuințe nu dispun de instalație electrică;

•

Consolidarea clădirilor cu risc seismic ridicat, cu precădere în orașele cu o concentrare mare de
clădiri cu risc de prăbușire sau de avariere a structurii în caz de cutremur;

•

Reabilitarea și reconversia siturilor industriale total sau parțial abandonate (brownfield), inclusiv a
căilor ferate uzinale, și a fostelor unități militare din mediul urban în zone rezidențiale sau în spații
publice, cu precădere în orașele cu suprafețe extinse de acest tip;

•

Construcția, extinderea și reabilitarea campusurilor școlare din mediul urban, cu precădere la
nivelul unităților de învățământ liceal cu peste 1.000 de elevi;

•

Reabilitarea, modernizarea și dotarea cu echipamente a spitalelor județene de urgență;

•

Reabilitarea structurală și creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, inclusiv
promovarea utilizării resurselor regenerabile de energie pentru alimentarea acestora, cu
precădere în orașele cu peste 50% din locuințe situate în blocuri;

•

Înființarea, extinderea și modernizarea rețelei de distribuție a gazelor naturale în mediul urban și
în zonele de influență urbană, inclusiv branșarea noilor consumatori, cu precădere în orașele fără
sistem centralizat de distribuție a energiei termice și/sau cu peste 70% dintre locuințe care nu
dispun de instalație de încălzire centrală;

•

Înființarea, modernizarea și dotarea centrelor de permanență medicală, inclusiv dotarea cu
substații de ambulanță/SMURD și echipamente de telemedicină, cu precădere în orașele care nu
dispun de spitale;

•

Reabilitarea și modernizarea străzilor orășenești, cu precădere în orașele cu un grad de
modernizare a tramei stradale mai mic de 50%;

•

Construcția, reabilitarea, modernizarea și echiparea creșelor, cu precădere în orașele cu mai puțin
de 50.000 de locuitori care nu dispun de astfel de unități;

•

Reabilitarea, modernizarea și dotarea spitalelor publice din mediul urban, inclusiv a unităților de
primire a urgențelor, cu precădere a celor din orașele cu mai puțin de 50.000 de locuitori;

•

Construirea, reabilitarea, modernizarea și dotarea centrelor comunitare de intervenție integrată,
cu precădere în orașele cu peste 10% din populația în zone urbane marginalizate (cf. Banca
Mondială, “Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate din România”);

•

Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din mediul urban și din
zonele de influență urbană, inclusiv branșarea de noi gospodării, cu precădere la nivelul orașelor
cu peste 50% dintre locuințe neconectate la rețea.

PLANUL DE AMENAJAREA TERITORIULUI NAȚIONAL (PATN)
Secțiunea I – Rețele de transport a PATN propune următoarele intervenții de modernizare/extindere a
infrastructurii locale pentru o conectivitate ridicată a teritoriului:
•

Căi navigabile pe care se vor executa lucrări de amenajare - Râul Ialomița între Dunăre și Dridu;

•

Porturi noi - Pe râul Ialomița la Slobozia;

•

Autostrăzi
‒ Giurgiulești – Galați – Brăila – Slobozia - Călărași;
‒ Nădlac – Arad – Timișoara – Lugoj – Deva – Sibiu – Pitești – București – Lehliu – Fetești –
Cernavodă - Constanța;
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•

Drumuri expres sau cu 4 benzi – Slobozia – Hârșova - Tulcea;

•

Linii de cale ferată convenționale, cu viteze de până la 160 km/g pe trasee existente reabilitate
‒ Curtici - Arad – Simeria - Vințu de Jos - Alba Iulia – Coșlariu - Copșa Mică – Brașov – Ploiești
– București – Fetești – Medgidia - Constanța;
‒ București – Urziceni - Făurei.
Secțiunea a II-a – Apa – sunt propuse intervenții în județul Ialomița pentru aducțiuni importante, cu debite
peste 0,1mc/s pentru îmbunătățirea alimentării cu apă potabilă pe termen lung (2016-2025) în aducțiunea
Firul 2 Borcea- Slobozia pe fluviul Dunărea, respectiv Brațul Borcea, iar localitățile importante alimentate
cu apă sunt municipiul Slobozia și municipiul Călărași din județul Călărași. Au fost propuse și lucrări
hidroedilitare de reabilitare și dezvoltare pe termen scurt în municipiul Slobozia și pe termen mediu în
municipiul Fetești.
Secțiunea a III-a – Zone protejate a PATN, aprobată prin Legea nr. 5/2000, evidențiază principalele zone
protejate de la nivelul județului Ialomița, precum și localizarea acestora în teritoriu. Județul dispune de
monumente medievale identificate pe baza cercetărilor arheologice în comuna Giurgeni, satul Giurgeni
prin Vestigiile orașului Medieval Târgul cu Floci. Secțiunea a III-a a PATN identifică în județul Ialomița
comuna Giurgeni ca unitate administrativ-teritorială cu concentrare foarte mare a patrimoniului construit
cu valoare culturală de interes național.
Secțiunea a IV-a – Rețeaua de localități – În cadrul Studiului de fundamentare elaborat în vederea revizuirii
PATN - Rețeaua de localități, în 2014, se propune o nouă metodologie de clasificare a orașelor și
municipiilor. Această metodologie este preluată și în SDTR, aprobată 2016. În conformitate cu metodologia
de clasificare a UAT urbane, municipiul Fetești se încadrează în categoria localităților urbane de rangul II,
alături de Slobozia și Urziceni. În categoria de rândul III se încadrează orașul Țăndărei.
Secțiunea a V-a – Zone de risc natural, aprobată prin Legea nr. 575/2001, pentru secțiunea cutremure de
pământ, include municipiile Slobozia, Fetești, Urziceni și orașul Țăndărei din județul Ialomița în zona cu
intensitate seismică VIII (intensitatea seismică exprimată în grade MSK). Totodată, o parte dintre localitățile
din județ sunt predispuse la risc de inundații pe cursurile de apă: municipiul Urziceni, municipiul Fetești și
comuna Ioan Roată. În ceea ce privește alunecările de teren, localitățile din județ nu sunt încadrate ca
având un risc de producere a alunecărilor de teren de tip reactivat sau primar.
Secțiunea a VIII–a – Zone turistice – aprobată prin OUG nr. 142/2008, încadrează unități administrativteritoriale din județul Ialomița în categoria UAT-urilor cu concentrare mare a resurselor naturale și
antropice. Mai exact, la categoria resurselor dominante naturale se regăsește Amara, iar la categoria
resurselor antropice se regăsesc municipiul Slobozia, urmat de Bordușani, Giurgeni, Maia și Stelnica. Dintre
acestea, unitățile administrativ-teritoriale asupra cărora se considera existența unor probleme ale
infrastructurii turistice sunt amintite comunele Bordușani, Giurgeni, Maia și Stelnica.

MASTERPLANUL GENERAL DE TRANSPORT (MPGT) este un document strategic care vizează dezvoltarea
infrastructurii de transport la nivel național, urmărind nevoile de dezvoltare ale României, precum și
direcțiile și obiectivele trasate de Uniunea Europeană în ceea ce privește transportul. MPGT se încadrează
în orizontul de timp 2014-2030, conturând intervenții cu orizont 2020, cât și baza pentru intervențiile post
2020 și se concentrează pe următoarele teme generale și obiective strategice4:
•

4

EFICIENȚĂ ECONOMICĂ | sistemul de transport trebuie să fie eficient în ce privește operațiunile
de transport și utilizatorii acestuia. În mod specific, beneficiile sistemului de transport ar trebui să
depășească costurile;

Ministerul Transporturilor, Master Plan General de Transport al României, 2015.
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•

SUSTENABILITATE | acest concept include sustenabilitatea financiară, economică și de mediu.
Modurile de transport așa numite durabile – feroviar, transport cu autobuzul și transport naval –
care sunt mai eficiente energetic și cu un grad mai scăzut de emisii trebuie dezvoltate în mod
prioritar;

•

SIGURANȚA | investițiile în transporturi ar trebui să producă un sistem de transport mai sigur;

•

IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI | sistemul de transport nu trebuie să aibă un impact negativ asupra
mediului;

•

DEZVOLTAREA ECONOMICĂ | sistemul de transport trebuie configurat astfel încât să permită
dezvoltarea economică atât la nivel național, cât și la nivel regional. Investițiile în transporturi
trebuie, de asemenea, să favorizeze echitatea față de cetățenii României;

•

FINANȚAREA | există un deficit substanțial de finanțare a transporturilor în România. La nivelul
proiectelor disponibilitatea fondurilor europene prin intermediul Fondurilor Structurale (FC, FEDR,
Connecting Europe Facility (CEF) și PPP) vor afecta oportunitatea implementării acestora dar și
prioritizarea lor. Programul general va trebui să se încadreze în limita unor estimări realiste a
fondurilor naționale și internaționale disponibile pe perioada planificată.

Conform MPGT, sunt planificare trei proiecte generale pentru teritoriul județului Ialomița. Astfel primul
proiect prevede drumul Trans Regio Ister, al cărui traseu va traversa și municipiul Slobozia, asigurând
legăturile acestuia pe direcția nord-sud cu municipiile Brăila și Călărași. Proiectul este finanțat din Fondul
European de Dezvoltare Regională, iar în prezent se află în curs de implementare proiectul de elaborare a
studiului de fezabilitate aferent. În completarea acestui proiect se identifică și proiectul de variantă
ocolitoare pentru municipiul Slobozia, aceasta urmând să aibă o lungime totală de 11 km. Alt proiect
urmărește dezvoltarea infrastructurii feroviare, respectiv de modernizare a liniei de cale ferată 702 pe
direcția Făurei – Fetești, proiect al cărui orizont de timp este perioada 2025-2029.

STRATEGIA NAȚIONALĂ PRIVIND ÎMBĂTRÂNIREA ACTIVĂ (SNIA) vizează reducerea îmbătrânirii fizice
premature și încurajarea populației vârstnice de a participa activ în societate până la o vârsta cât mai
înaintată. Astfel, Strategia promovează principiile acceptate de ONU și de Comisia Europeană, respectiv
autoîmplinirea, participarea, independența, îngrijirea și demnitatea.
Totodată, această se bazează pe 3 obiective strategice, după cum urmează:
•

Prelungirea și îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice;

•

Promovarea participării sociale active și demne a persoanelor vârstnice;

•

Obținerea unui grad mai ridicat de independență și siguranță pentru persoanele cu nevoi de
îngrijire de lungă durată.

Strategia Națională privind Îmbătrânirea Activă se află în strânsă legătură cu Strategia Națională de
Sănătate, fiind necesare pregătirea sistemului medical pentru deservirea populației vârstnice, cât și
întârzierea îmbătrânirii fizice și a apariției bolilor cronice.

STRATEGIA NAȚIONALĂ PRIVIND REDUCEREA PĂRĂSIRII TIMPURII A ȘCOLII (SNRPTS) contribuie la
atingerea obiectivelor majore ale Strategiei Europa 2020, urmărind îmbunătățirea nivelului de educație și
de instruire, cât și soluționarea principalilor factori de risc în ceea ce privește șomajul, sărăcia și excluziunea
socială. Astfel, strategia se bazează pe măsuri de prevenire, de intervenție și de compensare pentru a
asigura o acoperire cât mai largă a provocărilor și elementelor de potențial la nivel național din punct de
vedere al reducerii părăsirii timpurii a școlii.
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Programele și măsurile propuse prin intermediul strategiei sunt concentrate în cadrul a 4 piloni strategici,
respectiv:
•

Asigurarea accesului la educație și la o educație de calitate pentru toți copiii;

•

Asigurarea finalizării învățământului obligatoriu de către toți copiii;

•

Reintegrarea în sistemul de educație a persoanelor care au părăsit timpuriu școala;

•

Dezvoltarea sprijinului instituțional adecvat.

•
STRATEGIA NAȚIONALĂ PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT TERȚIAR (SNIT) contribuie la eforturile României de a se
alătura până în anul 2030 statelor europene cu economii avansate, acesta reprezentând obiectivul principal
al viziunii de dezvoltare al învățământului terțiar din România. Astfel, viziunea strategiei este ca „în anul
2020, învățământul terțiar foarte performant va constitui motorul creșterii economice, va contribui la
creșterea productivității și va promova coeziunea socială, punând astfel fundamentele unei economii
bazate pe cunoaștere. Învățământul superior va pregăti specialiști care pot să dezvolte o societate
competitivă într-o economie globală. Instituțiile de învățământ superior vor putea să catalizeze
creativitatea și inovarea în întreaga societate din România și, în special, să susțină economia în dezvoltarea
de produse și servicii”. 5

STRATEGIA PENTRU CULTURĂ ȘI PATRIMONIU NAȚIONAL stabilește prioritățile și direcțiile de acțiune
pentru planificarea culturală de la nivel național din perioada 2016-2022, urmărind o dezvoltare culturală
echilibrată, durabilă și inteligentă, care să fie în beneficiul societății și a tuturor actorilor implicați.
Documentul se bazează pe 5 axe prioritare, fiecare cuprinzând obiective și direcții de acțiune specifice.
TABEL 1 OBIECTIVELE STRATEGIEI PENTRU CULTURĂ ȘI PATRIMONIU NAȚIONAL
AXA PRIORITARĂ

OBIECTIV GENERAL

DIRECȚIE DE ACȚIUNE

Cultura – factor de
dezvoltare durabilă

Valorificarea resurselor culturale – elemente
de identitate locală și regională pentru
dezvoltare teritorială durabilă și o calitate
ridicată a vieții

Promovarea unei abordări integrate a
intervențiilor pentru dezvoltare teritorială,
cu evidențierea rolului culturii
Susținerea unei dezvoltări durabile prin
turism cultural
Dezvoltarea infrastructurii de servicii și a
ofertei culturale pentru producție și
consum cultural de proximitate

Economia creativă

5

O mai bună protejare a patrimoniului
cultural, bazată pe o cunoaștere a situației și
a angajării de parteneriate eficiente (localcentral și public-privat)

-

Dezvoltarea antreprenoriatului în SCC

-

Valorificarea avantajelor competitive ale
SCC pentru dezvoltare

-

Creșterea activității comerciale externe a
operatorilor români din SCC

-

Dezvoltarea publicului pentru cultură

Susținerea diversificării categoriilor de
public al instituțiilor de cultură

Ministerul Educației și Cercetării, Strategia Națională pentru Învățământ Terțiar 2015-2020.
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AXA PRIORITARĂ

OBIECTIV GENERAL

DIRECȚIE DE ACȚIUNE

Acces la cultură și
diversitatea
expresiilor culturale

Impulsionarea creșterii consumului
cultural
O mai bună înțelegere a obiectivelor
comune domeniilor culturii și educației –
educație prin și pentru cultură
Dezvoltarea creativității contemporane

-

Creșterea vitalității formelor culturale
specifice minorităților naționale și ale noilor
grupuri etnice de pe teritoriul României

-

Amplificarea intervențiilor culturale pentru
grupurile vulnerabile

-

Cultura română în
circuitul cultural
internațional

Creșterea prezenței operelor, creatorilor și
operatorilor culturali români la nivel
internațional

Promovarea pe plan internațional a
valorilor culturale ale României

Capacitatea
sectoarelor
culturale și creative

Îmbunătățirea serviciului public în domeniul
culturii

Sprijinirea performanței administrației și a
instituțiilor publice de cultură

Susținerea mobilității practicienilor
culturali și a participării operatorilor
culturali români la rețele, proiecte și
programe internaționale bazate pe
cooperare

Promovarea integrității în sectorul cultural
public
Încurajarea guvernării participative prin
informarea și implicarea operatorilor
culturali
Extinderea și modernizarea infrastructurii
culturale

-

Debirocratizarea și actualizarea cadrului de
reglementare și a practicilor de finanțare a
SCC

-

Îmbunătățirea statutului socio-profesional și
a condiției creatorului

-

Creșterea rolului TIC în cultură

-

Dezvoltarea competențelor practicienilor
culturali și a atractivității SCC ca are
ocupațională pentru alegerea unei profesii

-

Sursa: Strategia pentru cultură și patrimoniu național
La nivel regional, unul dintre documentele strategice relevante este PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ
(PDR) SUD MUNTENIA 2021-2027, principalul document de planificare și programare al Regiunii SudMuntenia pentru următoarea perioadă de programare. În prezent, documentul se află în etapa de
consultare, iar acesta propune o nouă abordare în elaborarea de politici regionale și anume trecerea la
noua generație de politici integrate de dezvoltare, cu o puternică componentă de durabilitate. Astfel,
documentul vizează și o mai bună corelare cu documentele strategice europene și naționale, precum și cu
acțiunile vizate de politicile naționale sectoriale de dezvoltare.
Viziunea PDR Sud Muntenia pentru perioada 2021-2027 se referă la o regiune dinamică și prosperă, cu o
economie modernă și eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor și o societate echitabilă și
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incluzivă, iar obiectivul strategic abordat este stimularea unui proces de creștere economică durabilă și
echilibrată a regiunii Sud Muntenia, bazată pe inovare și favorabilă incluziunii sociale, care să conducă la
creșterea prosperității și calității vieții locuitorilor săi. În cadrul planului, sunt incluse 3 obiective orizontale
care vor fi aplicate tuturor priorităților și măsurilor individuale: dezvoltare durabilă, oportunități egale și
inovare și digitalizare. Strategia va fi implementată pe baza următoarelor priorităţi cheie, ce sunt orientate
spre nevoile specifice de dezvoltare ale regiunii:
•

Prioritatea 1 - Dezvoltarea durabilă a infrastructurii locale și regionale;

•

Prioritatea 2 - Dezvoltare urbană durabilă;

•

Prioritatea 3 – Creșterea competitivității economiei regionale prin specializare inteligentă și

•

Digitalizare;

•

Prioritatea 4 – Protecția mediului prin creșterea eficienței energetice și tranziția către o

•

economie circulară;

•

Prioritatea 5 – Susținerea educației și ocupării forței de muncă;

•

Prioritatea 6 – Susținerea sănătății și incluziunii sociale;

•

Prioritatea 7 – Dezvoltarea rurală și agricultura.

Un alt document strategic important de la nivel regional este STRATEGIA REGIONALĂ DE SPECIALIZARE
INTELIGENTĂ 2021-2027 care conturează următoarea viziune: “Regiunea Sud Muntenia inovează și își
dezvoltă competitivitatea economică pe plan intern și internațional, prin dezvoltarea ecosistemului
regional de inovare, dezvoltarea competențelor pentru tranziția verde și digitală și către o economie
circulară și îmbunătățirea condițiilor cadru pentru specializare inteligentă” 6 . Cele opt domenii de
specializare inteligentă, priorități verticale la nivelul regiunii Sud Muntenia sunt:
1. Construcția de mașini, componente și echipamente de producție
2. Agricultura și industria alimentară
3. Turismul și identitatea culturală
4. Bioeconomia: dezvoltarea economiei circulare
5. Localități inteligente ce oferă servicii inovative cetățenilor
6. Industria și Cercetarea de înaltă tehnologie
7. ITC
8. Sănătate
Scopul documentului este să continue și să actualizeze direcțiile de dezvoltare formulate atât de
documentele strategice de la nivel național (Strategia Națională de Dezvoltare 2014 - 2020, Strategia
Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 - 2020), cât și de cele de la nivel regional (Planul de
Dezvoltare Regională 2014 – 2020 și Strategia de Specializare Inteligentă 2014 – 2020 a regiunii Sud
Muntenia), precum și asigurarea continuității viziunii strategice în domeniul dezvoltării regionale. Acesta
ghidează dezvoltarea regiunii din punct de vedere al specializării inteligente în perioada următoare de
programare, ținând cont de sursele de finanțare existente și de maximizarea potențialului existent la nivelul
regiunii.

6

Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Sud - Muntenia 2021-2027 (RIS3 Sud - Muntenia)
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3.3.2.3.
Context strategic județean
La nivel județean, se remarcă o serie de documente strategice ce conțin direcții de dezvoltare importante
pentru județul Ialomița.
Cel mai important astfel de document este reprezentat de STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEȚULUI
IALOMIȚA 2009-2013 cu orizont în 2013-2020, iar scopul acesteia a fost de stabilire a priorităților pentru
o dezvoltare eficientă, reprezentând un ghid de prezentare a obiectivelor de dezvoltare cu identificarea
direcțiilor specifice și a acțiunilor punctuale. Astfel, strategia a conturat o viziune de dezvoltare pentru
județul Ialomița, pentru aprofundarea capacității de formulare a politicilor publice pentru dezvoltarea
urbană, socială și economică de la nivelul județului prin intermediul implementării unui proces participativ
de planificare strategică.
Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Județeană consta în îmbunătățirea continuă a calității vieții
locuitorilor județului Ialomița, a generațiilor prezente și viitoare, prin crearea unei comunități sustenabile,
capabile să gestioneze și să utilizeze resursele în mod eficient, pe zone de potențial economic și pe zone
de prioritate, asigurând prosperitatea, protecția mediului și coeziunea socială. Direcțiile de dezvoltare
propuse au vizat:
•

Dezvoltarea capacității administrative

•

Dezvoltarea economică
‒ Îmbunătățirea infrastructurii de transport;
‒ Extinderea și îmbunătățirea accesului la servicii de utilități publice;
‒ Creșterea competitivității economice;
‒ Diversificarea economiei județene;
‒ Dezvoltarea turismului;

•

Dezvoltarea sectorului social
‒ Creșterea calității vieții cetățenilor județului Ialomița;
‒ Asigurarea accesului egal la serviciile de asistență socială;
‒ Asigurarea accesului egal la serviciile de asistență sănătate;
‒ Asigurarea accesului egal la educație.

Un alt document ce a vizat județul Ialomița în perioada recentă este STRATEGIA ÎN DOMENIUL EFICIENȚEI
ENERGETICE A JUDEȚULUI IALOMIȚA PENTRU 2016-2020. Acesta pune accentul pe realizarea unei politici
unitare și coerente în domeniul energiei. Viziunea și direcțiile de acțiune ale documentului au urmărit
politicile, strategiile și legislația la nivel național, comunitar și internațional. Scopul acestei strategii a
urmărit conturarea cadrului strategic de planificare multianuală prin care să asigure măsurile procesului de
îmbunătățire a eficienței energetice pe teritoriul județului Ialomița, în vederea atingerii sau chiar depășirii
țintelor propune de Uniunea Europeană pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu mai mult
de 20% comparativ cu anul 1990, precum și creșterea cu 20% a eficienței energetice. Aceasta a venit în
completarea Strategiei de Dezvoltare a județului Ialomița 2009-2020 prin detalierea obiectivelor și a
direcțiilor de acțiune în domeniile specifice. Astfel, obiectivul general al strategiei a fost cel de a realiza o
analiză actualizată a sectorului energetic al județului în vederea întocmirii seturilor de măsuri care să
asigure procesul de îmbunătățire a eficienței energetice cu accent pe utilizarea surselor regenerabile de
energie, precum și realizarea planului de acțiuni în vederea direcționării cu maximă eficiență a fondurilor
de investiții, reparații și exploatarea în vederea alinierii al acquis-ul comunitar.

Un alt document relevant la nivel județean este și PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDEȚEAN
IALOMIȚA, elaborat în anul 2018 acesta conturând strategia de dezvoltare spațială a județului. Scopul

79

Planului de amenajare este de a oferi Consiliului Județean Ialomița un instrument de planificare
multisectorială a investițiilor și de reglementare a dezvoltării integrate a teritoriului, așadar formularea pe
baza unei analize multicriteriale a situației existente, a unui set coerent de politici – programe – proiecte,
cu caracter spațial, care să asigure un echilibru între valorificarea resurselor de teren și atingerea
obiectivelor de dezvoltare durabilă.
Pentru reducerea disparităților sociale și teritoriale existente, pentru consolidarea infrastructurii
economice și sociale și pentru valorificarea resurselor umane, naturale și administrative existente, viziunea
de dezvoltare spațială coordonează obiective a căror țintă majoră este creșterea interesului investițional
către județ, prin:
•

Îmbunătățirea conectivității județului la rețelele de transport și energie de tip TEN;

•

Creșterea rolului orașelor în dezvoltarea județului prin investiții în dezvoltarea și reabilitarea
Patrimoniului social și economic;

•

Îmbunătățirea indicatorilor ce privesc calitatea locuirii în zonele rurale, pentru combaterea scăderii
demografice și pentru atragerea de noi rezidenți și investiții;

• Protejarea biodiversității și a peisajului natural și cultural.
Șase principii directoare ghidează formularea și implementarea viziunii spațiale în procesul de punere în
aplicare a Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Ialomița de către administrația publică locală:
•

Coeziunea teritorială;

•

Incluziunea;

•

Participarea;

•

Calitatea;

•

Coordonarea;

• Cooperarea.
Tot în cadrul planului, 4 obiective sectoriale susțin dezvoltarea policentrică a județului: Obiectiv Sectorial
1 - Conectarea la rețelele de transport și energie, Obiectiv Sectorial 2 - Asigurarea protejării valorilor
naturale, Obiectiv sectorial 3 - Creșterea atractivității și calității locuirii la nivelul U.A.T. urbane și rurale și
Obiectiv sectorial 4 - Dezvoltarea capacității operaționale de implementare a PATJ.
PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL IALOMIȚA (2019-2023) este important la nivel
județean întrucât identifică principalele nevoi și provocări cu care se confruntă județul la momentul
elaborării și conturarea unui set de măsuri specifice care să asigure menținerea unei calități cât mai ridicate
ale aerului pe teritoriul județean. Măsurile propuse prin plan sunt următoarele:
•

Realizare/extindere rețea de distribuție a gazelor naturale;

•

Reabilitarea termică a clădirilor publice și a locuințelor;

•

Îmbunătățirea infrastructurii agricole, modernizarea drumurilor de exploatare agricole;

•

Proiectare și realizarea de sensuri giratorii, parcări, drumuri cu sens unic, limitări de viteză,
semafoare sincronizate, benzi speciale dedicate mijloacelor de transport în comun pentru evitarea
ambuteiajelor și fluidizarea traficului;

•

Reabilitare/modernizare infrastructura de transport și infrastructuri conexe;

•

Mărirea gradului de folosire a transportului public și încurajarea utilizării mijloacelor de transport
în comun;

•

Campanii de conștientizare a populației cu privire la efectele poluării atmosferice, sursele majore
de poluare și poluanții specifici, măsurile propuse pentru menținerea calității aerului la nivelul
județului Ialomița.
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PLANUL JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR IALOMIȚA reprezintă un document realizat în anul
2019-2020 ce vizează perioada 2020-2040 ca proiecții de generare și perioada 2020-2025 pentru
planificare și care stabilește cadrul pentru asigurarea unui sistem durabil de gestionare a deșeurilor, care
să asigure îndeplinirea obiectivelor și țintelor asumate la nivel național. Astfel, PJGD are ca scop:
•

Definirea obiectivelor și țintelor județene în conformitate cu obiectivele și țintele Planului Național
de Gestionare a Deșeurilor, precum și obiectivelor și țintelor existente la nivel european;

•

Abordarea tuturor aspectelor privind gestionarea deșeurilor care fac obiectul planificării la nivel
județean.
Conform acestuia, planul reprezintă baza pentru stabilirea necesarului de investiții și a politicii în domeniul
gestionării deșeurilor care fac obiectul planificării, baza pentru realizarea și dezvoltarea sistemelor de
management integrat al deșeurilor la nivel județean și pentru elaborarea proiectelor pentru obținerea
finanțării.
Obiectivele privind gestionarea deșeurilor municipale în județul Ialomița pentru perioada de planificare au
fost stabilite pe baza:
•

Prevederilor Planului Național de Gestionare a Deșeurilor 2018-2025;

•

Prevederilor legislative europene și naționale în vigoare;

•

Prevederilor Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor 2014-2020;

•

Prevederilor principalelor directive de deșeuri incluse în Pachetul Economiei Circulare, aprobat și
publicat în Jurnalul Oficial al U.E. la data de 14.06.2018);

•

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social
European și Comitetul Regiunilor, Rolul valorificării energetice a deșeurilor în economia circulară,
26.01.2017;

•

Principalelor probleme identificate în gestionarea actuală a deșeurilor municipale în județul
Ialomița.
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3.4. SURSE DE FINANȚARE DISPONIBILE
În ceea ce privește noul cadru financiar multianual (CFM) 2021-2027 finanțarea UE va fi direcționată către
priorități noi și către priorități consolidate în toate domeniile de politică ale UE, inclusiv tranziția verde și
cea digitală.
Comisia Europeană finanțează proiecte și organizații în urma unor cereri de propuneri. Programele și
proiectele finanțate se desfășoară în domenii diverse iar finanțarea se acordă fie prin acțiuni centralizate,
fie prin acțiuni descentralizate. Acțiunile descentralizate sunt gestionate la nivel național, de către agențiile
naționale din statele membre ale UE (eg. POR, PNRR) iar acțiunile centralizate sunt gestionate la nivel
european, direct de către Comisia Europeană (eg. Orizont Europe, Europa Creativă).
TABEL 2 SELECȚIE PROGRAME ALE CADRULUI FINANCIAR MULTIANUAL 2021-2027
PROGRAME DESCENTRALIZATE

PROGRAME CENTRALIZATE
Spațiu

Climă și mediu

Cercetare și inovare

Single Market, InvestEU

European Space Programme

LIFE

Orizont Europe

Fondul european pentru pescuit și
afaceri maritime (FEPAM)

Întreprinderi

•

Erasmus+

Fondul european agricol
dezvoltare rurală (FEADR)

Educație

•

Europa Creativă 2021-2027

Fondul de coeziune (FC)

Cultură și Media

•

Europa Digitală

Fondul social european (FSE)

dezvoltare

Digital

•

de

Justice Programme

Fondul european
regională (FEDR)

Justiție

•

Rights and Values

Fondurile structurale și de investiții europene
(ESI)

Cetățeni, Democrație

Toate rubricile și subiectele

pentru

INTERREG
IPA III

Pe plan european, un important document strategic pentru următorul exercițiu financiar este
PROPUNEREA DE REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI DE STABILIRE A
UNOR DISPOZIȚII COMUNE PRIVIND FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ, FONDUL SOCIAL
EUROPEAN PLUS, FONDUL DE COEZIUNE ȘI FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME,
ȘI DE INSTITUIRE A UNOR NORME FINANCIARE APLICABILE ACESTOR FONDURI, PRECUM ȘI FONDULUI
PENTRU AZIL ȘI MIGRAȚIE, FONDULUI PENTRU SECURITATE INTERNĂ ȘI INSTRUMENTULUI PENTRU
MANAGEMENTUL FRONTIERELOR ȘI VIZE, din Mai 2018, prin care Comisia Europeană propune o nouă
abordare strategică pentru Politica de Coeziune. În cadrul regulamentului sunt evidențiate noile obiective
de politică, acestea fiind rezultatul corelării și simplificării celor 11 obiective tematice utilizate în perioada
2014-2020. Astfel, aceasta va fi ghidată de următoarele cinci obiective principale:
•

O Europă mai inteligentă – o transformare economică inovatoare și inteligentă;

•

O Europă mai ecologică – cu emisii scăzute de carbon;
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•

O Europă mai conectată – mobilitate și conectivitate TIC regională;

•

O Europă mai socială – implementarea Pilonului european al drepturilor sociale;

•

O Europă mai aproape de cetățeni – dezvoltarea sustenabilă și integrată a zonelor urbane, rurale
și de coastă.

În propunerea Comisiei Europene pentru bugetul 2021-2027, România are alocate 27 miliarde de euro prin
Politica de Coeziune, cu 8% mai mult față de perioada de programare 2014-2020. Perioada post-2020
marchează o creștere substanțială a resurselor alocate pentru domeniile cercetare-inovare și tehnologii
digitale (+160%), dar și pentru domeniul dedicat atenuării schimbărilor climatice și mediu înconjurător.
Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a trei categorii: mai puțin dezvoltate, în
tranziție, mai dezvoltate. Metoda de alocare a fondurilor se bazează încă, în mare măsură, pe PIB-ul pe cap
de locuitor. Se introduc noi criterii – șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut de educație, schimbări
climatice, primirea și integrarea migraților –, pentru a ilustra mai bine realitatea de pe teren. Politica de
coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare inițiate și coordonate la nivel local. Crește și
dimensiunea urbană a politicii de coeziune, prin alocarea a 8% din FEDR dezvoltării urbane durabile și
printr-un nou program de colaborare în rețea și de consolidare a capacităților dedicat autorităților urbane.
Cooperarea interregională și transfrontalieră va fi facilitată de noua posibilitate ca o regiune să utilizeze
părți din propria alocare pentru a finanța proiecte în altă parte a Europei, împreună cu alte regiuni. Noua
generație a programelor de cooperare interregională și transfrontalieră – „Interreg”, va ajuta statele
membre să depășească obstacolele transfrontaliere și să dezvolte servicii comune.
Implementarea politicii de coeziune 2021-2027 la nivel național se va realiza prin intermediul a 9 programe
operaționale, respectiv:
•

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD);

•

Programul Operațional Transport (POT);

•

Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF);

•

Programul Operațional Sănătate (POS);

•

Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO);

•

Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS);

•

Programele Operaționale Regionale (POR);

•

Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT);

• Programul Operațional Tranziție Justă (POTJ).
Structura programelor operaționale pentru perioada 2021-2027 este diferită față de cea a perioadei
anterioare, atât din punct de vedere al alocării financiare, cât și din punct de vedere al domeniilor vizate.
Noua structură ilustrează priorități identificate la nivel european și național, cu un rol important acordat
inovării, digitalizării, atenuării schimbărilor climatice, dar și sprijinirea unor domenii de bază ce necesită
investiții importante, precum sănătatea.
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FIGURA 2 ALOCARE DIN FONDURILE POLITICII DE COEZIUNE, 2014-2020 VS. 2021-2027

Sursa: Ghidul Fondurilor Europene 2021-2027 pentru Actorii locali
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL SUD MUNTENIA reprezintă principalul document de orientare a
investițiilor cofinanțate din fonduri europene din Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia și, implicit, a celor
din județul Ialomița, în perioada 2021-2027, având o alocare orientativă de 1,5 miliarde EUR. Prioritățile
POR Vest7 pentru perioada 2021-2027 sunt următoarele:
•

Prioritatea 1 – O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice – alocare
estimativă de 359 mil. EUR;

•

Prioritatea 2 – O regiune cu orașe prietenoase cu mediul – alocare estimativă de 290 mil. EUR;

•

Prioritatea 3 – O regiune cu mobilitate urbană durabilă – alocare estimativă de 204 mil. EUR;

•

Prioritatea 4 – O regiune mai accesibilă – alocare estimativă de 191 mil. EUR;

•

Prioritatea 5 – O regiune educată – alocare estimativă de 65 mil. EUR;

•

Prioritatea 6 – O regiune atractivă – alocare estimativă de 173 mil. EUR;

•

Prioritatea 7 – Asigurarea funcționării sistemului de management al PORSM – alocare estimativă
de 58 mil. EUR.

În ceea ce privește dezvoltarea rurală, în perioada 2021-2027 se aceasta se va realiza conform PLANULUI
NAȚIONAL STRATEGIC PAC, un document necesar în vederea accesării fondurilor aferente Politicii Agricole
Comune, în valoare de 365 de miliarde EUR. România are alocată o sumă de 20.5 miliarde EUR dintre care
13.5 miliarde EUR pentru plățile directe, 363 mil. EUR pentru măsurile de sprijinire a pieței (FEGA) și 6.7
miliarde EUR pentru dezvoltare rurală (FEADR). În prezent Planul Național Strategic al României este în curs
de elaborare.
Dezvoltarea în perioada post 2020 va fi susținută și de instrumentul temporar de redresare
NEXTGENERATIONEU, menit să ajute statele membre în procesul de redresare după pandemia de COVID19. Elementul central al acestui instrument este Mecanismul de redresare și reziliență, având un buget de
672,5 miliarde EUR pentru împrumuturi și granturi disponibile pentru sprijinirea reformelor și investițiilor
realizate de către statele membre. Pentru accesarea împrumuturilor și granturilor, fiecare stat membru
trebuie să elaboreze un plan național de redresare și de reziliență care să prezinte principalele reforme și
intervenții prevăzute pentru perioada post-pandemie.
Scopul principal al mecanismului este de a atenua impactul socio-economic al pandemiei și de a orienta
eforturile post-pandemie către o dezvoltare durabilă, reziliență, pregătită pentru oportunitățile oferite de

7

varianta 8 Decembrie 2021 disponibilă la data elaborării Strategiei
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tranzițiile către o economie verde și către digitalizare. Astfel, mecanismul se bazează pe 6 piloni principali,
respectiv:
•

Tranziția verde;

•

Transformarea digitală;

•

Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii;

•

Coeziune socială și teritorială;

•

Sănătate, precum și reziliență economică, socială și instituțională;

•

Politici pentru generația următoare, copii și tineret.

Mecanismul este bazat, totodată, pe direcțiile și prioritățile promovate prin ”Pactul verde european” ca
strategie de dezvoltare sustenabilă a teritoriului european. Astfel, mecanismul este menit să contribuie
semnificativ la integrarea acțiunilor climatice și a sustenabilității mediului, statele membre trebuind să
asigure cel puțin 37% din alocarea totală a planului de redresare și reziliență către acțiuni care să contribuie
la tranziția verde. Totodată, mecanismul vizează digitalizarea la nivel european, cu cel puțin 20% din
alocarea planurilor de redresare și reziliență fiind destinate cheltuielilor digitale.

PLANUL NAȚIONAL DE RELANSARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) AL ROMÂNIEI, un document cu o importanță
strategică pentru perioada de programare 2021-2027, stabilește domeniile și prioritățile de investiții de la
nivel național, precum și a direcțiilor de reformă în contextul crizei pandemice existente. Documentul se
bazează pe cei 6 piloni principali ai Mecanismului de redresare și reziliență european și propune alocarea
a 29,2 miliarde EUR, din care granturi în valoare de 14,2 miliarde EUR și împrumuturi în valoare de 14,9
miliarde EUR. Cea mai ridicată alocare se regăsește în cazul Pilonului I, acesta vizând tranziția verde. În
cadrul acestui pilon sunt propuse proiecte pentru utilitățile publice, fondul forestier și spațiile verzi,
transportul feroviar, mobilitatea urbană, energia regenerabilă și eficiența energetică.

În final, trebuie amintite și o serie de ALTE SURSE posibile de finanțare care pot contribui la implementarea
portofoliului de proiecte propus prin prezenta strategie, acestea vizând surse naționale, cum ar fi
Programul Național de Investiții Anghel Saligny, Compania Națională de Investiții sau Administrația
Fondului Cultural Național, precum și surse externe, cum este cazul Granturilor SEE și Norvegiene.
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3.5. ELEMENTE DE EVALUARE ȘI MONITORIZARE
3.5.1.
STRUCTURA PENTRU IMPLEMENTAREA,
MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA STRATEGIEI
În contextul în care guvernarea unui teritoriu reprezintă un FIGURA 3 MODELUL CVADRUPLU HELIX
proces din ce în ce mai complex, în care așteptările comunității
sunt din ce în ce mai ridicate, iar instrumentele disponibile sunt
mai diverse, apare ca oportun conceptul de guvernanță. Acesta
definește o schimbare de paradigmă în domeniul cadrului
Administrația
instituțional și administrativ, de la o abordare „de sus în jos”
publică,
Mediul
(top-down), în care procesul de guvernare este în stricta
factori de
universitar
responsabilitate a administrației publice, către un demers „de
decizie
jos în sus” (bottom-up), în care accentul este pus pe implicarea
Societatea
tuturor actorilor relevanți și stabilirea unor mecanisme de
Comunitatea
civilă,
8
comunitatea,
de
afaceri
coordonare și cooperare . Este vorba de fapt, despre o
utilizatorii
guvernanță multi-nivel, în cadrul căreia se distinge o „continuă
negociere între actori la diverse niveluri teritoriale, incluzând
aici atât interacțiuni orizontale, cât și verticale”9.
În ceea ce privește actorii relevanți în dezvoltarea unui teritoriu, modelul de cvadruplu helix oferă baza
teoretică pentru inovare în cooperarea actorilor locali, integrând sistemul academic, sistemul politic /
administrativ, sistemul economic și reprezentanții comunității.
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ, INSTITUȚII PUBLICE,
ORGANIZAȚII CU ROL ÎN FURNIZAREA DE SERVICII
PUBLICE
• Consiliul Județean Ialomița și instituții aflate în subordinea Consiliului Județean Ialomița
• Primăriile și Consiliile Locale ale UAT-urilor componente ale județului Ialomița
• Asociații de Dezvoltare Intercomunitară
• Instituții de cultură
• Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Ialomița
• Instituții în domeniul economic – spre exemplu AJOFM Ialomița
• Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Ialomița
• Inspectoratul Județean de Poliție
• Operatori cu rol în furnizarea de utilități
• Instituții în domeniul dezvoltării sociale și în domeniul sanitar
• Direcția Județeană de Statistică Ialomița
• Casa Județeană de Pensii Ialomița și Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Ialomița

8

Sursa: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 2018. Zonele funcționale în statele membre ale Consiliului
Europei. Studiu pregătitor pentru a XVII-a sesiune a Conferinței Consiliului Europei a Miniștrilor Responsabili cu Amenajarea
Teritoriului (CEMAT)
9

Ibidem

86

• Instituții în domeniul mediului
MEDIUL ACADEMIC, DE FORMARE ȘI DE CERCETARE
• Inspectoratul Școlar Județean Ialomița
• Casa Corpului Didactic
• Grădinițele, școlile, liceele, colegiile și școlile postliceale din UAT-urile din județul Ialomița
• Palatul Copiilor și Elevilor Slobozia
• Centre de formare publice și private

SOCIETATEA CIVILĂ, COMUNITATEA, UTILIZATORII
• Locuitorii județului Ialomița
• Vizitatorii județului Ialomița
• Asociații și fundații în domeniul cultural, social, sportiv, de protecția mediului, mobilitate alternativă,
sănătate etc.
• GAL-uri

MEDIUL PRIVAT
• Companiile ce își desfășoară activitatea pe teritoriul județului Ialomița
• Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Ialomița
• Asociații și federații profesionale și patronale
• Structuri de sprijinire a afacerilor
• Clustere
• Cooperative agricole
• Grupuri de producători
• Sectorul bancar

În acest context, un rol deosebit de important îl poartă administrația publică, instituțiile publice și actorii
cu rol în furnizarea de servicii publice, aceștia reprezentând principalii factori de decizie la nivel județean
și cu atribuții în dezvoltarea județului prin inițierea, coordonarea și medierea acțiunilor. Din această
categorie, Consiliul Județean Ialomița constituie una dintre principalele autorități administrative relevante
în privința dezvoltarea socio-economică a județului Ialomița, a organizării și funcționării serviciilor publice
de interes județean, și respectiv, a satisfacerii intereselor întregii comunității județene.
Pentru a putea coordona într-un manieră eficientă și performantă dezvoltarea și cooperarea actorilor la
nivelul județului, Consiliul Județean Ialomița trebuie să își întărească permanent capacitatea administrativă
care cuprinde sau este influențată de numeroși factori, factori care însă se aplică și celorlalte instituții
publice și furnizori de servicii. Acești factori vizează:
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•

Un proces eficient și previzibil de luare a deciziilor la nivel instituțional;

•

Un nivel optim de responsabilizare a structurilor instituției și a celor subordonate;

•

Capacitatea și gradul de pregătire ale resurselor umane;

•

Capacitatea de planificare și dezvoltare pe baza datelor actuale din teritoriu;

•

Transparența, gradul de acces la informație și nivelul de interacțiune cu cetățenii și mediul de
afaceri local;

•

Gradul de adoptare a noilor tehnologii și de implementare a transformărilor digitale;

•

Birocrația;

•

Managementul calității;

•

Managementul resurselor financiare;

•

Existența unor relații de cooperare cu alte organizații publice și private din țară sau din străinătate.

La nivel județean, actorii publici și privați din domenii de interes precum dezvoltare locală și teritorială,
economie, agricultură, educație și formare, sănătate, dezvoltare socială, cultură și agrement, mobilitate,
utilități publice sau mediu reprezintă parteneri cheie pentru Consiliul Județean sau chiar inițiatori ai
acțiunilor de dezvoltare a județului Ialomița. Mai mult, aceștia au și un rol esențial în monitorizarea
evoluției județului și a satisfacției cetățenilor prin relația mai apropiată pe care o pot avea cu teritoriul și
locuitorii săi.
În același timp, comunitatea locală și chiar vizitatorii județului Ialomița reprezintă utilizatorii finali ai
infrastructurii și serviciilor locale, fiind cei care judecă gradul de atractivitate a județului pentru a locui, a
munci sau a investi aici, precum și pentru a vizita și a promova mai departe acest teritoriu.
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FIGURA 4 STRUCTURA ȘI ROLURILE ACTORILOR LOCALI

Administrația
publică, instituții
publice,
organizații cu rol
în furnizarea de
servicii publice

Mediul academic,
de formare și de
cercetare

Factori de
decizie,
inițiatori,
mediatori și
coordonatori
ai acțiunilor

Societatea civilă,
comunitatea,
utilizatorii

Potențiali
parteneri în
inițierea și
implementare
a acțiunilor

Mediul privat

Utilizatori
finali

Sursa: prelucrare proprie
Strategia de dezvoltare a județului Ialomița nu stă în responsabilitatea unei singure persoane sau a unei
instituții, ci necesită implicarea întregii comunități locale – instituții publice, organizații ale societății civile
și mediul de afaceri, printr-o abordare participativă și centrată pe cetățean/ utilizator. Implicarea unor
astfel de parteneri este necesară atât în designul inițiativelor/ proiectelor/ serviciilor, în mobilizarea de
resurse, în implementare, cât și în monitorizarea și evaluarea implementării de ansamblu a strategiei.
În acest scop, pe perioada elaborării strategiei au fost realizate sondaje de opinie și grupuri de lucru cu
reprezentanți ai administrației publice locale, comunitatea locală, reprezentanți ai mediului academic,
profesional și non-profit, acoperind următoarele domenii: educație, cultură, sănătate, asistență socială,
dezvoltare teritorială și dezvoltare economică. Fiind implicați încă din faza inițială, de analiză a nevoilor,
actorii participanți la acțiunile de consultare publică pot constitui un grup consultativ valoros în
implementarea strategiei, asigurându-se astfel dialogul cu toate categoriile de actori relevanți pentru
dezvoltare integrată, pe baza modelului de cvadruplu helix.
Implementarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Ialomița 2021-2027 va fi asigurată de o echipă
constituită din personalul propriu al Consiliului Județean Ialomița, având cunoștințele de specialitate
necesare și experiență relevantă în implementarea de proiecte de dezvoltare. Atribuțiile acestei structuri
vor consta în:
•
•
•

Fundamentarea și coordonarea elaborării strategiei de dezvoltare la nivelul județului și asigurarea
unei armonizări cu aceasta a tuturor strategiilor, politicilor și programelor de dezvoltare locală;
Monitorizarea gradului de îndeplinire a strategiei de dezvoltare a județului pe domeniile specifice
menționate anterior în cadrul strategiei;
Actualizarea strategiei de dezvoltare ca urmare a apariției unor devieri de la planificare, a unor
situații de criză sau de forță majoră sau a identificării unor noi oportunități de dezvoltare;
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•

Asigurarea implementării Planului de acțiuni asociat strategiei de dezvoltare aprobate de către
Consiliul Județean Ialomița;
• Participarea la inițierea și dezvoltarea de contacte directe cu potențialii finanțatori ai unor proiecte
de dezvoltare județeană și diseminarea informației către departamentele/instituțiile de
specialitate în vederea accesării surselor de finanțare (buget local, buget de stat, fonduri europene
etc.);
• Inițierea organizării de întâlniri și evenimente prilejuite de diferite ocazii: lansări de program,
lansări și încheieri de proiecte, consultări publice sau alte acțiuni publice organizate în cadrul
proiectelor etc.
Implementarea și monitorizarea proiectelor din strategie se va realiza la nivelul Direcției Investiții și Servicii
Publice din cadrul Consiliului Județean prin punerea în aplicare a planului de acțiune, precum și a
prevederilor documentelor strategice elaborate la nivel național și a directivelor europene cu impact
asupra dezvoltării socio-economice a județului Ialomița.
FIGURA 5 STRUCTURA PENTRU IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA STRATEGIEI

Procesul de gestionare și implementare a strategiei presupune parcurgerea următoarelor etape:
•
•
•
•

Instruirea membrilor echipelor de proiect privind procedurile și activitățile necesare implementării
proiectelor (inclusiv în concordanță cu cerințele Uniunii Europene);
Analize periodice și ad-hoc referitoare la îndeplinirea sarcinilor fiecărui membru al echipei;
Pregătirea și participarea la desfășurarea tuturor activităților, corespunzător nominalizării și
competențelor;
Participarea în Comitetele de evaluare a ofertelor pentru adjudecarea serviciilor și lucrărilor în
cadrul proiectelor subsecvente strategiei;
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•
•

Elaborarea și transmiterea raportărilor tehnice si economice;
Participarea la toate ședințele privind analiza progresului strategiei, împreună cu ceilalți factori
implicați;
• Participarea la vizitele în teren;
• Elaborarea informărilor privind progresul strategiei sau a rapoartelor de progres;
• Elaborarea documentelor de solicitare a sumelor necesare efectuării plăților;
• Efectuarea plăților ulterior aprobării documentelor primare;
• Obținerea tuturor acordurilor, avizelor, aprobărilor necesare pentru implementarea strategiei;
• Notificarea tuturor neregulilor către factorii implicați;
• Arhivarea documentelor strategiei.
Metodologia de implementare și control a strategiei va ține seama și de aspecte manageriale orizontale,
cum ar fi asigurarea unui management eficient al timpului pentru activități și proiecte, monitorizarea
riscurilor de natură financiară sau legate de procesele de achiziții publice și, nu în ultimul rând, utilizarea
unor mijloace moderne de management al resurselor umane pentru asigurarea unui personal adecvat
obiectivelor si activităților implementate.

3.5.2.
INSTRUMENTE PENTRU MONITORIZAREA ȘI
EVALUAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI
Evaluarea demersului de realizare a strategiei reprezintă un factor important, necesar pentru remedierea
unor eventuale probleme de management sau de coerență în derularea activităților cuprinse în cadrul
documentului strategic. Prin instrumentul evaluării se apreciază dacă obiectivul inițial a fost atins în
perioada de implementare, în intervalul de timp și bugetul alocat. Vor fi utilizate mai multe metode de
evaluare, de la evaluarea ex-ante pentru asigurarea resurselor adecvate pentru implementare și un plan
de management eficient, la evaluarea ex-post pentru identificarea gradului de realizare a obiectivelor
stabilite în faza de planificare strategică, analiza rezultatelor obținute și identificarea impactului
implementării proiectelor. Abordarea metodologică se bazează pe trei etape:
•
•

•

•

evaluarea ex-ante – în etapa de definire a listei scurte de proiecte, cu scopul de a asigura o alocare
potrivită a resurselor și un design adecvat.
evaluarea intermediară (1), cu scopul de a afla dacă strategia își atinge obiectivele, dacă poate fi
îmbunătățit managementul acesteia și cum poate fi maximizat impactul acesteia. Această evaluare
ar include analiza complementarității cu alte politici publice la nivel local, județean și regional,
precum și oportunitățile de finanțare din programele operaționale. În acest scop, un orizont de
timp oportun ar fi 2022-2023, în funcție de lansarea ghidurilor de finanțare relevante.
evaluarea intermediară (2), cu scopul de a afla dacă strategia își atinge obiectivele, dacă poate fi
îmbunătățit managementul acesteia – având în vedere designul programelor operaționale, un
orizont de timp oportun ar fi 2027. La finalul perioadei de programare curente se va evalua gradul
de îndeplinire a indicatorilor propuși pentru orizontul de timp 2027, iar pe baza informațiilor
disponibile privind următorul ciclu financiar multianual al UE se vor propune eventuale modificări
ale strategiei.
evaluarea ex-post, ce va urmări utilizarea eficientă a resurselor și eficiența activității derulate,
analizând în același timp factorii care au contribuit la succesul strategiei sau punctele slabe,
îndeplinirea obiectivelor, impactul strategiei asupra grupului țintă, gradul de satisfacere a
așteptărilor beneficiarilor direcți și indirecți – post 2028.
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Activitatea de monitorizare presupune:
•
•

monitorizarea echipei de implementare;
monitorizarea activităților desfășurate în proiecte.

În cadrul structurii responsabile de monitorizarea și evaluarea strategiei, activitatea de implementare a
proiectului va fi auditată astfel încât procedurile interne de funcționare și organizare ale instituției să fie
îndeplinite, urmărindu-se mai exact:
•
•
•
•
•

controlul intern al documentelor;
reguli de comunicare;
reguli de raportare și responsabilități;
termene de rezolvare și răspuns;
concordanța activităților întreprinse de membrii structurii cu responsabilitățile prevăzute de fișele
postului.

În ceea ce privește activitățile desfășurate în proiecte, echipele de proiect sau firmele de consultanță
subcontractate pentru managementul proiectelor vor asigura elaborarea rapoartelor de progres privind
stadiul implementării, a raportului final, întocmirea cererilor de rambursare a cheltuielilor, elaborarea
previziunilor privind fluxurile financiare pentru proiectele individuale.
Nu în ultimul rând, planul de acțiune pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Ialomița
2021-2027 include activități grupate în cadrul a patru etape principale, după cum urmează:
Etapa 1 Finalizarea și aprobarea Strategiei – 2022, semestrul 1 – include activitățile referitoare la
finalizarea Strategiei pe baza observațiilor primite în etapa de transparență, parcurgerea procedurii de
mediu și aprobarea în Consiliul Județean. Activitățile aferente acestei etape includ:
E1.1 Finalizarea draft-ului Strategiei;
E1.2 Parcurgerea etapei de transparență și colectarea observațiilor publicului;
E1.3 Aprobarea versiunii finale a Strategiei în Consiliul Județean Ialomița.
Etapa 2: Formularea și depunerea cererilor de finanțare 10 – include activitățile necesare pregătirii și
realizării cererilor de finanțare, conform instrucțiunilor privind conținutul și procedura de depunere și
verificare cuprinse în Ghidurile specifice. Activitățile aferente acestei etape includ:
E2.1 Selecția proiectelor prioritare spre a fi depuse pentru finanțare, pe baza cerințelor programelor
de finanțare și ale ghidurilor specifice.
E2.2 Stabilirea planului de lucru, monitorizare și evaluare a proiectelor (tipul activității, responsabilități,
sarcini, termen, conformitate, etc) de la faza de demarare a procesului de achiziții publice până la
aprobarea documentațiilor tehnice;
E2.3 Elaborarea cererilor de finanțare
E2.4 Urmărirea stadiului procesului de evaluare a proiectelor aflate în procedura de evaluare pentru
pregătirea de activități necesare îndeplinirii condițiilor de admisibilitate;
E2.5 Stabilirea căilor de comunicare/raportare cu Autoritatea de Management, între beneficiarii finali
locali ai proiectelor depuse spre finanțare și a formatului de raportare semestrială/ anuală.
Etapa 3 – Semnarea contractelor de finanțare cu autoritățile de management ale fiecărui PO și derularea
procesului de achiziții publice pentru realizarea de lucrări și servicii – 2022 – 2023 (calendar orientativ).
10

Activitățile acestei etape sunt condiționate de publicarea versiunilor finale și a ghidurilor de finanțare aferente Programelor
Operaționale pentru perioada de programare 2021-2027
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Procedura de contractare se va realiza în conformitate cu condițiile menționate de autoritățile de
management ale fiecărui program operațional. Activitățile aferente acestei etape includ:
E3.1 Semnarea contractelor de finanțare și monitorizarea procesului de semnare a contractelor de
finanțare pentru fiecare beneficiar și program operațional;
E3.2 Demararea achizițiilor publice pentru realizarea de lucrări și servicii;
E3.3 Raportare periodică, în funcție de proiect.
Etapa 4 – Realizarea și finalizarea lucrărilor și serviciilor contractate – include monitorizarea stadiului de
realizare și condițiilor de finalizare a proiectelor în coordonare cu atingerea obiectivelor Strategiei și a
indicatorilor specifici conținuți în documentațiile tehnice aprobate în contractul de finanțare. Activitățile
aferente acestei etape includ:
E4.1 Monitorizarea procesului de achiziții publice pentru realizarea de lucrări și servicii prevăzute în
contractul de finanțare;
E4.2 Urmărirea implementării lucrărilor și a serviciilor contractate conform graficului din planul de
lucru;
E4.3 Raportare periodică, în funcție de proiect
În cadrul acestor etape sunt identificate 4 momente – cheie pentru evaluare, descrise în secțiunea
următoare.
TABEL 3 CALENDARUL ȘI ACTIVITĂȚILE PRINCIPALE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI
Activități

2022
S1

S2

2023
S1

S2

2024
S1

S2

E1.1
E1.2
E1.3
E2.1
E2.2
E2.3
E2.4
E2.5
E3.1
E3.2
E3.3
E4.1
E4.2
E4.3
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2025
S1

S2

2026
S1

S2

2027
S1

S2

3.5.3.
OBIECTIV SPECIFIC

INDICATORI DE MONITORIZARE
INDICATOR

VALOARE DE
REFERINȚĂ

ȚINTĂ (2027)

SURSA DATELOR

O1. IALOMIȚA – PRINCIPALUL HUB AGROALIMENTAR LA NIVEL NAȚIONAL, CE ANTRENEAZĂ O ECONOMIE
COMPETITIVĂ ȘI ATRACTIVĂ
O1.1. Destinație
atractivă pentru
investiții, susținută de
infrastructura și
facilitățile necesare
dezvoltării unui mediu
de afaceri rezilient și
competitiv

Grad ocupare
Platformă Industrială
IMM Slobozia

85% (2020)

100%

Platforma
industrială IMM
Slobozia

Număr instrumente de
atragere a
investitorilor
(platforme, strategii
etc.)

0 (2020)

2

Cercetare proprie

Suprafața cu sisteme
de irigații funcționale

60.636 ha
(2020)

136.000 ha
(total)

ANIF

* inclusiv
lucrările aflate
în execuție
pentru care nu
se cunoaște
suprafața

O1.2. Hub
agroalimentar
național, orientat
către export și piețe
internaționale

O1.3. Infrastructură de
sprijin a afacerilor bine
dezvoltată, ce acoperă
întreaga
rețea
teritorială, în domenii
diverse

O1.4. Centre urbane
atractive pentru
dezvoltarea unei
cariere

O1.5. Destinație
turistică valorificată și
promovată prin
activități atractive și
servicii de înaltă
calitate, susținută de o
ofertă turistică activă
pentru turiști și
comunitate

Piețe agroalimentare
înființate/modernizate
după anul 2021

0 (2021)

5

UAT-uri din județ

Structuri specializate
de sprijin pentru
afaceri

1 (2021)

5

Cercetare proprie

Firme noi / 1.000 loc

3,4 firme noi /
1.000 loc
(media
județeană)
(2019)

10 firme noi /
1.000 loc

Baza de date INS
eDemos

Număr salariați / 1.000
loc

155,8 salariați /
1000 loc (media
județeană)
(2019)

179,2 salariați /
1.000 loc
(media
județeană)

Baza de date INS
Tempo Online

Ponderea șomerilor în
total resurse de muncă

2.7% (2020)

1.5%

Baza de date INS
Tempo Online

43.567 turiști
sosiți (2019)

65.000 turiști
sosiți

Baza de date INS
Tempo Online

184.076
înnoptări (2019)

250.000
înnoptări

4,2 durata
medie de
ședere

3,85 durata
medie de
ședere

2.338 de locuri
de cazare (2021)

2.800 de locuri
de cazare

Circulația și
performanța turistică*
* sosiri turiști,
înnoptări, durata
medie de ședere
Capacitate de cazare
turistică existentă
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Ministerul
Economiei,

Antreprenoriatulu
i și Turismului
O2. IALOMIȚA - JUDEȚ ECHITABIL, CE OFERĂ LOCUITORILOR SĂI OPORTUNITĂȚI EGALE DE DEZVOLTARE ȘI
ACCES LA DOTĂRI PUBLICE CALITATIVE

O2.1. Sistem de
educație performant și
incluziv, adaptat
nevoilor de formare a
resursei umane

O2.2. O comunitate
implicată în
dezvoltarea locală

O2.3. O rețea de
sănătate modernă
adaptată la nevoile
cetățenilor, ce
deservește întreg
teritoriul județean

Instituții de învățământ
cu personalitate
juridică ce
funcționează într-un
singur schimb

56 (2020)

70

ISJ Ialomița

Laboratoare școlare
amenajate

208 (2020)

278

Baza de date INS
Tempo Online, ISJ
Ialomița

Microbuze școlare cu
vechime mai mică de 5
ani

0 (2020)

25

ISJ Ialomița

Număr centre
comunitare pentru
locuitori

1 (2020)

4

DGASPC Ialomița

Număr locuințe de
serviciu pentru tineri

0 (2020)

20

UAT-uri din județ

Număr unități
medicale
reabilitate/modernizat
e

0 (2020)

4

UAT-uri din județ

Număr paturi în spital
la 1.000 de locuitori

3 paturi / 1.000
locuitori

4 paturi /1.000
locuitori

Baza de date INS
Tempo Online,
Ministerul
Sănătății

Prezența cabinetelor și
serviciilor medicale de
familie în fiecare UAT
din județ

16 UAT-uri ce
nu beneficiază
de prezența
unui cabinet
medical de
familie (2020)
8 UAT-uri ce
depășesc
numărul de
locuitori la un
medic de familie
(peste 3.000
loc/medic)
(2020)

0 UAT-uri fără
cabinet medical
de familie

UAT-uri din județ,
baza de date INS
Tempo Online

Numărul de
campanii/evenimente
privind promovarea
sănătății

19 (2020)

30
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0 UAT-uri cu
mai mult de
3.000 loc /
medic

UAT-uri din județ

O2.4. O rețea de
centre și servicii
sociale performantă,
diversificată și
adaptată nevoilor
tuturor tipurilor de
beneficiari în întreg
teritoriul

UAT-uri cu ponderea
populației
dezavantajate/
marginalizate din total
populație – în mediul
rural

2 UAT-uri cu
marginalizare
severă (2016)
5 UAT-uri cu
marginalizare
peste medie
(2016)

0 UAT-uri cu
marginalizare
severă

Număr servicii sociale

60 (2020)

100

DGASPC Ialomița

Număr centre sociale

31 (2020)

45

DGASPC Ialomița

Număr de
programe/activități noi
de îmbătrânire activă

-

3

DGASPC Ialomița

Ponderea serviciilor
sociale prestate de
furnizori privați/ în
parteneriat (creștere
%)

-

10%

DGASPC Ialomița

creștere de
199,8% în cazul
vizitatorilor la
muzee (20102019)

creștere de
200% în cazul
vizitatorilor la
muzee (20192027)

Baza de date INS
Tempo Online

scădere de -68%
în cazul
spectatorilor la
reprezentații
artistice (20102019)

creștere de 50%
în cazul
spectatorilor la
reprezentații
artistice (20192027)

scădere de 26,7% în cazul
cititorilor (20102019)

creștere de 15%
în cazul
cititorilor (20192027)

Număr de UAT-uri fără
acces la dotări
culturale

3 UAT-uri

0 UAT-uri

UAT-uri din județ

Număr de clădiri
monumente istorice
restaurate/reabilitate

_

minim 12%
monumente
istorice
reabilitate/resta
urate dintre
cele care au
nevoie de astfel
de intervenții

UAT-uri din județ

Număr de UAT-uri fără
acces la infrastructura
sportivă și de
agrement

3 UAT-uri (fără
acces la dotări
sportive / 2020)

0 UAT-uri

Consumul cultural al
județului Ialomița*

O2.5. Viață culturală
activă și diversificată,
susținută de o ofertă
culturală adaptată
preferințelor și
specificul fiecărei
categorii de public

O2.6. Infrastructură de
petrecere a timpului
liber dezvoltată și
modernă, ce susține o

* vizitatori în muzee,
cititori activi în
biblioteci, spectatori la
reprezentații artistice
etc.
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UAT-uri din județ,
DGASPC Ialomița,
DAS

2 UAT-uri cu
marginalizare
peste medie

ofertă diversă și
atractivă de activități
pentru comunitatea
locală și turiști

Număr dotări sportive
și de agrement
amenajate noi /
renovate și/sau
amenajate

_

minim 3 anual

UAT-uri din județ

O3. IALOMIȚA - JUDEȚ REZILIENT, CU O CALITATE MAI BUNĂ A FACTORILOR DE MEDIU

O3.1. Județ cu un
sistem energetic cu
emisii scăzute de gaze
cu efect de seră

O3.2. Județ cu o
infrastructură de
mediu modernă, cu
impact scăzut asupra
calității mediului

O3.3. Județ cu o
vulnerabilitate redusă
la riscuri naturale și
poluare

O3.4. Rețea albastrăverde protejată,
extinsă și valorificată
la nivel județean

Număr centrale
electrice ce folosesc
surse de energie
regenerabilă

131 (2021)

250

ANRE

Număr UAT-uri cu
rețele de distribuție a
gazelor naturale

10 (2021)

35

Baza de date INS
Tempo Online,
operatori de
rețele

Număr UAT-uri cu
sisteme de alimentare
cu apă

60 (2021)

66

Baza de date INS
Tempo Online,
operatori de
rețele

Număr UAT-uri cu
sisteme de canalizare

26 (2021)

50

Baza de date INS
Tempo Online,
operatori de
rețele

Grad de conectare a
populației la serviciile
de salubritate

51,10% (2018)

100%

APM Ialomița

Ponderea suprafeței
agricole a județului
înscrisă ca suprafață
destinată agriculturii
ecologice

1,98%

4%

Direcția pentru
Agricultură
Județeană
Ialomița

Număr corpuri apă de
suprafață (lacuri) aflate
în stare ecologică bună

1 (2020)

8

SGA Ialomița

Număr UAT-uri din
județ ce cuprind zone
cu risc mare la
inundații

29 (2021)

25

ISU Ialomița, SGA
Ialomița

Număr arii naturale
protejate de interes
comunitar cu plan de
management aprobat

8 (2021)

19

APM Ialomița

Ponderea suprafeței
ocupate de păduri din
totalul suprafeței
județului

5,77% (2020)

5.9%

Direcția Silvică
Ialomița

Număr de orașe din
județ care au o
suprafață de spațiu

2 (2020)

4

UAT-uri din județ
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verde de minim 26
mp/locuitor
O4. IALOMIȚA - JUDEȚ ACCESIBIL ȘI BINE CONECTAT ÎN TERITORIU, CU O INFRASTRUCTURĂ DE
TRANSPORT PERFORMANTĂ ȘI CU UN IMPACT NEGATIV REDUS ASUPRA MEDIULUI

O4.1. Accesibilitate
ridicată, cu legături
facile în teritoriu

O4.2. Servicii de
transport public
extinse, modernizate
și atractive, cu legături
optimizate în teritoriu

O4.3. Sistem de
transport nemotorizat
bine conturat,
performant și atractiv

Km de infrastructură
rutieră majoră

16,8 km (2021)

50 km

CNAIR, baze de
date GIS

Grad de modernizare a
drumurilor județene

32,7% (2020)

85%

Baza de date INS
Tempo Online

Grad de modernizare a
drumurilor comunale

16% (2020)

60%

Baza de date INS
Tempo Online

Număr de orașe /
municipii care dispun
de variantă ocolitoare

1 (2021)

4

UAT-uri din județ

Nr. stații de încărcare a
autovehiculelor
electrice

5 (2021)

30

UAT-uri din județ

Km de căi ferate
modernizate

-

100

C.F.R.

Nr. stații de transport
public județean
modernizate

-

100

Cercetare proprie

Aplicație mobilă
transport public
județean

Nu (2021)

Da

Cercetare proprie

Nr. terminale
intermodale de
transport

0 (2021)

4

UAT-uri din județ

Nr. coridoare de
mobilitate / trasee de
cicloturism amenajate

0 (2021)

3

Cercetare proprie

Nr. accidente rutiere
care au implicat pietoni
și bicicliști

109 (2018)

0

IPJ Ialomița

O5. IALOMIȚA – JUDEȚ CU UN MANAGEMENT PERFORMANT, BAZAT PE O CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ
CRESCUTĂ, CE CONTRIBUIE LA O GESTIUNE EFICIENTĂ ȘI TRANSPARENTĂ A SERVICIILOR PUBLICE, A
DEZVOLTĂRII SOCIO-ECONOMICE ȘI A RELAȚIEI CU COMUNITATEA

O5.1. Capacitate
administrativă
crescută prin prisma
resurselor umane și
materiale

Număr UAT-uri care
achiziționează
echipamente necesare
desfășurării activității

-

Minim 4 UAT-uri
anual

UAT-uri din județ

Număr instituții
publice modernizate /
extinse / dotate

-

Minim 3 anual

UAT-uri din județ

Număr sesiuni formare
profesională

-

30 sesiuni de
formare
organizate
anual la nivelul

UAT-uri din județ
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UAT-urilor din
județ
Ponderea angajaților
CJ Ialomița care au luat
parte de sesiuni de
formare în următorii
ani

-

Minim 50%

Cercetare proprie

Participanți la
consultări și procese
participative

-

minim 500
participanți la
sondajele
lansate de
autoritățile
publice

UAT-uri din județ

O5.2. Rețea de
dezvoltare locală
consolidată și
parteneriate la nivel
local, regional și
internațional

O5.3. Digitalizare
pentru eficientizarea
procedurilor interne și
servicii publice
îmbunătățite

minim 20
participanți la
dezbaterile
publice lansate
de autoritățile
publice
Platformă integrată
pentru comunicarea cu
publicul

Nu

Da

Cercetare proprie

Nivelul procesului de
digitalizare

-

Digitalizare în
proporție de
60% a
procedurilor și
sistemele de
lucru ale
aparatului de
specialitate a CJ
Ialomița

Cercetare proprie

Vechimea
echipamentelor IT (PCuri și laptopuri)

peste 3 ani

între 2.5 – 3 ani

Cercetare proprie

Existența metodelor
digitale de încasare a
plăților

-

4 UAT-uri care
introduc anual
modul de plată
online

UAT-uri din județ

Sistem GIS și bază de
date integrate pentru
monitorizarea
teritoriului și gestiunea
serviciilor publice

nu

da

Cercetare proprie

Platformă de date
deschise

nu

da

Cercetare proprie

Eficiența proceselor de
lucru

-

8 UAT-uri
integrează
anual metode
de lucru

UAT-uri din județ

99

autorizate ISO și
CAF

3.5.4.

MĂSURI, TACTICI ȘI ACȚIUNI COMPLEMENTARE

Pentru implementarea cu succes a strategiei și atingerea țintelor acesteia este necesar ca o serie de măsuri,
tactici și acțiuni complementare să fie derulate concomitent de Consiliul Județean Ialomița, ținând cont de
rolul său de coordonator și mediator al dezvoltării teritoriale și al actorilor locali. Aceste instrumente pot
avea impact în toate domeniile de interes pentru dezvoltarea județului.
•
•

•
ECONOMIA

•

•

•

•

•
MEDIU ȘI PROTECȚIA
MEDIULUI

•

•
•
•

DEZVOLTARE
TERITORIALĂ

•
•
•

Dialog constant cu mediul de afaceri pentru dezvoltare locală și remedierea
deficiențelor și revizuirea strategiei pe parcurs
transpunerea de măsuri ce vizează tranziția la o economie neutră din punct de
vedere climatic (retehnologizare, economie circulară, diversificare economică,
reconversie a forței de muncă)
Sprijinirea și atragerea de investiții complementare precum construirea de locuri
de cazare, parcări, spații de servicii etc.
Servicii prompte și de calitate pentru agenți economici, incluzând proceduri de
aviz transparente și operative, asistență în elaborarea documentațiilor necesare
și pachete de facilități atractive
Implicarea în rețelele naționale și internaționale constituite în domenii-cheie
pentru prioritățile de dezvoltare a județului, precum și participarea la conferințe
și alte evenimente oficiale pentru promovarea județului Ialomița ca locație de
business
Facilitarea accesului produselor agricole locale în lanțuri de supermarket sau
procesare în industria alimentară
Politică funciară (achiziții terenuri / exproprieri) în vederea creșterii suprafeței
fondului forestier la nivel județean (pentru realizare perdele forestiere de
protecție, împădurire terenuri degradate, fixare versanți cu risc la alunecări de
teren)
Suport tehnic acordat Primăriilor din județ pentru realizarea proiectelor ce vizează
creșterea suprafeței de spații verzi
Hotărâre a Consiliului Județean privind obligativitatea asigurării unei suprafețe
minime de spații verzi pe orice parcelă pe care se realizează o investiție nouă în
mediul urban (inclusiv posibilitatea atingerii acelei suprafețe prin acoperișuri /
terase verzi)
Sprijinirea tranziției către o agricultură ecologică, prin acordarea de scutiri de taxe
producătorilor agricoli ce nu folosesc îngrășăminte chimice
Creșterea capacității de monitorizare a calității factorilor de mediu
Urmărirea ca documentațiile de urbanism din teritoriu să respecte principiile
dezvoltării eficiente și sustenabile – prin valorificarea rezervelor de teren din
interiorul localităților, asigurarea deservirii cu dotări tehnice și de utilitate publică
a noilor dezvoltări, valorificarea resurselor naturale și antropice locale, asigurarea
necesarului de spații verzi etc.
Sprijinirea dezvoltării unor poli cu rol secundar în rețeaua de localități
Sprijinirea parteneriatelor între UAT-urile componente pentru dezvoltarea unor
zone / obiective de interes
Coordonare pentru o dezvoltare armonioasă și sustenabilă

100

•
UTILITĂȚI PUBLICE

•

•
•
INSTITUȚII LOCALE

•
•

•

DEZVOLTARE SOCIALĂ

•

•

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

Inițierea unui sistem de sprijin pentru UAT-urile din județ în vederea creșterii
capacității acestora de atragere de fonduri nerambursabile
Sprijinirea implicării UAT-urilor din județ în parteneriate care au ca scop transferul
de cunoștințe și bune practici
Digitalizarea activităților de interes public la nivel local și județean, și măsuri de
integrare a proceselor digitalizate în sistemele existente la nivel local și național
Valorificarea instrumentelor și oportunităților de cooperare și finanțare la nivel
transnațional din care poate face parte județul Ialomița
Acțiuni de sprijin instituțional al comunelor ce au sub 2.000 de locuitori, cu
posibilitatea colaborării acestora cu alte UAT-uri pentru asigurarea serviciilor de
bază oferite populației și mediul de afaceri
Realizarea de parteneriate între UAT-urile greu accesibile și instituțiile publice
județene, parteneri privați sau neguvernamentali pentru crearea de centre
comunale și servicii de proximitate comune
Asigurarea de servicii publice de proximitate în comunele care înregistrează
populație asemănătoare unui centru urban

•
•
•

Dezvoltarea programelor de învățământ dual în domenii de interes pentru județ
Măsuri de digitalizare a activităților didactice în noul context pandemic.
Crearea de parteneriate de practică pentru elevii din mediul rural acolo unde nu
există angajatori, prin care să se susțină inclusiv deplasarea elevilor către sediile
de practică.

•

Sprijinirea instituțiilor culturale în organizarea de schimburi de experiență între
specialiștii în domeniul cultural din județ și personal implicat în exemple de succes
din Europa pentru dezvoltarea și implementarea de noi practici în managementul
cultural și în diversificarea ofertei culturale
Măsuri de digitalizare a activităților culturale în noul context pandemic.
Sprijinirea instituțiilor culturale în organizarea unor evenimente majore /
internaționale de mare anvergură
Sprijinirea instituțiilor culturale în internaționalizarea creațiilor și artiștilor locali
Sprijinirea organizării de evenimente sportive majore
Sprijinirea dezvoltării sectorului MICE și promovarea concomitentă a altor
tipologii de turism complementare
Facilitarea parteneriatelor între actorii din domeniul turismului (spre exemplu,
unități de cazare, organizatori de tururi ghidate etc.) pentru realizarea /
promovarea unor tururi de complexități diferite în județul Ialomița și în
împrejurimi

•
•
CULTURĂ, SPORT ȘI
AGREMENT

Suport tehnic acordat Primăriilor pentru realizarea proiectelor de colectare
selectivă a deșeurilor menajere
Extinderea infrastructurii de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, precum
și a celei de distribuție a gazelor naturale

•
•
•
•
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3.5.5.

RISCURI ȘI MĂSURI DE ATENUARE A ACESTORA

Succesul implementării Strategiei de Dezvoltare a Județului Ialomița 2021-2027 depinde nu numai de
resursele financiare alocate, ci și de calitatea resursei umane care are atribuții în ceea ce privește
managementul strategiei. De aceea, din structura de implementare și monitorizare vor face parte persoane
cu experiență în implementarea proiectelor și cu pregătire în domeniile în care activează.
Implementarea proiectelor și a măsurilor poate fi afectată de o serie de riscuri, legate de atât de
desfășurarea lucrărilor, în cazul proiectelor ce presupun contracte de lucrări, cât și de aspecte ce țin de
cultura participării civice sau riscuri financiare:
Riscuri tehnice:
•
•

întârzieri în execuția lucrărilor și depășirea graficului de lucrări;
neconcordanțe între execuție și documentația tehnică care stă la baza proiectului.

Riscuri financiare:
•
•

depășirea bugetelor alocate pe activități sau lucrări;
creșteri ale prețului materialelor de construcții care nu au fost previzionate, ceea ce determină
insuficiența resurselor financiare comparativ cu bugetul.

Riscuri privind calitatea:
•

neconcordanța între specificațiile tehnice ale materialelor și calitatea materialelor folosite la
lucrări.

Riscuri privind abordarea participativă:
•
•
•

dezinteres sau rezistență din partea comunității cu privire la unele proiecte sau soluții propuse;
participarea scăzută la evenimentele de consultare;
dezinteres din partea potențialilor parteneri privind dezvoltarea de proiecte în parteneriat.

Preîntâmpinarea și atenuarea acestor riscuri trebuie să fie asigurată pe de-o parte, prin clauze
contractuale, cum ar fi:
•
•
•
•

perceperea garanției de bună execuție, a garanției pentru plata avansului, garanții pentru rețineri,
etc.;
prevederea de penalități la plata executanților/ furnizorilor în caz de întârzieri în execuția
contractului;
prezentarea certificatelor de calitate ale materialelor achiziționate (care vor fi analizate și aprobate
de către Beneficiar);
asigurarea personalului și echipamentelor constructorului, precum și asigurarea pentru terțe
persoane;

precum și prin:
•
•
•
•

activități susținute de comunicare, conștientizare și diseminare cu privire la conceptul și
implementarea strategiei;
campanii de educare a comunității;
analiza și avizarea situațiilor de lucrări în vederea efectuării plăților;
prin cunoașterea, înțelegerea și aplicarea corectă a clauzelor contractuale,
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•

printr-o activitate susținută a membrilor structurii de implementare și monitorizare a strategiei și
a echipelor de proiect și colaborare strânsă cu echipele de experți tehnici, consultanți, diriginți de
șantier, astfel încât să se realizeze monitorizarea foarte atentă a contractelor de lucrări.
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4. PERCEPȚIA ACTORILOR LOCALI
4.1. MECANISM DE COLABORARE ȘI CONSULTARE PUBLICĂ
Prin elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Ialomița 2021-2027 se stabilesc direcțiile clare de
acțiune pe care va trebui să se concentreze dezvoltarea județului în perioada 2021-2027. Pentru ca acest
proces să contureze o imagine de ansamblu reală a dinamicii dezvoltării județului și să identifice provocările
de dezvoltare urbană și rurală relevante și actuale, este extrem de important ca demersul urmărit să fie
unul participativ, fundamentat de opinia cât mai multor actori locali. Ca instrument de planificare, o
strategie de dezvoltare trebuie să răspundă la nevoile locale de dezvoltare prin implementarea unui proces
participativ în care buna guvernanță, colaborarea și implicarea comunității să reprezinte piloni de
dezvoltare și să asigure continuitatea pe termen lung a viziunii de dezvoltare.
Într-o perioadă în care transformările unui teritoriu se întâmplă într-un ritm din ce în ce mai alert, având o
miză ridicată, asupra căreia deciziile trebuie luate cu rapiditate, contribuțiile comunității locale din județul
Ialomița devin tot mai importante pentru a asigura că este respectat interesul comun general.
Pornind de la astfel de considerente, mecanismul de consultare publică în procesul de elaborare a
Strategiei de Dezvoltare a Județului Ialomița 2021-2027 a cuprins diverse instrumente relevante pentru
etapa și scopul cercetării realizate. Astfel, pentru început au fost transmise solicitări de date și de propuneri
din partea instituțiilor relevante din județ pentru completarea surselor de date disponibile și pentru
fundamentarea principalelor concluzii și direcții de dezvoltare.
În același timp, pentru completarea cercetării cantitative și calitative au fost dezvoltate și o serie de
instrumente de cercetare sociologică vizând aplicarea de sondaje de opinie și organizarea de întâlniri
consultative și grupuri de lucru.
Realizarea întâlnirilor și grupurilor de lucru reprezintă o formă a angajamentului civic și un exercițiu al unei
cetățenii active în procesul de dezvoltare și de îmbunătățire a calității vieții în cadrul teritoriului. Astfel,
temele de interes pentru dezvoltarea județului Ialomița au fost abordate integrat în cadrul unor întâlniri
cu actorii locali vizând educația, cultura, sănătatea, asistența socială, dezvoltarea teritorială și dezvoltarea
economică.
Nu în ultimul rând, o parte importantă a mecanismului de consultare publică a constat în aplicarea mai
multor sondaje de opinie, dedicate unor grupuri țintă specifice. Sondajele de opinie aplicate în cadrul
procesului de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Județului Ialomița 2021-2027 au fost adresate
cetățenilor, administrațiilor publice locale, mediului de afaceri și structurilor asociative din Județul
Ialomița. Acestea au fost create astfel încât să permită exprimarea punctelor de vedere pe diferite paliere
de interes, în corelare cu domeniile urmărite în cadrul analizei situației existente și a domeniilor prioritare
din cadrul strategiei de dezvoltare.
În următoarele subcapitole este prezentat fiecare sondaj realizat în cadrul Strategiei de Dezvoltare a
Județului Ialomița 2021-2027, începând cu metodologia abordată, secțiunile și domeniile urmărite,
prezentarea întrebărilor și interpretarea sociologică a răspunsurilor și datelor obținute, precum și
prezentarea grafică și vizuală a rezultatelor. De asemenea, sunt prezentate principalele subiecte discutate
pe parcursul întâlnirilor consultative cu reprezentanții UAT-urilor și al grupurilor de lucru tematice.
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4.2. GRUPURILE DE LUCRU AFERENTE DOMENIILOR DE INTERES
4.2.1.

ÎNTÂLNIREA CONSULTATIVĂ DIN DATA DE 06.10.2021

PARTICIPANȚI

Echipa de
proiect

•
•
•

Reprezentanții Consiliul Județean Ialomița
Daiana Ghintuială – Civitta Strategy & Consulting
Ana Bulai – Civitta Strategy & Consulting

Invitați

•

Primarii din Unitățile Administrativ Teritoriale ale județului Ialomița

AGENDA (10:00 – 12:00)
•
•
•
•
•

Introducere
Prezentarea scopului întâlnirii și prezentarea scopului Strategiei de Dezvoltare a
Județului Ialomița
Prezentarea sondajului de opinie realizat la nivelul județului Ialomița
Discuție asupra provocărilor și propunerilor de proiecte pentru dezvoltarea județului
Concluzii și pași următori

INTRODUCERE

Grupul de lucru s-a desfășurat în data de 06.10.2021 la sediul Consiliului Județean Ialomița. În cadrul întâlnirii
a avut loc prezentarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Ialomița, dezbaterea principalelor probleme
existente la nivelul județului, precum și prezentarea unor posibile direcții de soluționare a acestora. A fost
prezentat contextul organizării întâlnirii, și anume, realizarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Ialomița
2021-2027. Prezentarea contextului întâlnirii a fost urmat de prezentarea scopului strategiei și obiectivelor
urmărite în cadrul acesteia și importanța pe care o prezintă la nivelul județului.

DISCUȚIE ASUPRA PROVOCĂRILOR ȘI PROPUNERILOR DE PROIECTE PENTRU DEZVOLTAREA JUDEȚULUI
•

•

În urma prezentării domeniilor care vor fi include în Strategia de Dezvoltare a Județului Ialomița și
prezentarea rezultatelor sondajului a urmat o sesiune de intervenții din partea participanților.
Intervențiile reprezentanților administrației publice au avut la bază dezvoltarea județului și
principalele probleme cu care acesta se confruntă.
Prima intervenție s-a axat pe coordonarea strategiei într-un mod în care să permită valorificarea la
nivel local a oportunitățile de finanțare de la nivel național și european. Având în vedere specificul
agrar al zonei, impozitul pe profit al firmelor este îndreptat aproape în totalitate către bugetul de stat.
În acest caz, se specifică necesitatea luării unor măsuri de susținere a zonelor agricole. Această
condiție nefavorabilă, plus condițiile diferite de finanțări europene ce pot fi atinse de comunitățile
din Ialomița, dezavantajează zona. De asemenea, instabilitatea politică care influențează procentul
impozitului pe venit care revine localităților reprezintă un factor negativ în planificarea anuală
bugetară a localităților. Se dorește astfel o susținere a județului în accesarea fondurilor și în
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DISCUȚIE ASUPRA PROVOCĂRILOR ȘI PROPUNERILOR DE PROIECTE PENTRU DEZVOLTAREA JUDEȚULUI

•

•

•

favorizarea investițiilor, care în momentul actual sunt vizibil reduse comparativ cu zone din Ardeal
sau Moldova.
A doua intervenție realizată de către reprezentarea administrativă a comunei Miloșești se referă la
investițiile care să favorizeze stoparea depopulării satelor, precum și la nevoia de dezvoltare a
infrastructurii în cadrul acestora. Se consideră că acest fapt ar influența cetățenii să rămână și
eventual să se întoarcă în zona respectivă. S-a subliniat faptul că viziunea de dezvoltare a Uniunii
Europene depășește capacitatea unor unități administrativ teritoriale, iar în acest sens este sugerată
ideea planificării realiste a proiectelor și adaptarea orizonturilor de timp pentru capacitatea existentă
la momentul respectiv.
A treia intervenție din partea primăriei Amara face referire la nevoia implementării unor proiecte care
să vizeze în special utilitățile precum apă, canal, mediu, iar finanțarea preferabilă în acest caz este de
la nivel județean. Se detaliază faptul că prin intermediul proiectelor cu finanțare europeană se
urmăresc anumiți indicatori de performanță precum creșterea imediată a populației și consolidarea
mediului de afaceri, dar scopul unităților administrativ-teritoriale în momentul de față este de a
influența populația să rămână și de a crea condiții în acest sens. Prin unele solicitări de la Ministerul
Fondurilor sunt adresate întrebări referitoare la terenurile disponibile pentru investiții, dar mai apoi
nevoile raportate la acestea sunt utilitățile precum apă, canal și gaz, astfel, pentru dezvoltarea
economică în zonele județului Ialomița este nevoie în special de dezvoltarea infrastructurii. Aceste
condiții sunt principalii factori care influențează și populația tânără atunci când aceasta se orientează
în deschiderea unei afaceri acasă.
O problemă în desfășurarea proiectelor este ridicată la nivelul comunei Grindu unde depopularea
este în curs de desfășurare, iar pentru a stopa acest fenomen este nevoie de utilități, problema fiind
faptul că proiectele de dezvoltare a utilităților precum apa și canalul nu sunt eligibile dacă populația
scade sub 2.000 de locuitori. Este pus în evidență și deficitul de la nivel de buget al unității
administrativ teritoriale.

CONCLUZII ȘI PAȘI URMĂTORI
În încheierea întâlnirii au fost menționați pașii următori în demersul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a
Județean Ialomița. În final se specifică urmărirea unor măsuri adaptate la situația locala si acele finanțări care
se pot plia pe specificul județului.
S-a specificat nevoia unei strategii, în care toate proiectele si prioritățile localităților sa fie reunite in direcțiile
majore ale județului. În perioada următoare se va reveni cu solicitări concrete de proiecte care vor fi prinse in
prioritățile județului. În final, reprezentanții proiectului au adresat rugămintea primarilor prezenți la întâlnire
să transmită strategiile de dezvoltare de la nivelul localității și de asemenea, să transmită prioritățile de
dezvoltare si acțiunile la nivel local și județean.
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4.2.2.

ÎNTÂLNIREA CONSULTATIVĂ DIN DATA DE 07.10.2021

PARTICIPANȚI

Echipa de
proiect

•
•
•

Reprezentanți din partea Consiliului Județean Ialomița
Daiana Ghintuială – Civitta Strategy & Consulting
Ana Bulai – Civitta Strategy & Consulting

Invitați

•

Primarii din Unitățile Administrativ Teritoriale din județul Ialomița

AGENDA (10:00 – 12:00)
•
•
•
•
•

Introducere
Prezentarea scopului întâlnirii și prezentarea scopului Strategiei de Dezvoltare a
Județului Ialomița
Prezentarea sondajului de opinie realizat la nivelul județului Ialomița
Discuție asupra provocărilor și propunerilor de proiecte pentru dezvoltarea județului
Concluzii și pași următori

INTRODUCERE
•
•

Grupul de lucru a avut loc în data de 07.10.2021, în incinta Primăriei Municipiului Urziceni.
În deschiderea grupului de lucru a fost prezentat contextul organizării întâlnirii, și anume, discuție
consultativă pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Ialomița 2021-2027. Prezentarea
contextului întâlnirii a fost urmat de prezentarea scopului întâlnirii, acela de a fi prezentate
principalele probleme la nivelul județului Ialomița și identificarea principalelor soluții.

DISCUȚIE ASUPRA PROVOCĂRILOR ȘI PROPUNERILOR DE PROIECTE PENTRU DEZVOLTAREA JUDEȚULUI
•

•
•

•

Din partea primăriei Urziceni se specifică faptul că Strategia de Dezvoltare a Județului Ialomița
cuprinde fiecare nevoie existentă la nivel de localitate. Se aduce în discuție problema întâlnită de
către primari care reprezintă lipsa personalului cu expertiza necesară în anumite domenii de
importanță strategică. Ialomița este printre județele cele mai slab dezvoltate referitor la accesul
cetățeanului la utilități publice. Se menționează de asemenea nevoia prioritizării problemei pe care o
reprezintă situația deșeurilor și dezvoltarea colectării selective.
La nivelul orașului Fierbinți-Târg este prezentată importanță apropierii de București. Având în vedere
specificul agricol al zonei, este necesar să fie aprofundat și valorificat acest domeniu.
S-a propus realizarea unui sistem de colectare cu plată a pet-urilor, astfel dacă fiecare pet sau alte
deșeuri similare ar fi returnat, în schimbul unei sume de bani, iar apoi reciclate, acestea nu ar mai fi
aruncate în locuri nepermise. Se dorește creșterea gradului de reciclare a deșeurilor. În momentul de
față există o stație de sortare și există în derulare o procedură de achiziționare a unui teren pentru
construirea unei stații de depozitare ecologică. La nivel de județ există doar trei stații de sortate care
nu acoperă sau sunt la distanțe mari de nevoile din proximitatea unor localități. S-a propus, din
perspectiva centrelor de colectare, transportarea deșeurilor către o fabrică de procesare. Totuși,
costurile pentru o astfel de soluție sunt ridicate.
Intervențiile pentru împădurirea terenurilor degradate și pentru crearea perdelelor forestiere sunt
necesare și au un potențial ridicat de eficiență.
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DISCUȚIE ASUPRA PROVOCĂRILOR ȘI PROPUNERILOR DE PROIECTE PENTRU DEZVOLTAREA JUDEȚULUI
Crearea unor avantaje pentru agricultori sunt necesare, în special prin facilitarea vânzării produselor
locale;
•

A doua parte a discuției a avut la bază provocările din comunitățile din jurul orașelor, din mediul rural:
o Domnul Primar din Fierbinți Târg identifică utilitățile deficitare de tipul canalizării și al apei
potabile ca reprezentând principalele provocări ale localității;
o Starea actuală a sistemului de educație și necesitatea investițiilor în educație reprezintă o
altă provocare pentru asigurarea unui învățământ de calitate;
o Domnul Primar din Urziceni numește o altă problemă existentă care face referire la școlile
de meserii:procentul de promovare a examenului de bacalaureat din ultimii ani este redus,
în jurul valorii de 60%. La Fierbinți-Târg funcționează o clasă de meserii agricole. Liceul
Tehnologic Agricol Urziceni are capacitatea de a dezvolta parteneriate cu instituții private și
publice pentru structuri similare de învățământ, deoarece populația școlară este
semnificativă în zona;
o În ceea ce privește procesarea alimentelor, costurile de producție sunt ridicate, iar fabricile
de conserve produc conserve de legume pe care le comercializează în țară și străinătate:
Grivița, Coșereni, Fierbinți. De asemenea zona de est ar putea beneficia de materie prima
pentru a crește cantitatea de conserve;
o În zootehnie la momentul actual există circa 1.200.000 capete de vite în țară, ceea ce
reprezintă un potenșial pentru activitatea de procesare. În vederea dezvoltării procesării în
județul Ialomița - ar fi benefic să fie dezvoltate combinate și abatoare deoarece ar crește
numărul de locuri de muncă;
o În zonele de vest ale județului turismul are un potențial ridicat de dezvoltare. Amenajarea
lacurilor și bălților existente ar contribui la dezvoltarea turismului de pescuit în zonă. De
asemenea, existența zonelor împădurite poate reprezenta un potențial factor de dezvoltare
a turismului;
o Există conace reprezentative pentru arhitectura veche românească și ar putea să găzduiască
o serie de evenimente, investitorii privați fiind un potențial factor de dezvoltare și
implementare;
o Este propusă amenajarea în jurul Lacului Fierbinți a unei piste de biciclete;
o În zona de est a județului ar fi important de amenajat puncte de vizitare turistică, cu
ambarcațiuni, în fiecare dintre localitățile de pe malul stâng al brațului Borcea..
o Se intenționează sporirea accesării fondurilor necesare pentru a reface rețeaua de apă și
canalizare pe teritoriul întregului județ;
o Aerodromul de la Alexeni este în domeniul public al județului. A existat o încercare de a
concesionare a acestuia, au fost câțiva operatori interesați dar la procedura a scăzut numărul
acestora. Se dorește dezvoltarea acestuia, fie transformarea în aeroport, fie într-un centru
de cercetări aerospațiale.

CONCLUZII ȘI PAȘI URMĂTORI
În încheierea grupului consultativ, membrii echipei au specificat faptul că toate problemele identificate în
cadrul discuției vor fi incluse în strategie, precum și soluțiile identificate. Au fost menționați pașii următori în
demersul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Județului Ialomița. În perioada următoare se va finaliza
studiul de fundamentare, fiind incluse atât observațiile și comentariile primite în cadrul grupului de lucru, cât
și informațiile care vor fi primite de la instituțiile prezentate în cadrul întâlnirii. În următoarele etape ale
proiectului se dorește menținerea legăturii cu actorii invitați, aceștia fiind încurajați să trimită comentarii
asupra materialelor care se vor realiza în cadrul prezentului proces, precum și orice alte date și informații pe
care le consideră relevante și necesare pentru fundamentarea demersului strategic.

108

4.2.3.
GRUPUL DE LUCRU DEDICAT DOMENIILOR EDUCAȚIEI ȘI
CULTURII DIN DATA DE 11.10.2021
PARTICIPANȚI

Echipa de
proiect

•
•
•
•
•
•

Daiana Ghintuială – Civitta Strategy & Consulting
Andrei Gorghiu - Civitta Strategy & Consulting
Bianca Horjan – Civitta Strategy & Consulting
Ana Bulai – Civitta Strategy & Consulting
Ștefana Cristina – Civitta Strategy & Consulting
Ana Dragomir - Civitta Strategy & Consulting

Invitați

•
•
•
•
•
•

Reprezentanți din partea Consiliului Județean Ialomița
Reprezentant din partea Muzeului Național al Agriculturii Slobozia
Reprezentant Biblioteca Căzănești
Camelia Bănescu – Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița
Dinu Gica – Inspectoratul Școlar Județean Ialomița
Elena Păcală - Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național
Ialomița.

AGENDA (10:00 – 12:00)
•
•
•
•

•

Introducere
Prezentarea participanților
Prezentarea analizei în domeniul educației și culturii
Discuție asupra provocărilor și soluțiilor existente în domeniu
Concluzii și pași următori

INTRODUCERE
•

Grupul de lucru a avut loc în data de 11.10.2021, în intervalul orar 10:00 – 12:00, pe platforma de
discuții Zoom.

•

În deschiderea grupului de lucru a fost prezentat contextul organizării întâlnirii, și anume, realizarea
Strategiei de dezvoltare a Județului Ialomița 2021-2027. Prezentarea contextului întâlnirii a fost
urmat de prezentarea scopului întâlnirii, acela de a prezenta studiul de fundamentare în ceea ce
privește domeniul educației și sectorului cultural din județul Ialomița și de a aborda subiecte
referitoare la provocările și soluțiile în domeniu.
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•

•

•

•

•

•

•

Prima intervenție a fost a doamnei Camelia Bănescu – director la Centrul Județean de resurse și
asistență educațională - care evidențiază faptul că Centrul este unitate conexă învățământului
preuniversitar, cu personalitate juridică, coordonat metodologic de Inspectoratul Școlar
al județului Ialomița. De asemenea, se dorește o instituție de învățământ special integrată,
specializată în oferirea, coordonarea și monitorizarea serviciilor educaționale specifice, acordate
copiilor (învățământ preșcolar), elevilor până la învățământul liceal, cadrelor didactice, părinților,
pentru a asigura accesul la o educație de calitate. S-a remarcat în prezentare faptul că au fost
enumerate anumite localități cu populație (referitor la elevi) de etnie romă. Se consideră necesar
angajarea unor mediatori școlari pentru facilitarea accesului acestora la educație de calitate.
Inspector Dinu Gică consideră prioritare în cadrul intervențiilor următoarele:
o Intervenția rapidă de modernizare a grădinii de vara de lângă Palatul Copiilor Slobozia;
o Reabilitarea și modernizarea taberei școlare de la Amara;
o Intervenție rapidă pentru microbuze cu capacitate mai mare a numărului de locuri pentru școlile
cu un număr mai ridicat de elevi;
o Un campus școlar la Slobozia pentru elevii de liceu care vin din toate colțurile județului, inclusiv
din județele apropiate (Călărași, Buzău), și care trebuie să se cazeze în internat. Acest campus ar
oferi, pe lângă cazare, spații pentru ateliere de lucru/laboratoare/biblioteci. A fost depus la
primăria Slobozia un memoriu justificativ din partea Colegiului Național Mihai Viteazu Slobozia
care cuprinde toate datele necesare realizării acestui proiect. S-a recomandat realizarea un
studiu de impact;
o Se dorește organizarea de piese de teatru și festivaluri în ”Grădina de vară”; În momentul actual
starea acesteia este precară.
o Tabăra școlară de la Amara trebuie modernizată și dată în circuitul turistic al județului.
Propunerea prezintă inclusiv ateliere/cluburi de vara în care se pune accentul pe abilitățile
digitale ale elevilor. Ar fi indicat să fie organizate și în localitățile din mediul rural aceste
ateliere/cluburi de vara în care elevii să învețe și să participe la activități de educație non-formală.
o Există nevoia unui proiect pentru achiziția de microbuze și autobuze destinate transportului
elevilor. La nivelul județului există formațiuni de studiu (învățământ dual), câteva licee
tehnologice și școli profesionale cu astfel de proiecte;
o Învățământul dual trebuie dezvoltat și promovat în rândul tinerilor;
Elena Păcală, director Direcția Județeană pentru Cultură specifică faptul că din păcate pleacă foarte
mulți tineri cu rezultate spectaculoase în zonele adiacente, fiind prezent fenomenul de migrație a
tineretului în Ialomița. Județul prezintă multe probleme care trebuie transformate în intervenții și
priorități. Migrația tinerilor indică faptul că județul nu prezintă o oferă atractivă pentru ca aceștia să
se stabilească aici. Este menționată existența lipsurilor din punct de vedere cultural, așa cum există
lipsuri și din punct de vedere economic. E importantă identificarea exactă a nevoilor, stabilirea
aprofundată a intervențiile și prioritățile încât să fie stopat sau măcar redus fenomenul de migrare a
capitalului uman.
Județul Ialomița are un atu prin patrimoniul imaterial existent, are o diversitate etnică mare care dacă
este bine promovată și susținută prin atragerea de finanțări, poate constitui un element turistic de
atracție. Un festival care să valorifice diversitatea etnică a zonei poate fi un bun exemplu.
Este necesară cuprinderea în intervențiile prioritare semnalizarea monumentelor istorice care poate
fi gândită într-un program la nivel județean ,cu finanțare pe măsură care să facă vizibile și atractive
monumentele istorice, chiar în variantă digitalizată. Este importantă de asemenea evidențierea în
strategie a nevoii continue a de restaurare al monumentelor istorice;
În momentul de față există 3 mari proiecte de restaurare în derulare: Orașul de Floci, conacul
Bolomey și biserica de lemn din Slobozia, dar sunt și alte biserici (biserica de la Țăndărei ). Ar trebui
elaborate trasee turistico-culturale și restaurările să se realizeze cu prioritate pe aceste trasee.
Județul are puține monumente istorice comparativ cu județele din jur. Ele sunt într-o stare precară,
fiind așadar necesară restaurarea și promovarea acestora;
Prioritizarea intervențiilor, în cadrul strategiei județului, ar facilita accesul la surse de finanțare.
Proiectele precum restaurarea de la Orașul de Floci reprezintă un potențial foarte ridicat.
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O problema care nu a fost abordată până în prezent este aceea că județul se bazează în exclusivitate
de serviciile oferite de mediul instituționalizat. Nu există un sector terțiar sau un sector independent,
în condițiile în care există un liceu de artă. Nu există programe de finanțare a inițiativei artistice
independente. Propunerea este că în intervențiile prioritare să se ia în considerare finanțarea prin
grant-uri pentru artiști independenți pe întreg județul (activități culturale stradale, în parcuri, etc.).
Stroe Adrian muzeograf, șef serviciu patrimoniu al Muzeului Național al Agriculturii evidențiază că
sunt o instituție națională relativ nouă, înființată în anul 1990, care a căpătat titulatura de muzeu
național în 2016. Există peste 14.000 mii de obiecte muzeale în acest muzeu. În acest muzeu se
oglindesc modalitățile de obținere a pâinii, există un târg anual pe care îl desfășoară în luna
septembrie și au în subordine diferite obiective precum: biserica de lemn Sfântul Nicolae, care se află
într-un proiect de restaurare și conservare. De asemenea, dispun de fermă model Periet, un
monument istoric care este într-un stadiu avansat de degradare și pe care doresc să îl introducă întrun vast proiect de restaurare. Activitate acestora se desfășoară prin programe specifice și expoziții
permanente, precum și proiecte printre între care: atelierele permanente, ateliere pentru împletit
spice de grâu, fire textile, olărit, atelier de confecționat machete, personalizat căni, încondeiat ouă,
astfel încât să ofere o oglindă nu numai a Bărăganului tradițional ci și a întregii țări. Legat de fermă
Periet - există o inițiativa a consiliului județean în care s-a dorit introducerea acestor obiectiv pe
programul operațional Asistență Tehnică. Demersurile sunt în desfășurare pentru realizarea
transferării acestui obiectiv și preluarea de către Consiliului Județean. Momentan este în proprietatea
privată a Muzeului Agriculturii.
Roxana Paraschiv, reprezentant al Bibliotecii Căzănești menționează proiectele cu școala din
localitate și inițierea în fiecare an a unui proiect educațional axat pe tradiții și obiceiuri. Elevii au fost
învățați să croșeteze, să tricoteze și și să picteze pe sticlă. Dorința elevilor de a participa este ridicată,
dar spațiul disponibil este foarte mic. Activitățile s-au desfășurat pe hol, iar biblioteca este în cadrul
Căminului Cultural. Se dorește un alt spațiu, realizarea investițiilor în dotările necesare, modernizarea
spațiilor de lucru, precum și achiziționarea aparatelor de sterilizare a cărților.

CONCLUZII ȘI PAȘI URMĂTORI
În încheierea întâlnirii au fost menționați pașii următori în demersul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a
Județului Ialomița. În perioada următoare se va finaliza studiul de fundamentare, fiind incluse atât observațiile
și comentariile primite în cadrul grupului de lucru, cât și informațiile care vor fi primite de la instituțiile
prezente în cadrul întâlnirii. Echipa de proiect a solicitat actorilor invitați să transmită comentariile asupra
studiului, precum și informații suplimentare.

4.2.4.
GRUP DE LUCRU DEDICAT DOMENIILOR SĂNĂTĂȚII ȘI
AISTENȚEI SOCIALE DIN DATA DE 11.10.2021
PARTICIPANȚI

Echipa de
proiect

•
•
•
•

Daiana Ghintuială – Civitta Strategy & Consulting
Ana Dragomir – Civitta Strategy & Consulting
Ana Bulai – Civitta Strategy & Consulting
Ștefana Cristina – Civitta Strategy & Consulting
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PARTICIPANȚI
•
•
•
•

Invitați

•
•
•
•
•

Reprezentanții Consiliului Județean Ialomița
Moise Ionela – Direcția Generală de Asistență Socială Ialomița
George Răican – Asociația pentru Copii din România, Serviciul Social Centrul de zi Lucia
Popescu Liliana - coordonator de activitate- DGASPC în Serviciul de îngrijire de tip
familial și asistență maternală
Liviu Patrichi - manager Spitalul Județean Slobozia
Popescu Valentina - reprezentant DGASPC – centrul de abilitare/ reabilitare pentru
persoane adulte cu dizabilități
Neculai Badea - reprezentant DGASPC Ialomița
Reprezentant Centrul Antidrog Ialomița
Cristina Iosif

AGENDA (14:00 – 16:00)
•
•
•
•
•

Introducere
Prezentarea participanților
Prezentarea studiului în domeniul sănătății și asistenței sociale
Discuție asupra provocărilor și soluțiilor existente în domeniu
Concluzii și pașii următori

INTRODUCERE
•

Grupul de lucru a avut loc în data de 11.10.2021, în intervalul orar 14:00 – 16:00, pe platforma de
discuții Zoom.

•

În deschiderea grupului de lucru a fost prezentat contextul organizării întâlnirii, și anume, realizarea
Strategiei de Dezvoltare a Județului Ialomița. Prezentarea contextului întâlnirii a fost urmată de
prezentarea scopului întâlnirii, acela de a prezenta studiul de fundamentare în domeniul sănătății și
asistenței sociale din județul Ialomița și de abordare a subiectelor referitoare la provocările și
potențialele soluții în domeniu.

INTERVENȚII ȘI SUBIECTE DISCUTATE
•

În cadrul primei intervenții, reprezentantul Asociației pentru Copii din România și reprezentant al
Serviciului Social Centrul de zi Lucia, evidențiază nevoia de corelare a domeniului sanitar cu cel al
asistenței sociale, totodată se menționează lipsa unui specialist de neuropsihiatrie infantilă la nivelul
județului. Există un deficit în gestionarea principalelor atribuții ale sectorului de activitate, și anume
în recuperarea persoanelor cu TSA, iar această situație susține nevoia existenței personalului calificat
în neuropsihiatrie. De asemenea, activitățile de asistență socială se desfășoară în cadrul unui centru
care nu dispune de suficient spațiu, fiind nevoie de sprijin din acest punct de vedere din partea
Consiliului Județean. Infrastructura reprezintă o problemă prin lipsa unui sistem de legătură dintre
medicii de familie din fiecare unitate administrativ teritorială cu specialiști precum psihologi sau
psihoterapeuți. O altă problematică adusă în discuție este numărul persoanelor cu TSA care este mai
ridicat decât numărul copiilor din localitatea Făcăeni, mulți dintre copii neavând acces la forme de
recuperare.
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Din cadrul DGASPC Ialomița, sunt prezentate prin doamna Cojocaru Mihaela principalele
disfuncționalități de la nivelul județului Ialomița. Se menționează lipsa unor medici specialiști psihiatri
pentru programul de protecție privind grupa de copii încadrați în grad de handicap și cei care sunt în
sistem. Există totuși o colaborare în ceea ce privește sistemul de sănătate cu medici de familie. Este
propusă ca potențială măsură dezvoltarea unui serviciu pentru toate categoriile de copii care provin
din familii cu un buget redus.
Din cadrul DGASPC s-a intervenit prin prezentarea unor informații despre asistenții maternali. Se
abordează problema scăderii natalității și nevoia unui planning familial la nivelul comunităților.
Managerul Spitalului Județean Slobozia evidențiază nevoia întăririi serviciilor la domiciliu, precum și
lipsa spitalelor de psihiatrie, fapt ce poate deveni o problemă socială. Se manifestă interesul în cadrul
reformei 1 din cadrul PPNR, pe partea de reformă profesională și pentru profesionaliștii din
sănătate, precum și reforma 2. Siguranța pacienților este o axă pentru finanțarea acestor spitale care
își asumă măsuri de reforma profundă – de la depolitizare până la structuri asociate cu toate unitățile
medicale de profil din județ care pot funcționa că un întreg, pe principiul clusterelor din Marea
Britanie. Oamenii nu au de fapt acces la un sistem și servicii de sănătate când se află la distanță
mare. Există această problemă a spitalelor din provincie care nu atrag medici. O zonă slab dezvoltată,
nu deține suficiente resurse sau valoare adăugată ca să permită transformarea comunităților sale în
comunități de viitor. Printr-o eventuală asociere de tip cluster, unde toate spitalele își pun la
dispoziție resursele, se face o rotație a resurselor acolo unde sunt disponibile astfel încât să se dea
șansă celor din localitatea respectivă să aibă acces la serviciile medicale; să se realoce într-un proiect
de mobilitate un medic astfel încât toată populația din zona respectivă să aibă șansă la servicii
medicale. Acest lucru este practic pentru specialitățile deficitare. Există sinergii pe acest model,
reprezentând soluționare prin intermediul acestui cluster și în rândul localităților rurale îndepărtate.
În general spitalele municipale și orășenești au arondate comunele din jur într-o arondare sistemică,
existând și aici o mare oportunitate economică. În Ialomița peste 40% din cetățeni nu au acces la
servici medicale deoarece nu este o ruta zilnică de transport către/dinspre un centru medical
apropiat. S-a încercat o investiție în partea de tehnologie și eficientă, s-a implementat un sistem de
programări online pentru Spitalul Județean. Se menționează faptul că funcționează însă este dificil
de abordat ca situație deoarece este legată de frecvența transportului către spital; există o fereastră
de câteva ore în care pacientul trebuie să aștepte autobuzul / microbuzul către casă. Neavând acces,
problema medicală curentă se transformă într-una acută.
Reprezentanta DGASPC susține faptul că există cooperare între furnizorii de servicii sociale și
furnizorii de servicii medicale, la nivelul județului. Se remarcă un mare deficit de medici specialiști,
pe endocrinologie și psihiatrie și sunt multe servicii care nu pot fi accesate. Ca strategie de viitor ar
trebuie pus accentul pe servicii integrate în societate și accesibilizarea acestor servicii; În prezent
există situații în care un beneficiar nu poate să acceseze servicii medicale aflate la distanță mare. Ar
fi avantajos să se realizeze centre zonale/locale unde medici care au contract cu Casa de Asigurări să
ofere servicii de specialitate. Județul are mare nevoie de un centru de îngrijiri paliative.
Reprezentantul asociației pentru Copii din România și al Serviciul Social al Centrul de zi Lucia
sugerează varianta de a dispune de un medic care să vină periodic, oferind servicii gratuite prin
contract cu Casa de Asigurări.
La nivel de DGASPC se sugerează faptul că de la înființarea DGASPC Ialomița scopul a fost
restructurarea centrelor existente și serviciilor sociale și diversificarea acestor servicii. Există o paleta
largă de servicii sociale. Totuși, se susține faptul că nu este suficient și de simte nevoia de intervenție
a unor organisme de sprijin. La nivel de interferență între sistemul social și cel medical s-a avut
suportul spitalelor și înțelegerea când nu s-a putut prelua un pacient. Există nevoia de înființare a
unui centru de îngrijiri paliative, spitalul ar avea un rol important.
În ceea ce privește existența unui centru care să ofere îngrijiri paliative, managementul Spitalului
Județean Slobozia sugerează faptul că spitalul va avea o secție de îngrijiri paliative cu 15 paturi;
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problema în acest caz este faptul că după ce pacientul părăsește secția specifică – se poate muta în
compartimentul de paliative dar după care trebuie externat. Pacientul poate fi ținut un anumit număr
de zile, deci trebuie să se întoarcă în familie sau în centru. Ideal ar fi un centru de paliative de sine
stătător, care să preia pacientul până la deces.
La nivel de DGAPSC se sugerează faptul că mutatul și decesul într-un centru paliativ afectează și restul
beneficiarilor și atunci e nevoie de un altfel de centru de îngrijiri paliative. Transportul cu handicap
grav este foarte dificil și afectează, astfel pacienții trebuie însoțiți. Se mai simte nevoia acută de
servicii de îngrijire la domiciliu în special pentru persoanele vârstnice. Există două centre pentru
persoane vârstnice, cu o capacitate rezonabilă. Situația este mai dificilă este pentru personale cu
handicap, având în vedere ca există singur centru de îngrijire și asistență, care trebuie restructurat
deoarece are o capacitate de 138 locuri și legislația obligă să fie disponibile maxim 50 locuri. De
asemenea, sunt necesare serviciile pentru copiii aflați în dificultate, centre de zi, gestionate de UATuri, precum și servicii de recuperare pentru adulți cu handicap. Numărul de persoane încadrate cu
handicap este de aproximativ 2.000. Centrul de recuperare pentru copii cu handicap oferă servicii de
recuperare. Este demarat un proiect prin care se dorește crearea unui centru de recuperare în
Slobozia doar pentru copiii cu autism, fiind totodată nevoie de un astfel de serviciu și pe zona UATului Urziceni.
Reprezentant Centrului Antidrog Ialomița prezintă rolul centrului și nevoile de la nivelul instituției:
o Acordarea de servicii de detoxifiere către consumatori. Serviciile de tipul acesta lipsesc în
județ fiind redirecționați către București;
o Aparatură și cadre medicale specializate sunt foarte reduse sau absente;
o Terapiile sunt scumpe și de multe ori nevoile lor specifice după momentul de detoxifiere
continuă să fie legate de această monitorizare medicală, poate chiar ani;
o Serviciile către un consumator sunt integrate – există și alți specialiști care intervin în
acordarea acestor terapii. Resurse din domeniu nu au fost identificat până acum, nici ONG
uri care să fie implicate la nivel județean;
o În viața unui consumator se suprapun și măsuri judiciare care îngreunează situația
persoanelor respective; dacă nu se orientează către resursele decontate de CAS;
o S
o Se constată dificultăți în a accesa sprijin local de natură financiară: se realizează concursuri
de prevenire și pot fi identificați actori care să sprijine și să motiveze participarea copiilor la
astfel de programe de prevenire. Fiind un centru fără personalitate juridică, nu există
posibilitatea accesării granturilor, astfel este nevoie de susținere externă din cadrul ONGurilor, dar și prin Consiliul Județean prin includerea cu astfel de materiale pentru campanii.
DGASPC-ul afirmă nevoia unui spital de psihiatri în Ialomița, care să acopere zona de detoxifiere.
Raportat la partea cu terapia, pentru persoanele cu autism, este deja în discuții și s-a decontat de la
Casa de Asigurări terapia pentru copiii cu autism. Se accentuează de asemenea integrarea pe piața
muncii a persoanelor cu dizabilități. Mai mult, cei din zone limitrofe nu pot să acceseze serviciile
medicale deoarece nu au cum să ajungă. În zona Fetești- Țăndărei – Valea Ciorii - Traianu nu există
centru medical. Există în faza de proiect un centru de bătrâni în zona Movilă;
O altă problematică o reprezintă resursele umane –trebuie să existe și personal suficient și de calitate.
Se pot obține servicii sociale și de calitate prin îmbunătățirea calității personalului existent prin
demararea unor cursuri de perfecționare și formare continuă. O bază informatică este necesară care
să cuprindă sistemul de sănătate și sistemul de asistență socială prin care să fie descrise serviciile
acordate.
Se susține ideea conform căreia la nivel local primăria ar putea să asigure un cabinet/un spațiu în care
un medic să își desfășoare activitatea, inclusiv o locuința ca acesta să rămână permanent. Alte idei
susținute fac referire la centrele pentru îngrijirea bătrânilor și centrele de îngrijiri paliative. O
problemă principală este linia de finanțare care să poată să acopere direct aceste nevoi. La momentul
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actual la nivelul instituției există o clădire pe care aceștia doresc să o reabiliteze și să realizeze un
centru de tip Respiro – să ofere viitorilor adulți, prin ateliere de lucru, un viitor. Spațiul este foarte
mic și din această cauză nu există disponibilitate pentru alți beneficiari.

CONCLUZII ȘI PAȘI URMĂTORI
În încheierea întâlnirii au fost menționați pașii următori în demersul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a
Județului Ialomița 2021-2027. În perioada următoare se va finaliza studiul de fundamentare, fiind incluse atât
observațiile și comentariile primite în cadrul grupului de lucru, cât și informațiile care vor fi primite de la
instituțiile prezente în cadrul întâlnirii. În perioada următoare se va transmite studiul de fundamentare către
actorii participanții la grupul de lucru, iar în următoarele etape ale proiectului se dorește menținerea unei
colaborări, aceștia fiind invitați să trimită comentarii asupra materialelor ce se vor realiza în cadrul prezentului
proces, precum și orice alte date și informații pe care le consideră necesare și relevante pentru fundamentarea
demersului strategic.

4.2.5.
GRUPUL DE LUCRU DEDICAT DOMENIULUI
DEZVOLTĂRII TERITORIALE DIN DATA DE 12.10.2021
PARTICIPANȚI

Echipa de
proiect

•
•
•
•
•
•

Daiana Ghintuială – Civitta Strategy & Consulting
Cristina Iosif - Civitta Strategy & Consulting
Matei Cocheci - Civitta Strategy & Consulting
Ana Maria Motoc - Civitta Strategy & Consulting
Ana Bulai – Civitta Strategy & Consulting p
Ștefana Cristina – Civitta Strategy & Consulting

Invitați

•
•

Reprezentanții Consiliului Județean Ialomița
Brașoveanu Diana Valentina – Serviciul de Urbanism, amenajarea teritoriului,
protecția mediului, patrimoniu public și privat
Cornelia Dragomir – Garda de mediu, Comisariatul Județean Ialomița, Slobozia
Locotenent Bălan Gabriel – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență Ialomița
Adrian Stoicescu - Urban SA

•
•
•

AGENDA (10:00 – 12:00)
•
•
•
•
•

Introducere
Prezentarea participanților
Prezentarea studiului privind dezvoltarea teritorială a județului Ialomița
Discuție asupra provocărilor și soluțiilor existente în domeniu
Concluzii și pași următori
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INTRODUCERE
•

Grupul de lucru a avut loc în data de 12.11.2021, în intervalul orar 10:00 – 12:00, pe platforma de
discuții Zoom.

•

În deschiderea grupului de lucru a fost prezentat contextul organizării întâlnirii, și anume, realizarea
Strategiei de Dezvoltare a Județului Ialomița 2021-2027. Prezentarea contextului întâlnirii a fost
urmat de prezentarea scopului întâlnirii, acela de a prezenta studiul de fundamentare în ceea ce
privește dezvoltarea și amenajarea teritorială și de a aborda subiecte referitoare la provocările și
soluțiile în domeniu.

INTERVENȚII ȘI SUBIECTE DISCUTATE
•

•

•

•
•

•

Prin implicarea vicepreședintelui Consiliului Județean Ialomița se descrie situația analizei pe partea
de mediu care este caracterizată ca fiind una aprofundată. Pe aproape un sfert din suprafața județului
sunt declarate diverse tipuri de arii și situri Natura 2000 protejate, fapt afectează economia județului.
Deși există legislație care prevede că proprietarii de terenuri care nu pot fi folosite din punct de vedere
economic ca urmare a declarării drept situri Natura 2000, vor beneficia de despăgubiri din partea
guvernului României, nu există nici până în prezent o metodologie care să compenseze că
imposibilitatea de folosință a acestora. În zona de est a județului există un potențial ridicat de
generare de energie prietenoasă cu mediul (eoliană/ fotovoltaică). Veniturile obținute de Consiliul
Județean din licitațiile terenurilor ar fi foarte ridicate, fiind atribuite la 13000 lei/hectar/an x 600
hectare. Dacă s-ar putea folosi 2000 de hectare, într-un cadru prietenos cu siturile respective care în
acest moment nu sunt utilizate, veniturile obținute ar putea fi folosite în dezvoltarea infrastructurii,
în sistemul de colectare a deșeurilor și în rețeaua de apă și canal a județului Ialomița. E nevoie de
investiții în ceea ce privește protecția mediului și de promovare a agroturismului (lacuri folosite în
scop piscicol, lacul Amara folosit în scop terapeutic, brațul Borcea cu un potențial foarte ofertant de
agroturism).
Din partea Gărzii de Mediu se menționează nevoia de sprijin din partea Consiliului Județean către
unitățile administrativ-teritoriale. Se dorește o rezolvare a problemelor referitoare la deșeuri, fiind în
momentul de față o mare vulnerabilitate.
Din partea reprezentanței Urbana SA este specificată importanța dezvoltării infrastructurii și vizarea
dezvoltării a ceea ce e există deja, precum și crearea infrastructurii necesare pentru aducere apei
potabile și gestionarea problemelor raportate la apa uzată de la nivelul unităților administrativteritoriale. Se dorește împreună cu UAT Ialomița și UAT Slobozia definitivarea listei de reluare a UATurilor nedeservite de niciun operator regional și accesarea fondurilor în scopul facilitării accesului la
aceste două resurse.
Din cadrul Direcției de Urbanism se amintesc alți doi operatori, Eco Aqua și Euro Apa Vol, care fac
eforturi de a accesa fonduri europene și a dezvolta partea de sud și vest a țării.
Inspectoratul Situații de Urgență propune în cadrul proiectelor de dezvoltare a rețelei de apă luarea
în considerare a rețelei de hidranți interiori. Sunt foarte puțini hidranți și sunt dificil de alimentat
mașinile. Este propusă dezvoltarea serviciilor de voluntariat în cadrul situațiilor de urgență fiind
argumentat faptul că pregătirea populației este un atribut al serviciului voluntar.
În încheierea grupului domnul vicepreședinte al Consiliului Județean specifică nevoia permanentă de
input în ceea ce privește realitatea județului nevoia permanentă de feedback de la cetățeni și actorii
relevanți.
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CONCLUZII ȘI PAȘI URMĂTORI
În încheierea întâlnirii au fost menționați pașii următori în demersul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a
Județului Ialomița. În perioada următoare se va finaliza studiul de fundamentare, fiind incluse atât observațiile
și comentariile primite în cadrul grupului de lucru, cât și informațiile care vor fi primite de la instituțiile
prezentate la întâlnire. În perioada următoare se va transmite studiul de fundamentare către actorii
participanții la grupul de lucru, iar în următoarele etape ale proiectului se dorește menținerea unei comunicări,
aceștia fiind invitați să trimită comentarii asupra materialelor, precum și orice alte date și informații pe care
le consideră necesare pentru fundamentarea demersului strategic. Echipa de proiect a adresat rugămintea
actorilor invitați să transmită comentariile asupra studiului, precum și informații suplimentare pentru a putea
fi depusă documentația spre avizare.

4.2.6.
GRUP DE LUCRU DEDICAT DEZVOLTĂRII ECONOMICE
DIN DATA DE 13.11.2021
PARTICIPANȚI

Echipa de
proiect

•
•
•
•

Daiana Ghintuială – Civitta Strategy & Consulting
Rodica Gorghiu - Civitta Strategy & Consulting
Ana Bulai – Civitta Strategy & Consulting
Ștefana Cristina – Civitta Strategy & Consulting

Invitați

•
•
•
•
•

Reprezentanții Consiliului Județean Ialomița
Reprezentantul APIA
Reprezentantul ANI
Reprezentantul ANIF
Reprezentant Direcția pentru Agricultură

AGENDA (14:00 – 16:00)
•
•
•
•

•

Introducere
Prezentarea participanților
Prezentarea studiului privind dezvoltarea economică a județului Ialomița
Discuție asupra provocărilor și soluțiilor existente în domeniu
Concluzii și pași următori

INTRODUCERE
•
•

Grupul de lucru a avut loc în data de 13.10.2021, în intervalul orar 14:00 – 16:00, pe platforma de
discuții Zoom.
În deschiderea grupului de lucru a fost prezentat contextul organizării întâlnirii, și anume, realizarea
Strategiei de Dezvoltare a Județului Ialomița. Prezentarea contextului întâlnirii a fost urmat de
prezentarea scopului întâlnirii, acela de a prezenta studiul de fundamentare în ceea ce privește
dezvoltarea economică a județului Ialomița.
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INTERVENȚII ȘI SUBIECTE DISCUTATE
•

•

•

În cadrul sesiunii de dezbatere au fost prezentate principalele probleme ale județului și viziunea în
ceea ce privește dezvoltarea economică a județului Ialomița în următorii 5-7 ani. Problema
identificată reprezintă în principiu lipsa investițiilor, infrastructura deficitară.
Un alt subiect abordat a fost reprezentat de Planul Național de Redresare și Reziliența, fiind specificat
faptul că județul nu este înscris într-un astfel de plan. Caietele de sarcini sunt depuse în scopul
acestuia, dar nu se știe când vor fi aprobate și puse în lucru.
De asemenea, s-a specificat o principală problemă și anume irigațiile. S-au reabilitat unele stații
(Giurgeni, Vlădeni) însă sunt și zone vechi unde nu au mai fost comenzi de apă, care nu au mai fost
luate în considerare și astfel, au rămas în paragină.

CONCLUZII ȘI PAȘI URMĂTORI

În încheierea întâlnirii au fost menționați pașii următori în demersul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a
Județului Ialomița. În perioada următoare se va finaliza studiul de fundamentare, fiind incluse atât observațiile
și comentariile primite în cadrul grupului de lucru, cât și informațiile care vor fi primite de la instituțiile
prezente la întâlnirea de lucru. În următoarele etape ale proiectului se dorește menținerea unei comunicări,
reprezentanții prezenți la grupul de lucru fiind invitați să trimită comentarii asupra materialelor ce se vor
realiza în acest proces, precum și orice alte date și informații pe care le consideră necesare pentru
fundamentarea demersului strategic. Echipa de proiect a adresat rugămintea actorilor invitați să transmită
comentariile asupra studiului, precum și informații suplimentare.
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4.3. REZULTATELE PROCESULUI DE CONSULTARE PUBLICA
4.3.1.
ANALIZA RĂSPUNSURILOR DIN CADRUL
CHESTIONARULUI DEDICAT UNITĂȚILOR ADMINISTRATIVTERITORIALE DIN JUDEȚUL IALOMIȚA
Metodologie și informații generale
Chestionarul dedicat unităților administrativ teritoriale din Județul Ialomița a fost creat pe baza unei analize
preliminare a literaturii și a datelor disponibile și a fost structurat în șase teme de evaluare, cuprinzând 30
întrebări, majoritatea utilizând liste de răspunsuri multiple sau tabele multi-item.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capitalul natural;
Profilul demografic;
Profilul economic;
Forța de muncă;
Infrastructura socială;
Infrastructura și echiparea teritoriului;
Schimbările factorilor de mediu și schimbările climatice;
Administrație publică și cooperare;
Dezvoltare județeană

Numele UAT-ului pe care îl reprezentați?
Respondenții din cadrul acestui chestionar sunt reprezentanți ai următoarelor unități administrativ
teritoriale:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comuna Valea Măcrișului
Orașul Slobozia
Orașul Amara
Orașul Căzănești
Comuna Alexeni
Comuna Bucu
Comuna Jilavele
Comuna Țăndărei
Comuna Adâncata
Comuna Drăgoești
Comuna Rădulești
Comuna Gheorghe Doja
Comuna Giurgeni
Municipiul Slobozia
Comuna Făcăeni
Comuna Miloșești
Comunei Buești
Comuna Sfântu Gheorghe
Comuna Reviga
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Comuna Ciulnița
Municipiul Fetești
Comuna Stelnica
Comuna Urziceni
Comuna Balaciu
Comuna Săveni
Orașul Fierbinți-Târg
Comuna Dridu
Comuna Sărățeni
Comuna Traian
Comuna Ciochina
Comuna Mărculești
Comuna Colelia
Comuna Cosâmbești
Comuna Muntenia-Buzău

Capitalul natural
Care considerați că sunt principalele oportunități oferite de elementele de cadru natural din UAT-ul
dumneavoastră? (vă rugăm să acordați o notă de la 1 – cea mai puțin importantă oportunitate la 5 – cea
mai importantă oportunitate):
În cadrul acestei întrebări se urmăresc principalele oportunități care stau la baza Județului Ialomița din
perspectiva elementelor naturale, așadar, acestea au fost caracterizate cu note de la 1 la 5 fiecare. În
funcție de ponderea notelor de 4 și 5 acordate de către unitățile administrativ teritoriale, oportunitățile
sunt ierarhizate în următorul fel:
1.
2.
3.
4.
5.

Potențialul agricol (92.1%);
Atractivitate pentru locuire (mediu de viață sănătos) (60.5%);
Potențialul de producere a energiilor regenerabile (36.8);
Potențialul turistic (26.3%);
Resursele de materii prime pentru alte activități economice (26.3%)

FIGURA 6 PRINCIPALELE OPORTUNITĂȚI OFERITE DE ELEMENTELE DE CADRU NATURAL ÎN JUDEȚUL
IALOMIȚA
Atractivitate pentru locuire (mediu de viață sănătos)

7.9%
5.3%

Potențialul de producere a energiilor regenerabile

26.3%

34.2%

Potențialul turistic

39.5%

13.2%

50.0%

Resursele de materii prime pentru alte activități economice

28.9%

15.8%

21.1%

26.3%

13.2% 10.5%

23.7%

21.1%

18.4%

10.5%

10.5%

7.9%

15.8%

2.6%

Potențialul agricol

13.2%

78.9%

5.3%

1

2

3

4

5

Pe lângă acestea, sunt punctate oportunitățile oferite de elementele naturale din cadrul UAT-urilor precum
râul Ialomița.
Care considerați că sunt cele mai mari probleme de dezvoltare determinate de elementele de cadru
natural din UAT-ul dumneavoastră? (vă rugăm să acordați o notă de la 1 – cea mai mică problemă la 5 –
cea mai mare problemă)
Potențialele probleme determinate de către elementele de cadru natural din UAT-urile județului Ialomița
sunt considerate ca fiind un impediment în scopul dezvoltării într-o măsură scăzută. Sub 24,1% dintre UATurile respondente au notat aceste elemente cu note de 4 și 5. Totuși, dintre cele 6 probleme date, riscurile
naturale (secetă, inundații, alunecări de teren, risc seismic) sunt considerate ca fiind un factor mai
problematic în contextul dezvoltării la nivel județean.
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FIGURA 7 PRINCIPALELE PROBLEME DE DEZVOLTARE DETERMINATE DE ELEMENTELE DE CADRU
NATURAL ÎN JUDEȚUL IALOMIȚA
Potențialul scăzut de producere a energiilor
regenerabile

47.4%

10.5%

Potențialul turistic scăzut

47.4%

7.9% 15.8%

Potențialul agricol scăzut

23.7%

3

4

23.7%

18.4%

Riscurile naturale (secetă, inundații, alunecări de teren,
10.5%7.9% 18.4%
risc seismic)
2

10.5%7.9%
5.3%

57.9%

Calitatea precară a factorilor de mediu (apă, aer sol)

31.6%

21.1%

10.5%

18.4% 10.5%

76.3%

Elemente de cadru natural care îngreunează
accesibilitatea la nivel local, regional sau național

1

26.3%

13.2%
5.3%
0.0%

18.4% 7.9%

42.1%

5

Altele probleme de dezvoltare identificate de respondenți au fost: lipsa accesului la gaze și calitatea slabă
a pânzei freatice.

Profilul demografic
Care considerați că sunt cele mai mari provocări de ordin demografic din UAT-ul dumneavoastră? (vă
rugăm să acordați o notă de la 1 – cea mai mică problemă la 5 – cea mai mare problemă)
Problemele de ordin demografic sunt considerate destul de provocatoare de către UAT-urile din județul
Ialomița, răspunsurile de 4 și 5 acumulând o pondere de 69.7% din totalul răspunsurilor. Rata de
îmbătrânire a populației este principala provocare de ordin demografic identificată la nivelul unităților
administrativ-teritoriale din Județul Ialomița. După aceasta, rata scăzută a natalității și emigrarea forței de
muncă sunt al doilea și respectiv al treilea aspect care reprezintă o provocare de ordin demografic. Aceste
două sunt notate cu calificative de 4 și 5 de peste 65% dintre unitățile administrativ teritoriale respondente.
Ca urmare, depopularea unităților administrativ teritoriale este considerată o problemă majoră, pe care
57.9% din respondenți au notat-o cu 5 sau 4.
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FIGURA 8 PRINCIPALELE PROVOCĂRI DE ORDIN DEMOGRAFIC DIN JUDEȚUL IALOMIȚA
5.3%
Depopularea unității administrativ-teritoriale

13.2%

23.7%

13.2%

44.7%

5.3%
Rata de îmbătrânire a populației

7.9%

23.7%

Rata scăzută a natalității 7.9%
Emigrarea forței de muncă tinere (persoane între 18 și 35 de
ani)
1

26.3%

2.6%
7.9%

2

3

63.2%

13.2%

21.1%

4

52.6%

21.1%

47.4%

5

Profil economic
Care sunt principalele probleme pe care le resimțiți în atragerea sau menținerea activităților economice
în UAT-ul dumneavoastră? (vă rugăm să acordați o notă de la 1 – cea mai mică problemă la 5 – cea mai
mare problemă)
Principalele probleme care influențează în mod direct atragerea sau menținerea activităților economice
din unitățile administrative-teritoriale specifice Județului Ialomița sunt în principiu de natura resurselor
umane: disponibilitatea forței de muncă și calificarea forței de muncă. Așadar, peste 55% dintre
administrațiile publice ale unităților administrativ teritoriale notează aceste aspecte cu note de 4 și 5.
Disponibilitatea terenurilor, disponibilitatea infrastructurii de transport (inclusiv transport public) și
disponibilitatea utilităților (apă / canal, gaz, acces internet, etc.) sunt considerate probleme medii în ceea
ce privește atragerea sau menținerea activităților economice. Cea mai mică problemă identificată este
reprezentată de realizarea dialogului cu mediul de afaceri.

Dialogul cu mediul de afaceri

15.8%

Disponibilitatea utilităților (apă / canal, gaz, acces
internet, etc.)

18.4%

21.1%

Disponibilitatea infrastructurii de transport (inclusiv
transport public)

47.4%

18.4%

34.2%

Disponibilitatea terenurilor

21.1%

18.4%

18.4%

34.2%

13.2% 5.3%

15.8%

13.2%

15.8%

23.7%

23.7%

23.7%

10.5%

7.9%

5.3%
Calificarea forței de muncă

7.9%

26.3%

34.2%

26.3%

5.3%
Disponibilitatea forței de muncă 10.5%

1

2

3

28.9%

4

21.1%

34.2%

5

Care considerați că sunt domeniile economice care ar trebui sprijinite pentru dezvoltarea UAT-ului
dumneavoastră? (Pot fi selectate maximum 3 variante de răspuns)
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Raportat la nevoile economice de dezvoltare ale unităților administrativ- teritoriale și respectiv, ale
județului Ialomița, domeniile care ar trebui sprijinite sunt ierarhizate în funcție de importanță în următorul
fel:
FIGURA 9 IERARHIZAREA DOMENIILOR ECONOMICE CE TREBUIE SPRIJINITE ÎN JUDEȚUL IALOMIȚA
Agricultura

95%

Serviciile

61%

Comerțul

55%

Construcțiile

34%

Turismul

21%

Informațiile și comunicațiile

18%

Industria alimentară și fabricarea băuturilor

16%

Fabricarea mobilei

8%

Industriile creative

8%

Industria lemnului

5%

Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice…

3%

Zootehnia

3%

Industria extractivă

3%

În ce mod susține autoritatea locală dezvoltarea afacerilor, cercetarea, dezvoltarea și inovarea? (Pot fi
selectate multiple variante de răspuns)
În cadrul acestei întrebări s-au prezentat 7 modalități de susținere a mediului de afaceri, a cercetării,
dezvoltării și inovării. Peste 5 unități administrativ teritoriale confirmă prezența următoarelor modalități
de susținere: prin infrastructuri de sprijin pentru afaceri (16 UAT-uri) și prin dezvoltarea de proiecte în
parteneriat cu mediul de afaceri (11 UAT-uri). 3 unități administrativ teritoriale din Județul Ialomița
confirmă o susținere a mediului de afaceri, prin participarea în rețele regionale, naționale și internaționale
(clustere etc.) și la fel 3 UAT-uri susțin dezvoltarea economică prin servicii pentru dezvoltarea afacerilor
(incubare, consultanță etc). Doar o unitate administrativ teritorială susține meșteșugurile (croitorie,
cizmărie, tâmplărie, etc.), 1 UAT susține mediul educațional și 1 UAT are infrastructuri de cercetare,
dezvoltare și / sau transfer tehnologic. Totuși, 11 unități administrativ teritoriale consideră faptul că nu
este cazul de o susținere în acest sens.
FIGURA 10 MODUL ÎN CARE AUTORITATEA LOCALĂ SUSȚINE DEZVOLTAREA AFACERILOR, CERCETAREA,
DEZVOLTAREA ȘI INOVAREA
Infrastructuri de sprijin pentru afaceri

16

Nu este cazul

13

Dezvoltarea de proiecte în parteneriat cu mediul…

11

Servicii pentru dezvoltarea afacerilor (incubare,…

3

Participarea în rețele regionale, naționale și…

3

Meșteșugurile (croitorie, cizmărie, tâmplărie, etc.)

1

Susținerea sistemului educațional

1

Infrastructuri de cercetare, dezvoltare și / sau…
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1

Forța de muncă
Cum apreciați forța de muncă disponibilă în UAT-ul dumneavoastră ? Vă rugăm să acordați o notă de la
1 – cea mai mică problemă la 5 – cea mai mare problemă
Deficiențele la nivelul forței de muncă cu care unitățile administrativ teritoriale din Județul Ialomița se
confruntă sunt în special (aspectele cel mai adesea notate cu calificativele de 4 și 5) raportate la nivelul de
pregătire și competență al forței de muncă locale și la nivelul de adaptare a calificărilor disponibile la
necesitățile firmei. Totuși, se remarcă faptul că sub 25% dintre unitățile administrativ teritoriale, acordă
note de 4 și 5 bazinului de selecție (nr/ candidați) la care companiile au acces (după cum pot fi observate
în figura următoare). Faptul că potențialele aspecte raportate la forța de muncă sunt considerate
problematice într-o măsură medie (cea mai mare pondere pentru notele de 3) evidențiază o situație
obiectivă, dar care necesită totuși unele îmbunătățiri.
FIGURA 11 APRECIEREA FORȚEI DE MUNCĂ DISPONIBILĂ LA NIVELUL UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV
TERITORIALE DIN JUDEȚUL IALOMIȚA
5.3%

Retenția (fidelizarea) angajaților în comunitatea pe care
o administrați

34.2%

Bazinul de selecție (nr. de candidați) la care companiile
2.6%
au acces

28.9%

Calificările disponibile sunt adaptate necesităților
2.6% 21.1%
firmelor
Nivelul de pregătire / competență al forței de muncă
locale
1

2

5.3%
13.2%

3

26.3%

4

21.1%

44.7%

34.2%

31.6%

13.2%

13.2% 10.5%

34.2%

31.6%

7.9%

18.4%

5

Alte mențiuni în ceea ce privește forța de muncă accentuează salariile mici ce nu atrag forța de muncă.
Care considerați că este cea mai mare problemă de ordin social cu care se confruntă UAT-ul pe care îl
reprezentați? Vă rugăm să acordați o notă de la 1 – cea mai mică problemă la 5 – cea mai mare
problemă
La capitolul social, din perspectiva unităților administrativ teritoriale situația este una îngrijorătoare în
câteva aspecte: numărul mare al persoanelor expuse riscului sărăciei sau excluziunii sociale, urmată de
existența unui număr mare de persoane vârstnice singure sau dependente și rata ridicată a șomajului.
Aceste aspecte au primit calificative de 4 și 5, echivalentul caracterizării acestora ca fiind probleme de ordin
social mari sau cele mai mari, de către 47.4%, 39.5% și respectiv 36.9% dintre respondenți
Totuși, se observă faptul că respondenții nu au acordat note de 5 și numai 7.9% au acordat note de 4
problemei legate de copiii și tinerii lipsiți de îngrijire și sprijin parental: copiii cu părinți care lucrează în
străinătate.
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FIGURA 12 PROBLEMELE SOCIALE CU CARE SE CONFRUNTĂ UNITĂȚILE ADMINISTRATIV TERITORIALE
DIN JUDEȚUL IALOMIȚA
Persoane vârstnice singure sau dependente 10.5%
Disponibilitatea utilităților (apă / canal, gaz, acces
internet, etc.)

23.7%

21.1%

Copii și tineri lipsiți de îngrijire și sprijin parental: copii
cu părinți care lucrează în străinătate

1

2

23.7%

15.8%

15.8%

3

5

4

26.3%

26.3%
28.9%

47.4%

Rata ridicată a șomajului 10.5%
Numărul mare al persoanelor expuse riscului sărăciei
sau excluziunii sociale

21.1%

28.9%

Copii și tineri lipsiți de îngrijire și sprijin parental: copii
abandonați în unități medicale, mame adolescente,…

26.3%

18.4%
26.3%

31.6%
28.9%
21.1%

13.2%

21.1%
23.7%

13.2%
2.6%
13.2%

13.2% 7.9%
15.8%
23.7%

Alte probleme de ordin social evidențiate de către respondenți sunt legate raportate la legislația
inadecvată: a se vedea Tutela - durează foarte mult instituirea acesteia, obligațiile de întreținere - vag
specificate în Codul Civil și alte acte normative.
Care sunt principalele probleme cu care se confruntă sistemul de educație la nivelul local? Vă rugăm să
acordați o notă de la 1 – cea mai mică problemă la 5 – cea mai mare problemă
Sistemul educațional reprezintă un aspect de o importanță majoră, iar acesta trebuie adaptat și corelat
continuu la tendințele și nevoile actuale ale pieței de muncă și ale oportunităților disponibile. În județul
Ialomița, problemele existente din această perspectivă, în funcție de importanța acestora au fost
ierarhizate în următorul fel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Finanțarea insuficientă;
Infrastructura insuficientă sau degradată (fond construit);
Rezultatele scăzute la învățământ;
Rata crescută a abandonului școlar;
Acces dificil la servicii superioare de educație (liceu / universitate);
Insuficiența sau pregătirea insuficientă a cadrelor didactice;

Totuși, acestea sunt considerate probleme mari (nota 4) și cele mai mari probleme (nota 5) de un număr
cuprins între 0 și 8 unități administrativ teritoriale din cele 30 participate în cadrul prezentului proces de
consultare. Nu au fost menționate alte probleme cu care se confruntă sistemul educațional din județul
Ialomița.
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FIGURA 13 PROBLEMELE SISTEMULUI EDUCAȚIONAL CU CARE SE CONFRUNTĂ UNITĂȚILE
ADMINISTRATIV TERITORIALE DIN JUDEȚUL IALOMIȚA
Acces dificil la servicii superioare de educație (liceu /
universitate)

31.6%

Rezultatele scăzute la învățământ

23.7%

13.2% 15.8%

Rata crescută a abandonului școlar

34.2%

Insuficiența sau pregătirea insuficientă a cadrelor
didactice

34.2%

Finanțarea insuficientă

26.3%

1

28.9%

3

4

10.5% 7.9%
26.3% 2.6% 7.9%

36.8%

52.6%

2

13.2%

52.6%

10.5%

Infrastructura insuficientă sau degradată (fond
construit)

31.6%

31.6%

23.7%
21.1%

5.3%
10.5%

10.5% 15.8% 13.2% 7.9%

5

Care sunt principalele probleme cu care se confruntă sistemul de sănătate la nivelul local? Vă rugăm să
acordați o notă de la 1 – cea mai mică problemă la 5 – cea mai mare problemă)
Nivelul scăzut de dotare a infrastructurii medicale și infrastructura medicală insuficientă sau degradată,
sunt considerate probleme mari și foarte mari (note de 4 și 5 acordate) de către 31.6% dintre unitățile
administrativ teritoriale. Insuficiența resurselor umane, accesibilitatea redusă la servicii de sănătate
superioare (spital municipal / județean, clinici specializate etc.) și finanțarea insuficientă sunt considerate
probleme mari și foarte mari (note de 4 și 5 acordate) de către 30-33,3% dintre unitățile administrativ
teritoriale. Problemele cu care se confruntă sistemul de sănătate de la nivel local care sunt considerate în
acest fel de către mai puțin de 30% dintre respondenți sunt insuficiența resurselor umane, accesibilitatea
redusă la servicii de sănătate superioare (spital municipal / județean, clinici specializate etc.) și finanțarea
insuficientă. În cazul unei unități administrativ teritoriale s-a pus accent pe lipsă unei dotări
corespunzătoare a cabinetelor medicale.
FIGURA 14 PROBLEMELE SISTEMULUI DE SĂNĂTATE CU CARE SE CONFRUNTĂ UNITĂȚILE
ADMINISTRATIV TERITORIALE DIN JUDEȚUL IALOMIȚA
Accesibilitate redusă la servicii de sănătate superioare
(spital municipal / județean, clinici specializate etc.)

18.4%

34.2%

Finanțarea insuficientă

21.1%

31.6%

Insuficiența resurselor umane

18.4%

Nivelul scăzut de dotare a infrastructurii medicale

18.4%

Infrastructura medicală insuficientă sau degradată

21.1%

1

2

3

4
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21.1%
26.3%
26.3%

5

15.8% 10.5% 21.1%
23.7%

15.8% 7.9%

31.6%

21.1% 7.9%

23.7%

26.3%

5.3%

21.1%

23.7%

7.9%

Care considerați că sunt principalele probleme în ceea ce privește accesibilitatea UAT-ului
dumneavoastră? Vă rugăm să acordați o notă de la 1 – cea mai mică problemă la 5 – cea mai mare
problemă
Accesibilitatea unităților administrativ teritoriale din Județul Ialomița este caracterizată de o situație relativ
satisfăcătoare, acestea fiind notate în cele mai multe cazuri cu notele de 1, 2 și 3. Totuși, raportat la
aspectele notate cu cele mai multe note de 4 și 5, echivalentul problemelor mari și celor mai mari, acestea
sunt ierarhizate în următorul fel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Calitatea/existența infrastructurii de transport pentru deplasări nemotorizate (26.3%)
Probleme în ceea ce privește calitatea infrastructurii de transport rutier (26.3%)
Calitatea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean
(23.7%)
Probleme în ceea ce privește capacitatea (nr. benzi/congestie) infrastructurii de transport
rutier (21.1%)
Calitatea serviciilor de transport public local (18.4%)
Calitatea infrastructurii de transport feroviar (13.2%)

FIGURA 15 APRECIEREA DESERVIRII CU DOTĂRI ȘI SERVICII PUBLICE DE LA NIVELUL UNITĂȚILOR
ADMINISTRATIV TERITORIALE DIN JUDEȚUL IALOMIȚA
Calitatea/existența infrastructurii de transport pentru
deplasări nemotorizate

13.2% 7.9%

23.7%

7.9%

18.4%

28.9%

2.6%
Calitatea infrastructurii de transport feroviar

21.1%

Calitatea transportului rutier contra cost de persoane prin
servicii regulate la nivel județean
Calitatea serviciilor de transport public local (în cazul
orașelor)

15.8%

3

15.8%

23.7%

Probleme în ceea ce privește calitatea infrastructurii de
transport rutier
2

10.5%

4

5

7.9%

42.1%

15.8% 7.9%

7.9%

18.4%

36.8%

10.5%

18.4%

5.3%
13.2% 10.5%
10.5%

Probleme în ceea ce privește capacitatea (nr.
benzi/congestie) infrastructurii de transport rutier

1

13.2%

21.1%
18.4%

26.3%

52.6%
10.5% 10.5%

15.8%

21.1% 5.3% 10.5%

Nu se aplică

Alte probleme în ceea ce privește accesibilitatea UAT-urilor din județul Ialomița nu au fost identificate.
Cum apreciați deservirea cu rețele tehnico-edilitare a comunității? Vă rugăm să acordați o notă de la 1
– cea mai mică problemă la 5 – cea mai mare problemă
Raportat la rețelele tehnico-edilitare, conform administrației publice din unitățile administrative teritoriale
din Județul Ialomița, de la cea mai satisfăcătoare la cea mai nesatisfăcătoare sau problematică rețea,
acestea sunt următoarele:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gaze (65% consideră acest aspect problematic sau cel mai problematic);
Canalizare (50% consideră acest aspect problematic sau cel mai problematic);
Energie termică (42% consideră acest aspect problematic sau cel mai problematic);
Colectarea deșeurilor (29% consideră acest aspect problematic sau cel mai problematic);
Alimentare cu apă potabilă (26% consideră acest aspect problematic sau cel mai problematic);
Iluminat public (18% consideră acest aspect problematic sau cel mai problematic);
Telecomunicații (16% consideră acest aspect problematic sau cel mai problematic);
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8.

Energie electrică (13% consideră acest aspect problematic sau cel mai problematic);

FIGURA 16 APRECIEREA DESERVIRII CU REȚELE TEHNICO-EDILITARE A COMUNITĂȚILOR DIN JUDEȚUL
IALOMIȚA
Telecomunicații

63.2%

Iluminat public
Colectarea deșeurilor
Energie termică

55.3%
26.3%
21.1%

Canalizare
Alimentare cu apă potabilă

18.4%
15.8%

2.6%

26.3%

15.8%

21.1%

5.3%

10.5%
18.4%

13.2%
5.3%

3

4

5.3%
2.6%

5.3% 7.9% 5.3%

55.3%

52.6%

2

13.2%

36.8%
18.4%

5.3%

1

7.9%

13.2% 2.6%

26.3%

63.2%
15.8%

5.3%

28.9%

15.8%

Energie electrică
Gaze

15.8%

36.8%
15.8%

15.8%

10.5%

5

Există colectare selectivă a deșeurilor la nivelul UAT-ului dumneavoastră? Dacă da, care este gradul de
colectare? (%)
Selectarea colectivă a deșeurilor este aplicată în cadrul a 71% dintre unitățile administrativ teritoriale, iar
gradul de colectare prezentat începe de la 25%, până la 100%. Cele mai multe unități administrativ
teritoriale au un grad de colectare selectivă al deșeurilor de aproximativ 20%, iar 9 unități administrativ
teritoriale din cele 38 care au oferit această informație au un grad de colectare mai mare de 20%. Dinte
UAT-urile care au implementat procesul de colectare selectivă a deșeurilor, 20% au indicat că gradul de
colectare a deșeurilor nu este cunoscut.
Cum apreciați deservirea cu dotări și servicii publice la nivelul UAT-ului pe care îl reprezentați?
Deservirea cu dotări și servicii publice de la nivelul unităților administrativ teritoriale este conturată în
cadrul prezentului chestionar ca fiind în cea mai mare măsură una bună și foarte bună pentru 6 dintre cele
8 elemente date: școli și licee (86.8%), grădinițe și creșe (86.8%), curățenie și salubritate (76.3%), siguranță
și securitate (73.7%), spații verzi și parcuri (71.1%) și locuri de joacă pentru copii (71.1%). Așadar, peste
70% dintre unitățile administrativ teritoriale consideră aceste dotări și servicii publice ca fiind bune și foarte
bune. Excepție de la această situație o fac piețele agroalimentare (în cadrul orașelor) și transportul în
comun (în cadrul orașelor). Acestea sunt apreciate ca fiind bune și foarte bune în proporții de doar 10.5%
(piețele agroalimentare) și respectiv 10.5% (transportul în comun).
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FIGURA 17 APRECIEREA DESERVIRII CU DOTĂRI ȘI SERVICII PUBLICE DE LA NIVELUL UNITĂȚILOR
ADMINISTRATIV TERITORIALE DIN JUDEȚUL IALOMIȚA
Transport în comun (doar orașe)

Piețe agroalimentare (doar orașe)

13.2%

7.9% 10.5%

10.5% 7.9%

15.8%

10.5%
2.6%
7.9%

57.9%
55.3%

5.3%
Școli și licee

5.3%

57.9%

28.9%

2.6%

2.6%
Grădinițe și creșe

10.5%

Locuri de joacă pentru copii 5.3%
Spații verzi și parcuri

Foarte nesatisfăcătoare

18.4%

15.8%

Siguranță și securitate 5.3%
Curățenie și salubritate

47.4%

39.5%

5.3%

47.4%

13.2%

55.3%

18.4%

7.9%

15.8%

60.5%

15.8%

Nesatisfăcătoare

23.7%

13.2% 2.6%

55.3%

Neutru

Bună

Foarte bună

21.1%

Nu știu/Nu răspund/Nu se aplică

Care sunt dotările culturale din UAT-ul dumneavoastră? Sunt necesare lucrări de construcție,
modernizare, extindere sau dotare a acestor facilități?
În limita informațiilor furnizate de către reprezentații unităților administrativ teritoriale, s-a evidențiat
următoarea situație existentă și următoarele nevoi raportate la dotările culturale din Județul Ialomița:
UAT

DOTĂRI

UAT

DOTĂRI

Comuna Valea Măcrișului

Cămin cultural Valea
Măcrișului si Cămin
cultural Grindași - sunt
necesare lucrări de
reabilitare
pentru
ambele construcții.

Comuna Sfântu
Gheorghe

Da

Orașul Slobozia

Situl arheologic de la
Slobozia,
biserici,
mânăstiri,
centrul
cultural UNESCO ”Ionel
Perlea”,
biblioteci,
muzee, case de cultură și
de creație pentru tineri și
copii.

Comuna Reviga

Da

Comuna Ciulnița

În fiecare sat cate un
cămin
cultural.
Pentru modernizare
este in curs de
implementare

Casa de cultura a
municipiului
necesita
lucrări de modernizare."
Orașul Amara

Casa de Cultură Jan
Căciula, Plaja Zorilor,
Plaja Perla, Gradina de
vară momentan sunt in
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UAT

DOTĂRI

UAT

curs de implementare a
proiecte-lor de finanțare.

DOTĂRI
proiect
pentru
modernizarea
si
dotarea
căminului
cultural din satul
Ciulnița

Orașul Căzănești

Casa de cultură –
modernizare și extindere

Municipiul
Fetești

-

Comuna Alexeni

Cămin cultural aflat în
reabilitare

Comuna Stelnica

Monumentul Eroilor urmează a se realiza
lucrări
de
modernizare.

Comuna Bucu

Lucrări de construcții,
dotări
interioare
și
centrale termice

Comuna Urziceni

Centru Cultural - Club
sindicate ( chirie)

Comuna Jilavele

Nu

Comuna Balaciu

Da

Comuna Țăndărei

Sunt
necesare
construcții
culturale
deoarece exista doar o
sala multifuncționala de
130 locuri.

Comuna Săveni

Cămin cultural

Comuna Adâncata

Biblioteca
sunt
necesare lucrări de
modernizare și dotare

Orașul FierbințiTârg

Există cămin cultural sunt necesare lucrări
de
construcție,
modernizare

Comuna Drăgoești

Necesită dotări

Comuna Dridu

Cămin cultural în curs
de amenajare. Dispun
de bibliotecă.

Comuna Rădulești

-

Comuna Sărățeni

Inexistente.
Cămin
cultural
degradat

Comuna Gheorghe Doja

Nu sunt necesare lucrări
de construcții

Comuna Traian

-

Comuna Giurgeni

Cămin
cultural,
bibliotecă.
necesare
lucrări de modernizare,
extindere sau dotare a
acestor facilități.

Comuna Ciochina

3 Cămine culturale
care necesită lucrări
de modernizare ,
extindere și dotare

Municipiul Slobozia

-

Comuna
Mărculești

Cămin cultural – nu
are nevoie de lucrări
de modernizare

Comuna Făcăieni

Da

Comuna Colelia

Da, sunt necesare.

Comuna Miloșești

Nu au

Comuna
Cosâmbești

2 cămine culturale,
este
necesară
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UAT

DOTĂRI

UAT

DOTĂRI
modernizarea
dotarea acestora

Comunei Buești

Sală de festivități

Comuna
Muntenia-Buzău

și

Da, sunt necesare
aceste lucrări.

La nivelul dotărilor culturale din județul Ialomița, se remarcă existența dotărilor de tipul căminelor culturale
în majoritatea comunelor, iar la nivelul orașelor și municipiilor, aceste dotări sunt mai variate și cuprind o
gamă mai largă de activități culturale ce pot fi întreprinse. Principalele nevoi ale unităților administrativ
teritoriale se referă în special la modernizare, dotare și extindere, dar există anumite situații în care se
dorește extinderea infrastructurii culturale prin realizarea de dotări noi, iar în unele cazuri există deja
proiecte în acest sens.
Care sunt dotările sportive din comunitatea dumneavoastră? Sunt necesare lucrări de construcție,
modernizare, extindere sau dotare a acestor facilități?
În limita informațiilor furnizate de către reprezentații unităților administrativ teritoriale, s-a evidențiat
următoarea situație existentă și următoarele nevoi raportate la dotările sportive din Județul Ialomița:
UAT

DOTĂRI

UAT

DOTĂRI

Comuna Valea Măcrișului

Teren sport sintetic in
curtea scolii, stadion
de fotbal fără tribune si
fără vestiare.

Comuna Sfântu
Gheorghe

Nu

Orașul Slobozia

Clubul
Sportiv

Comuna Reviga

Da

Orașul Amara

Dispunem de bază
sportivă: stadion, sală
de sport, terenuri
sintetice de fotbal /
tenis de câmp. Sunt
necesare lucrări de
extindere,
modernizare și dotare
asupra acestora.

Comuna Ciulnița

În satul Poiana există o
bază sportivă modernă,
iar in curtea școlii din
satul Ciulnița există un
teren de sport nou, cu
iluminat nocturn si
gazon sintetic

Orașul Căzănești

Sala de sport, teren de
sport
cu gazon
sintetic, stadion
si
club sportiv.

Municipiul
Fetești

-

Comuna Stelnica

Stadion Stelnica – stare
bună; urmează a se
construi teren sintetic.

Municipal

Sunt necesare lucrări
de reabilitare
a
dotărilor menționate
Comuna Alexeni

Stadion de fotbal,
teren multifuncțional
de sport cu gazon
sintetic și sală de sport
pentru elevi, aflată în
construcție.
Sunt
necesare lucrări de
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UAT

DOTĂRI

UAT

DOTĂRI

modernizare
a
stadionului și terenului
de sport.
Comuna Bucu

Stadion. Există ideea
de modernizare

Comuna Urziceni

Bază sportivă publică
(ștrand, terenuri sport) extindere

Comuna Jilavele

Nu

Comuna Balaciu

Da

Comuna Țăndărei

Sunt
necesare
construirea mai multor
terenuri de sport.

Comuna Săveni

Teren
sintetic
nocturnă

Comuna Adâncata

Teren de fotbal pe
gazon artificial.

Orașul FierbințiTârg

Sunt necesare lucrări de
modernizare

Comuna Drăgoești

Construire
sportive

Dridu

2 terenuri de tenis,
stadion
comunal,
aparate de fitness

Comuna Rădulești

-

Comuna Sărățeni

Teren de fotbal - baza
sportivă
necesită
reparații

Comuna Gheorghe Doja

-

Comuna Traian

Terenuri de sport;

Comuna Giurgeni

Dotări: Teren sport.
Sunt necesare lucrări
de
construcție,
modernizare,
extindere sau dotare a
acestor facilități.

Comuna Ciochina

1 Teren de sport
multifuncțional,
un
stadion comunal tip B si
un teren de fotbal.
Stadionul comunal și
terenul
de
fotbal
necesită lucrări de
modernizare, extindere
și dotare.

Comuna Făcăieni

Da

Comuna
Mărculești

Teren
sintetic
școală/Nu;

Comuna Miloșești

Oină și fotbal

Comuna Colelia

Da, sunt necesare;

Comunei Buești

Teren de fotbal, teren
sintetic

Comuna
Cosâmbești

Baza sportivă multifuncțională situată în
curtea școlii, obiectiv
nefinalizat, aflat în
conservare

Muntenia Buzău

Da, sunt necesare
aceste lucrări.

terenuri

Care considerați că sunt cele mai importante evenimente culturale care au loc în comunitatea
dumneavoastră?
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cu

la

În cadrul comunităților rurale din Județul Ialomița, cele mai importante evenimente amintite sunt ziua
comunei/a orașului, bâlciul anual tradițional, ziua recoltei, ziua eroilor, ziua comunității, hramul bisericilor
și zilele culturii slobozene. De asemenea se organizează festivaluri precum: Festivalul Drăgaica, Trofeul
tinereții, Ștefan Năstase.
Care sunt principalele efecte ale schimbărilor climatice care se manifestă în UAT-ul dumneavoastră? Vă
rugăm să acordați o notă de la 1 – cea mai mică problemă la 5 – cea mai mare problemă
Având în vedere faptul că schimbările climatice reprezintă una dintre principalele probleme cu care lumea
se confruntă, efectele acestora se resimt și la nivelul unităților administrativ-teritoriale din Județul Ialomița.
În funcție de gravitatea acestora și nivelul la care se resimt în județ, de la cea mai importantă problemă
prezentă, la cea mai puțin importantă problemă acestea sunt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Perioada de secetă (notată cu note de 4 și 5 de către 84% dintre UAT-uri);
Valuri de căldură (notată cu note de 4 și 5 de către 76% dintre UAT-uri);
Tendința de modificare a temperaturilor medii anuale (notată cu note de 4 și 5 de către 52%
dintre UAT-uri);
Tendința de modificare a volumului precipitaților comparativ cu anii anteriori (notată cu note
de 4 și 5 de către 52% dintre UAT-uri);
Fenomene extreme (notată cu note de 4 și 5 de către 26% dintre UAT-uri);
Inundații (notată cu note de 4 și 5 de către 8% dintre UAT-uri);
Alunecări de teren (notată cu note de 4 și 5 de către 3% dintre UAT-uri);
Reducerea biodiversității (notată cu note de 4 și 5 de către 3% dintre UAT-uri);

FIGURA 18 PRINCIPALELE EFECTE ALE SCHIMBĂRILOR CLIMATICE MANIFESTATE LA NIVELUL
UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE DIN JUDEȚUL IALOMIȚA
Fenomene extreme
Tendința de modificare a volumului precipitaților
comparativ cu anii anteriori

31.6%

21.1%

21.1%

10.5%

15.8%

5.3%

13.2%

Tendința de modificare a temperaturilor medii anuale

28.9%

7.9% 10.5%

Reducerea biodiversității

28.9%
50.0%

15.8%

36.8%

21.1%

31.6%

2.6%
13.2%
2.6%
15.8%
5.3%

34.2%

Alunecări de teren

81.6%

Inundații

47.4%

23.7%

21.1% 2.6%

2.6%

Perioadă de secetă
Valuri de căldură

1

13.2%

21.1%

5.3%
7.9% 10.5%

2

3

4

23.7%

63.2%
52.6%

5

Alte efecte ale schimbărilor climatice care se manifestă în UAT-urile din județul Ialomița sunt: seceta, vijelii,
viscol, disconfort termic.
Există situri industriale contaminate pe teritoriul UAT-ului dumneavoastră?
74% dintre administrațiile publice ale unităților administrativ-teritoriale ale Județului Ialomița afirmă faptul
că nu există situri industriale contaminate pe teritoriul UAT-ului pe care îl reprezintă, iar 24% nu cunosc
acest aspect. Astfel, numai comuna Căzănești a dat un răspuns afirmativ la această întrebare, afirmând
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faptul că există 3 situri industriale contaminate în unitatea teritorial administrativă și că acestea se află în
stare de degradare.
2%

24%
Da
Nu

Nu știu
74%

Există proiecte pentru producerea energiei regenerabile în UAT-ul dumneavoastră?
În 80% dintre unitățile administrativ-teritoriale din Județul Ialomița, care au participat la acest proces
participativ, nu există proiecte pentru producerea energiei regenerabile. Aceste proiecte sunt prezente în
doar 11% dintre unitățile administrativ-teritoriale și anume: Municipiul Slobozia, Comuna Dridu, Comuna
Amara și Comuna Drăgoiești. De asemenea, în 9% dintre cazuri, proiectele în scopul producerii energiei
regenerabile sunt în curs de dezvoltare: orașul Căzănești, Comuna Sărăteni, Comuna Sfântu Gheorghe.
Cele mai multe astfel de proiecte se încadrează în categoria energiilor regenerabile solare (77%), în una
dintre unitățile administrativ teritoriale din Județul Ialomița există mini hidrocentrale (Comuna Didru), iar
în Comuna Drăgoiești se utilizează biomasa pentru a se produce energie regenerabilă.
FIGURA 19 SITUAȚIA PROIECTELOR PENTRU PRODUCEREA ENERGIEI REGENERABILE ÎN UAT-URILE
JUDEȚULUI IALOMIȚA

11%

9%

80%

Da

Nu, dar sunt în curs de dezvoltare

Nu

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI COOPERARE
În ceea ce privește gradul de cooperare, în ultimii 5 ani:
Cu referire la tipurile de activități de cooperare regăsite în figura următoare, unitățile administrativ
teritoriale s-au raportat în ultimii 5 ani în special la cooperarea cu parteneri din județ sau cu alte județe din
regiune (28 de UAT-uri). Cu toate acestea 13 UAT-uri nu au întreprins activități de cooperare la nivel
național sau internațional. Cooperarea în Județul Ialomița cu restul entităților prezentate a fost abordată
în mai puține situații în ultimii 5 ani: cooperarea cu parteneri din alte state decât cele transfrontaliere (2
UAT-uri), cooperarea cu parteneri din alte regiuni din țară (2 UAT-uri). După aceea 2 entități administrative
din Județul Ialomița au abordat și cooperările de tipul celor transfrontaliere.
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FIGURA 20 ACTIVITĂȚILE DE COOPERARE DIN CADRUL UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN
JUDEȚUL IALOMIȚA

Nu ați întreprins activități de cooperare la
nivel național sau internațional
28%

4%

60%

4%

Ați întreprins activități de cooperare cu
parteneri din alte state decât cele
transfrontaliere
Ați întreprins activități de cooperare cu
parteneri din județ sau din alte județe din
regiune
Ați întreprins activități de cooperare cu
parteneri din alte regiuni din țară
Ați întreprins activități de cooperare cu
parteneri din județ sau din alte județe din
regiune

4%

Care este, în opinia dumneavoastră, componenta de capacitate instituțională care suferă cel mai mult în
organizația dumneavoastră? (Se pot bifa mai multe variante de răspuns)
Aspectele cele mai dezavantajate din perspectiva capacității instituționale în unitățile administrativteritoriale din Județul Ialomița sunt resursele financiare (22 UAT-uri), urmate apoi de resursele umane
insuficiente sau slab pregătite profesional (17 UAT-uri). Totuși unele unități administrativ-teritoriale
consideră că toate aspectele prezentate (9 UAT.-uri consideră acest lucru) se încadrează în acest sens:
resursele financiare, resursele umane insuficiente/insuficient pregătite personal, dar și lipsa unor
proceduri de lucru eficiente.
FIGURA 21 COMPONENTELE DE CAPACITATE INSTITUȚIONALĂ DEZAVANTAJATE ÎN UNITĂȚILE
ADMINISTRATIV TERITORIALE DIN JUDEȚUL IALOMIȚA
13%

25%

Toate de mai sus

Lipsa unor proceduri de lucru eficiente
19%

10%

Resursele financiare

Nu știu/Nu răspund.

Resursele umane insuficiente/insuficient
pregătite profesional

33%

Cum apreciați dumneavoastră procesul de comunicare între Primăria pe care o reprezentați și Consiliul
Județean?
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Raportat la procesul de comunicare între primăriile unităților administrativ-teritoriale și Consiliul Județean,
se manifestă aceeași tendință. În proporții de 81.6%, procesul de comunicare este considerat ca fiind
excelent și foarte bun. 13.2% caracterizează acest proces ca fiind unul bun, iar 2.6% îl consideră insuficient.
2.6% nu cunosc acest aspect sau nu doresc să oferă această informație.
FIGURA 22 APRECIEREA PRIVIND PROCESUL DE COMUNICARE ÎNTRE DEPARTAMENTELE DIN CADRUL
PRIMĂRIILOR JUDEȚULUI IALOMIȚA
47.40%

34.20%

13.20%

0.00%
Excelent

Foarte bun

Bun

Satisfăcător

2.60%

2.60%

Insuficient

Nu știu/Nu răspund

Ce îmbunătățiri considerați necesare în procesul de comunicare dintre Primăria pe care o reprezentați
și Consiliul Județean?
Direcțiile de acțiune necesare care au ca scop direct îmbunătățirea procesului de comunicare dintre
primăriile unităților administrativ-teritoriale și Consiliul Județean Ialomița sunt considerate în special
organizarea de întâlniri și consultări pe teme de servicii de utilități, amenajarea teritoriului și urbanism,
achiziții publice, gestionarea deșeurilor. Respondenții au mai sugerat să se dezvolte o rețea proprie a
unităților administrative întrucât s-a constatat că platformele electronice gratuite pot avea
disfuncționalități față de care se poate interveni (Yahoo, etc.), organizarea unui sistem de videoconferințe
care sa permită realizarea a minimum o ședință pe luna în vederea dezbaterii problemelor, a situațiilor
atipice locale; implicarea Președintelui Consiliului Județean pe DJ 201.
Cum apreciați dumneavoastră procesul de comunicare dintre Primăria pe care o reprezentanți și
cetățenii din UAT-ul dumneavoastră?
Procesul de comunicare dintre primăriile unităților administrativ-teritoriale și cetățenii acestora este unul
favorabil. Puțin sub 78.2% consideră că au o comunicare excelentă (15.8%), foarte bună (57.9%) și bună
(5.3%) cu cetățenii. Totuși, 13.2% apreciază acest aspect ca fiind unul satisfăcător, iar 5.3% - insuficient.
Restul 2.6% din respondenți nu știu sau nu au dorit să răspundă la această întrebare.
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FIGURA 23 APRECIEREA PRIVIND PROCESUL DE COMUNICARE ÎNTRE PRIMĂRIILE UNITĂȚILOR
ADMINISTRATIV TERITORIALE ȘI CETĂȚENII ACESTORA
57.9%

15.8%

13.2%
5.3%

Excelent

Foarte bun

Bun

5.3%
Satisfăcător

Insuficient

2.6%
Nu știu/ Nu
răspund

Ce ați îmbunătăți dumneavoastră în procesul de comunicare dintre personalul Primăriei pe care o
reprezentați și cetățeni?
Printre recomandările de îmbunătățire a procesului de comunicare dintre personalul Primăriei și cetățeni
au fost enumerate unele sugestii de îmbunătățire și dezvoltare a sistemului informatic al primăriilor:
dezvoltarea unui mecanism on-line de primire a solicitărilor din partea cetățenilor; comunicarea pe siteurile de socializare; realizarea unei platforme digitale cu toate serviciile integrate; realizarea unui centru
de informare în satul aparținător. Pe lângă acestea s-a pus accent pe profesionalismul și comportamentul
angajaților primăriei. Se dorește creșterea gradului de profesionalism a angajaților care interacționează
direct cu beneficiarii - eventuale cursuri de relații cu clienții și se vrea o schimbare în atitudinea și
solicitudinea personalului primăriei față de cetățean.
Dezvoltarea județeană
Care sunt principalele provocări cu care se confruntă Județul Ialomița în MEDIUL URBAN?
În Mediul Urban din Județul Ialomița, principalele probleme identificate se referă la:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Traficul rutier aglomerat, dezvoltare și modernizare infrastructură rutieră;
Poluarea;
Infrastructură slab dezvoltată, utilitățile;
Lipsa unui sistem integrat de management al deșeurilor, lipsa unor operatori de apă, canal, gaze,
iluminat public, lipsa specialiștilor în domeniul urbanismului și a amenajării teritoriului;
Lipsa investițiilor în capacități de producție;
Infrastructura la toate rețelele edilitare;
Susținerea dezvoltării locale independente;
Mediul de afaceri slab dezvoltat, dezvoltarea antreprenorialului;
Promovarea dezvoltării integrate in domeniul social, economic, al patrimoniului cultural și a
securității inclusiv în zonele rurale prin dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea
comunității;
Lipsa operatorilor economici, lipsa forței de muncă calificată;
Lipsa locuințelor pentru tineri;
Dezvoltarea infrastructurii de sprijin pentru activitățile economice;
Dezvoltarea serviciilor de asistență socială în centre instituționalizate;
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•

Lipsa locurilor de muncă pentru tineri.

Care sunt principalele provocări cu care se confruntă Județul Ialomița în MEDIUL RURAL?
Raportat la provocările cu care se confruntă Județul Ialomița în Mediul Rural, acestea sunt următoarele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lipsa unui sistem integrat de management al deșeurilor, lipsa unor operatori de apă, canal, gaze,
iluminat public, lipsa specialiștilor în domeniul urbanismului și a amenajării teritoriului;
Lipsa infrastructurii și a investițiilor în capacități de producție;
Îmbătrânirea forței de muncă, greutatea derulării investițiilor din cauza procedurilor ilogice si
greoaie, lipsa de personal calificat în primărie: investiții, mediu, servicii, etc.;
Lipsa forței de munca calificată și a fondurilor insuficiente;
Forța de muncă insuficientă , populația îmbătrânită , lipsa locurilor de muncă;
Infrastructura rutiera precară;
Depopularea comunității, nivel scăzut de trai;
Lipsa infrastructurii edilitare;
Lipsa sistemelor de apă și canalizare, gaze naturale.

Care sunt principalele puncte tari pe care județul ar trebui să mizeze în demersurile viitoare de
dezvoltare în MEDIUL URBAN?
În demersuri viitoare de dezvoltare din Mediul Urban, Județul Ialomița ar trebui să se mizeze în primul rând
pe punctele tari pentru o dezvoltare armonioasă și sigură. Așadar, principalele puncte tari identificate la
nivelul Mediului Urban din Județul Ialomița sunt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potențialul agricol al zonei;
Infrastructura, industria și turismul;
Atragerea forței de munca aflată în străinătate;
Atragerea de fonduri externe pentru comunitate;
Capacitatea instituțională;
Absorbția fondurilor europene pentru dezvoltare;
Dezvoltarea micii industrii;
Existenta unui patrimoniu cultural istoric bogat;
Dezvoltarea serviciilor de utilitate publică;
Potențialul de dezvoltare a infrastructurii, a mediului de afaceri;
Infrastructura rutieră;
Dezvoltarea agriculturii și prelucrarea superioară a produselor agricole primare, dezvoltarea
industriei alimentare;
Locuri de muncă și locuințe pentru tineri.

Care sunt principalele puncte tari pe care județul ar trebui să mizeze în demersurile viitoare de
dezvoltare în MEDIUL RURAL?
În demersurile viitoare de dezvoltare din Mediul Rural al Județului Ialomița, principalele puncte tari pe care
este benefic să se pună accentul sunt:
•
•
•
•

Potențialul agricol al zonei;
Atragerea de fonduri externe disponibile pentru comunitate;
Potențialul de dezvoltare a infrastructurii;
Forța de muncă și dezvoltare personala a tinerilor;
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•
•

Cadrul natural;
Procesarea produselor agricole în produse finite pentru industria alimentară, dezvoltarea centrelor
de depozitare a legumelor și fructelor, dezvoltarea sistemelor de irigații.

Care sunt principalele direcții de dezvoltare pe care ar trebui să le urmeze județul în următorii 10 ani în
MEDIUL URBAN?
Mediul Urban din Județul Ialomița urmează un proces continuu de dezvoltare, proces care are un impact
direct în calitatea vieții și bunăstarea cetățenilor. Pentru a facilita acest lucru, direcțiile de dezvoltare care
ar trebui urmate în următorii 10 ani sunt următoarele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crearea de locurilor de muncă;
Diversificarea ramurilor de producție corelate cu agricultura;
Calificare forță de muncă;
Colectare selectivă a gunoiului, infrastructura socială, dezvoltare pe parte de mediu, educație;
Realizare piste de biciclete, spații verzi de recreere;
Drumuri ( centuri ocolitoare ) , hub-uri afaceri, promovarea dezvoltării zonale independente;
Dezvoltarea unor ajutoare adresate întreprinzătorilor;
Valorificarea potențialului natural pentru turism;
Dezvoltare și modernizare infrastructură;
Locuințe pentru tineri specialiști;
Modernizarea serviciilor publice;
Protecția mediului si creșterea eficienței energetice;
Susținerea sănătății și asistenței sociale;
Dezvoltare capacități de producție.

Care sunt principalele direcții de dezvoltare pe care ar trebui să le urmeze județul în următorii 10 ani în
Mediul Rural?
Același subiect, abordat la nivelul Mediului Rural din Județul Ialomița are în vedete următoarele direcții de
dezvoltare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prelucrare produse, creare locuri de muncă;
Atragerea investitorilor;
Diversificarea ramurilor de producție corelate cu agricultura;
Creșterea nivelului de educație;
Dezvoltarea infrastructurii rutiere și a utilităților: apă canal, gaze, iluminat, salubrizare;
Asigurarea unei vieți culturale benefice locuitorilor;
Servicii sociale si medicale;
Dezvoltarea agriculturii ecologice;
Dezvoltarea agriculturii cu sisteme de irigații;
Dezvoltarea și modernizarea serviciilor publice;
Dezvoltare rurală;
Competitivitate economică;
Incluziune socială și protejarea mediului;
Dezvoltare economică;
Sprijinirea UAT-urilor prin alocarea de fonduri financiare;
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•

Protecția mediului și creșterea eficienței energetice.

4.3.2.
ANALIZA RĂSPUNSURILOR DIN CADRUL
CHESTIONARULUI DEDICAT MEDIULUI DE AFACERI DIN
JUDEȚUL IALOMIȚA
Metodologie și informații generale
Chestionarul dedicat mediului de afaceri din Județul Ialomița a fost creat astfel încât să permită exprimarea
punctelor de vedere ale mediului de afaceri pe diferite paliere de interes, în corelare cu domeniile urmărite
în cadrul analizei situației existente și a domeniilor prioritare din cadrul strategiei de dezvoltare.
Chestionarul a fost structurat în cinci părți, după cum urmează:
•

Detalii despre companie în cadrul căreia s-au urmărit aspecte precum anul înființării companiilor,
numărul de angajați, nivelul cifrei de afaceri și ponderea acesteia din profit, unitatea administrativteritorială în care se află sediul social al întreprinderii, domeniul de activitate, precum și estimări
viitoare ale acestora raportate la cifra de afaceri, profit, numărul de angajați și volumul producției;
• Mediul de afaceri județean în cadrul căruia s-au urmărit principalele beneficii și dezavantaje
întâmpinate desfășurând activități economice în Județul Ialomița, aspecte raportate la forța de
muncă, potențialele măsuri în vederea creșterii gradului de atractivitate a mediului economic din
Județul Ialomița, principalele domenii potențiale motoare de dezvoltare economică, domeniile de
specializare inteligentă cu valoare adăugată pentru județ, eventualele specializări din învățământ
esențiale pentru mediul de afaceri și elemente distinctive între polul de creștere Slobozia și alți poli
naționali;
• Economie circulară (secțiune dedicată mai ales companiilor cu profil industrial) în cadrul căreia sau urmărit strategiile și eventualele modele de business, raportarea companiilor la inovarea de
produs sau serviciu, aspectele legate de producție și lanțul de valoare, aspecte legate de tehnologii
și date, utilizare și întreținere și raportarea la recuperarea produselor și la etapa de end of life a
acestora;
• Transformarea digitală și interacțiunea cu autoritățile publice în cadrul căreia s-au urmărit
aspecte raportate la digitalizare activităților din întreprinderi, potențiale soluții în acest scop și
bariere în calea digitalizării, interacțiunea cu administrația publică de la nivel județean și situația
serviciilor electronice de la nivel județean;
• Informații privind contextul COVID-19 în cadrul cărora s-au urmărit potențialele măsuri de sprijin
al agenților economici, capacitatea desfășurării muncii la domiciliu și impactul crizei economice
generată de acest context asupra factorilor precum capacitatea de producție, cifra de afaceri sau
numărul de angajați.
Metodologia de distribuire a chestionarelor către respondenți și de colectare a răspunsurilor, realizată și
aplicată în parteneriat cu Beneficiarul, a constat în următorii pași principali:
•
•

Elaborarea chestionarului de către Consultant, în format Eord și Google Forms și aprobarea
acestuia de către Beneficiar;
Elaborarea materialelor grafice de prezentare și a mesajelor și anunțurilor de promovare a
chestionarului în mediul online, precum și aprobarea acestora de către Beneficiar;
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•

Stabilirea modului de completare și transmitere a chestionarelor: metoda de completare a
formularelor a fost adaptată situației actuale cauzate de pandemia COVID-19, fiind online, utilizând
platforma Google Forms;
• Stabilirea termenelor de completare și transmitere a chestionarelor;
• Diseminarea chestionarului către mediul de afaceri, de către reprezentanții Beneficiarului, pe căile
de comunicare stabilite anterior, colectarea chestionarelor completate în format online și
prelucrarea și interpretarea răspunsurilor primite.
Chestionarul a fost disponibil pentru completare timp de aproximativ două luni. Chestionarul a fost
completată de către 16 reprezentanți ai mediului de afaceri din Județul Ialomița și reprezintă opiniile și
tendințele unui segment relativ scăzut al mediului economic județean, în unele cazuri, situațiile la un nivel
mai ridicat putând rezulta în concluzii diferite. În următoarele secțiuni sunt prezentate întrebările adresate
și răspunsurilor oferite de către mediul de afaceri din județul Ialomița participant în cadrul procesului de
consultare.
Detalii despre companie
Care este anul înființării companiei pe care o reprezentați?
Respondenții acestui chestionar reprezintă companii înființate începând cu anul 1990, până în anul 2020.
Sunt prezente așadar, atât companii active pe piața de perioade lungi de timp, cât și companii mai noi, ceea
ce surprinde o acoperire a viziunii companiilor noi pe piața, cu experiență scăzută, dar și a celor care își
desfășoară activitatea în Județul Ialomița de peste 20 de ani.

1990 1991 2004 2005 2006 2007 2011 2013 2017 2018 2019 2020

Vă rugăm să menționați numărul mediu de angajați ai societății dumneavoastră, aferent anului 2020:
O mare parte dintre respondenți, respectiv 81.25% dintre aceștia, dețin microîntreprinderi, cu un număr
de angajați între 0 și 9, apoi 12.50% din companii sunt mici, cu peste 10-49 de angajați. Întreprinderile
mijlocii cu angajați între 50-249 sunt reprezentate de către 10% dintre respondenți, iar companii mari, cu
peste 250 angajați nu au fost raportate. Raportat la mărimea companiei din perspectiva numărului de
angajați, și în acest caz sunt reprezentate următoarele tipologiile de companii: cele micro, mici, mijlocii.
FIGURA 24 NUMĂRUL MEDIU DE ANGAJAȚI DIN COMPANIILE DIN JUDEȚUL IALOMIȚA PARTICIPANTE
LA PROCESUL CONSULTATIV

6%
13%
între 0-9 angajați
între 10-49 angajați
între 50-249 angajați
81%
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Vă rugăm să menționați cifra de afaceri încasată la nivelul anului 2020
Circa 88% dintre participanții acestui proces consultativ reprezintă companii cu încasări de sub 1 milion de
euro în anul 2020, iar restul de 12% au încasat peste 1 milion de euro în același an.
FIGURA 25 CIFRA DE AFACERI ÎNCASATĂ ÎN ANUL 2020 LA NIVELUL ÎNTREPRINDERILOR DIN JUDEȚUL
IALOMIȚA

12.50%

Peste 1 milion de euro
Sub 1 milion de euro
87.50%

Vă rugăm să menționați localizarea sediului social al întreprinderii dumneavoastră (localitatea):
Cele mai multe companii reprezentate în acest proces sunt înregistrate cu sediul social al întreprinderii în
municipiul Slobozia (25%), urmat apoi de Comuna Urziceni (18.5%), restul companiilor având sedii în
diferite localități: Amara, Ciulnița, Miloșești, Fetești, Gheorghe Doja, Săveni, Sfântu Gheorghe, Țăndărei și
Traian.
Care este domeniul din care obțineți cel mai mare procent din cifra de afaceri?
Principalele domenii menționate de către respondenți ca domenii de impact asupra cifrei de afaceri sunt
agricultură, silvicultură, pescuit și comerțul cu ridicata și cu amănuntul. Restul domeniilor corespund ca
opțiunea unui respondent fiecare.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agricultură, silvicultură, pescuit
Comerțul cu ridicata și cu amănuntul
Cercetare-dezvoltare, consultanță, servicii de marketing, publicitate, management, etc.
Industria constructoare de mașini, utilaje, echipamente și a mijloacelor de transport
Industria lemnului și hârtiei
Intermediere, transport, depozitare
Industria alimentară
IT&C
Servicii in domeniul auto
Servicii financiare

În următorii ani, estimați că:
Cu privire la estimările preconizate pentru următorii ani, în ciuda contextului generat de pandemia cu
Covid-19, respondenții susțin o tendință pozitivă în cadrul a 3 elemente: profitul, cifra de afaceri și volumul
producției. Cei mai mulți dintre aceștia (între 50% și 63% dintre respondenți) consideră că aceste elemente
vor crește cu peste 20% sau cu până la 20% în următorii ani. O pondere scăzută dintre respondenți (între
6.3% și 12.5%) consideră că aceste aspecte ar putea să scadă cu peste 20% și nici un respondent nu a
estimat că profitul, cifra de afaceri sau volumul producției va scădea cu până la 20%. În ceea ce privește
numărul angajaților, majoritatea (56%) consideră că nu se va schimba, 25% consideră că numărul
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angajaților va crește fie cu până la sau peste 20%, iar 19% consideră că acest indicator va scădea cu sau
până la 20%.
Elementul cel mai promițător este punctat de către respondenți ca fiind cifra de afaceri, unde 38% dintre
respondenți consideră că acest aspect va crește cu peste 20%, iar 31% dintre respondenți consideră că
acesta va crește cu până la 20% și volumul producției, unde 19% din respondenți au estimat că acesta va
crește cu peste 20%, iar 44% - că va crește cu până la 20%.
FIGURA 26 ESTIMĂRILE MEDIULUI DE AFACERI DIN JUDEȚUL IALOMIȚA PENTRU URMĂTORII ANI
Profitul

18.8%

Cifra de afaceri

Volumul producției

Numărul de angajați

Va crește cu peste 20%
Va scădea cu până la 20%

31.3%

37.5%

37.5%

31.3%

18.8%

18.8%

43.8%

6.3%

56.3%

Va crește cu până la 20%
Va scădea cu peste 20%

12.5%

18.8%

18.8%

12.5%

6.3%

6.3% 12.5%

Va rămâne aproximativ la fel

Mediul de afaceri județean
Care sunt principalele beneficii pe care le aveți desfășurând activități economice în Județul Ialomița?
Vă rugăm să acordați o notă de la 1 (foarte puțin important) până la 5 (foarte important) pentru
următoarele criterii:
Cele mai importante beneficii pe care respondenții le au desfășurând activități economice în Județul
Ialomița:
•

cele mai multe note de 4 și 5 acordate pentru: apropierea fata de piața de desfacere (69%),
proximitatea față de furnizori (56%), disponibilitatea terenurilor/spațiilor pentru desfășurarea
activității (56%), distanța față de capitala României (56%).

Cele mai puțin importante beneficii pe care respondenții le au desfășurând activități economice în județul
Ialomița:
•

cele mai multe note de 1 și 2 acordate pentru: accesul la forță de muncă bine pregătită în
localitate și împrejurimi (50%); infrastructura IT și acoperirea broad band adecvată (44%);
costul terenurilor, asistență financiară, atractivitatea generală a zonei și facilitățile oferite
investitorilor (38%).

De asemenea, este adus în vedere profitul agricol ridicat din zonă și timpul liber de care dispun cetățenii.
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FIGURA 27 PRINCIPALELE BENEFICII PE CARE ÎNTREPRINDERILE LE AU DESFĂȘURÂND ACTIVITĂȚI
ECONOMICE ÎN JUDEȚUL IALOMIȚA

Distanța față de capitala României

18.8%

Acoperirea broadband adecvată

25.0%
37.5%

Infrastructura IT

6.3%

31.3%

Atractivitatea generală a zonei

6.3%

25.0%

Disponibilitatea terenurilor/spațiilor pentru desfășurarea… 12.5% 12.5%
Proximitatea față de alte firme din același sector

18.8%

Proximitatea față de furnizori

18.8%

Acces către piețe/ zone învecinate
Apropierea fata de piața de desfacere
Facilitățile oferite investitorilor

31.3%

Costul forței de muncă din localitate șiîmprejurimi 6.3%
Accesul la forță de muncă bine pregătită în localitate…

2

3

4

31.3%

18.8%

31.3%
37.5%
25.0%

25.0%

31.3%
43.8%

31.3%

18.8%

31.3%

18.8%

18.8%

25.0%

18.8%

31.3%

37.5%

Costul factorilor de producție (materie primă), în afară de… 12.5% 12.5%

1

25.0%

12.5%

12.5%
25.0%

12.5% 6.3% 12.5%

25.0%

31.3%

25.0%

12.5% 6.3%

25.0%

18.8%

43.8%

6.3%

25.0%

18.8%

31.3%

6.3%

25.0%

25.0%

18.8%

12.5% 6.3%

Acces către legături de transport

12.5%

18.8%

12.5%

12.5%

18.8%

12.5% 12.5%

31.3%

Costul terenurilor

18.8%

12.5% 12.5%

25.0%

Asistență financiară

43.8%

18.8%

18.8%
25.0%

12.5% 12.5%

5

Cum apreciați principalele dezavantaje pe care le întâmpinați desfășurând activități economice în
Județul Ialomița? Vă rugăm să acordați o notă de la 1 (foarte puțin important) până la 5 (foarte
important) pentru următoarele criterii:
În activitățile economice desfășurate în Județul Ialomița, raportat la informațiile oferite de către
respondenții participanți ai acestui proces de consultare al mediului de afaceri, s-a dedus următoarea
ierarhizare a dezavantajelor întâmpinate, de la cele mai mari dezavantaje, la cele nesemnificative
dezavantaje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Infrastructura de transport deficitară (81% consideră acest aspect important și foarte
important);
Deservirea deficitară cu utilități publice (81% consideră acest aspect important și foarte
important);
Birocrația excesivă din sectorul public (81% consideră acest aspect important și foarte
important);
Taxele mari (69% consideră acest aspect important și foarte important);
Disponibilitatea forței de muncă (44% consideră acest aspect important și foarte important);
Creșterea salariilor (50% consideră acest aspect important și foarte important);
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7.
8.
9.

Calitatea redusă a vieții (63% consideră acest aspect important și foarte important);
Deficitul de terenuri și spații de birouri (31% consideră acest aspect important și foarte
important);
Distanța față de capitala României (50% consideră acest aspect important și foarte important);

FIGURA 28 PRINCIPALELE DEZAVANTAJE PE CARE OPERATORII ECONOMICI LE ÎNTÂMPINĂ
DESFĂȘURÂND ACTIVITĂȚI ECONOMICE ÎN JUDEȚUL IALOMIȚA
Distanța față de capitala României

18.8%

Deficitul de terenuri și spații de birouri

18.8%

Calitatea redusă a vieții

18.8%

Creșterea salariilor

12.5%
25.0%
18.8%

12.5% 6.3%

18.8%

Birocrația excesivă din sectorul public 6.3% 12.5%

2

3

4

18.8%

18.8%
25.0%

25.0%

18.8%

50.0%
31.3%

18.8%

18.8%

12.5%

12.5%

12.5%

Deservirea deficitară cu utilități publice 6.3% 12.5%

25.0%

25.0%

50.0%

Taxele mari 6.3%6.3%

1

25.0%

31.3%

Disponibilitatea forței de muncă 6.3%

Infrastructura de transport deficitară

18.8%

25.0%
43.8%

68.8%
62.5%
56.3%

5

De asemenea, respondenții au enumerat o serie de alte dezavantaje după cum urmează:
•
•
•
•
•

Lipsa contractelor de muncă în județ;
Corupția, neimplicarea autorităților in dezvoltarea afacerilor locale;
Pe șoseaua Amara, la ieșirea din Slobozia nu există canalizare;
Autoritatea locală nu încurajează mediul de afaceri local;
Comportamentul Organelor de control.

Cum apreciați forța de muncă la care aveți acces în județ?
Din perspectiva forței de muncă, respondenții sunt nemulțumiți și foarte nemulțumiți în proporții de sub
25-56% de aspectele date raportate la forța de muncă. Cel mai nemulțumiți, respondenții sunt de numărul
de candidați la care compania are acces / ușurința în recrutare, urmate apoi de așteptările salariale (50%).
Totuși, aspectele care creează cea mai multă mulțumire sunt disciplina la locul de muncă (50%) și fidelitatea
față de companie.
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FIGURA 29 APRECIEREA FORȚEI DE MUNCĂ DIN JUDEȚUL IALOMIȚA
Disciplină a muncii (respectarea orarului, a
termenelor limită, a angajamentelor etc)
Așteptări salariale

12.5%

12.5%

18.8%
25.0%

Numărul de candidați la care compania are acces /
Ușurința în recrutare

25.0%
18.8%

Nivelul de pregătire/competență al forței de muncă
locală
Foarte nemulțumit(ă)

Nemulțumit(ă)

50.0%

31.3%

Fidelitatea față de companie

Corelarea calificărilor disponibile cu necesitățile
companiei

25.0%

18.8%

18.8%
18.8%

31.3%
25.0%

25.0%
Neutru

18.8%
Mulțumit(ă)

31.3%
37.5%

12.5%
31.3%
25.0%

31.3%
25.0%
31.3%

Foarte mulțumit(ă)

Care ar fi, din perspectiva dvs., cele mai importante 3 măsuri pe care administrația din județul Ialomița
le-ar putea implementa pentru a face județul mai atractiv pentru afaceri?
Raportat la răspunsurile furnizate de către reprezentații mediului de afaceri, de la cele mai importante
măsuri pe care administrația din Județul Ialomița le-ar putea implementa pentru a face județul mai atractiv
pentru mediul de afaceri, la cele cu o importanță mai scăzută, acestea sunt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reglementări fiscale care să favorizeze dezvoltarea de afaceri;
Investiții în educație și formarea forței de muncă;
Promovarea antreprenorialului și furnizarea de servicii de consultanță pentru întreprinzătorii
locali;
Investiții în infrastructură și servicii publice de calitate pentru a face județul atractiv pentru forța
de muncă din România;
Obținerea facilă a aprobărilor și autorizaților necesare;
Măsuri de sprijinire și promovare a economiei circulare;
Reglementări urbanistice care să favorizeze construcția de spatii de birouri, parcuri industriale,
logistice;
Investiții pentru îmbunătățirea mobilității angajaților;
Promovarea Ialomiței ca destinație de afaceri și atragerea de forță de muncă din țară și din
străinătate;
Investiții pentru creșterea mobilității mărfurilor (transport mărfuri);
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FIGURA 30 CELE MAI IMPORTANTE MĂSURI PE CARE ADMINISTRAȚIA DIN JUDEȚUL IALOMIȚA LE-AR
PUTEA IMPLEMENTA PENTRU A FACE JUDEȚUL MAI ATRACTIV PENTRU AFACERI
Investiții în educație și formarea forței de muncă
Reglementări fiscale care să favorizeze dezvoltarea de
afaceri
8.2%
4.9%

Investiții în infrastructură și servicii publice de calitate
pentru a face județul atractiv pentru forța de muncă din
România
Promovarea Ialomiței ca destinație de afaceri și atragerea
de forță de muncă din țară și din străinătate

16.4%

11.5%

Obținerea facilă a aprobărilor și autorizaților necesare

18.0%

Investiții pentru îmbunătățirea mobilității angajaților

9.8%
Măsuri de sprijinire și promovare a economiei circulare
6.6%

9.8%
9.8%

4.9%

Promovarea antreprenoriatului și furnizarea de servicii de
consultanță pentru întreprinzătorii locali
Investiții pentru creșterea mobilității mărfurilor (transport
mărfuri)
Reglementări urbanistice care să favorizeze construcția de
spatii de birouri, parcuri industriale, logistice

Considerați că există și alte măsuri prioritare pe care administrația publică le poate implementa pentru
dezvoltarea mediului de afaceri din județul Ialomița? Vă rugăm detaliați:
Respondenții au sugerat mai multe măsuri prioritare pe care administrația publică le poate implementa
pentru dezvoltarea mediului de afaceri din județul Ialomița, după cum urmează:
•
•
•
•
•
•
•

Finanțarea din partea instituțiilor statului pentru reamenajarea fostelor fabrici din județ;
Investiția în energii verzi;
Educația adulților( sunt mulți analfabeți);
Digitalizare;
Organizarea de întâlniri între oamenii de afaceri si Organele de autorizare și control, pentru o mai
bună înțelegere a fenomenului preventiv față de cel sancționabil;
Promovarea și susținerea antreprenorialului;
Susținerea producțiilor locale, promovarea produsele autohtone.

În opinia dumneavoastră, care ar fi principalele domenii specifice de activitate economică care ar putea
reprezenta motoare de dezvoltare economică ale Județului Ialomița? Vă rugăm să bifați maximum trei
domenii:
Principalele domenii specifice de activitate economică care ar putea reprezenta motoare de dezvoltare
economică în Județul Ialomița, ierarhizate în funcție de potențial (de la cel mai mare potențial la cel mai
mic), sunt clasificate după cum urmează:
•
•
•

IT & C;
Agricultură, silvicultură, pescuit;
Industria alimentară;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construcțiile;
Producția de energie;
Activități de recreere, artistice, culturale, divertisment;
Intermediere, transport, depozitare;
Comerțul cu ridicata și cu amănuntul;
Industria textilă;
Servicii private de sănătate și asistență socială;
Servicii financiare;
Servicii private de educație și formare;
Industria constructoare de mașini, utilaje, echipamente și a mijloacelor de transport;
Fabricarea calculatoarelor, a produselor electronice, optice, etc.;
Industria lemnului și hârtiei;
Industria chimică/petrochimică;
Industria metalurgică;
Cercetare-dezvoltare, consultanță, servicii de marketing, publicitate, management, etc.;
Hoteluri, restaurante – turism;
Industria extractivă.

Din toate domeniile specifice de activitate economică enumerate, ultimele 3 nu au fost selectate de nici un
respondent: cercetare-dezvoltare, consultanță, servicii de marketing, publicitate, management, etc.,
hoteluri, restaurante – turism, industria extractivă.
Considerați că există și alte domenii specifice de activitate economică care ar putea reprezenta
motoare de dezvoltare economică ale Județului Ialomița? Vă rugăm să detaliați:
Alte domenii specifice de activitate economică, potențiale motoare de dezvoltare economică a județului
propuse de către respondenți sunt: energie verde, parcuri fotovoltaice, educația tinerilor și a adulților,
sectorul auto, bursa de mărfuri agricole.
Numiți principalele specializări din învățământul dual / profesional / vocațional / superior pe care le
considerați necesare pentru mediul de afaceri din județul Ialomița în următorii 7-10 ani. Pot fi atât
specializări existente, cât și noi specializări necesare.
Respondenții au enumerat următoarele specializări din învățământul dual / profesional / vocațional /
superior pe care le consideră necesare pentru mediul de afaceri din județul Ialomița în următorii 7-10 ani:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Specializări în mecanică;
Specializări pentru domeniul social-medical;
Specializări în comerț
Specializări în IT&C
Specializări în inginerie
Specializări în energii verzi și energii alternative;
Energii verzi, energie alternativă. Recalificare;
Specializări în construcții-instalații
Specializări în agricultură;
Specializări în servicii de ospitalitate.

A fost pus în evidență faptul că este nevoie de muncitori calificați în toate domeniile de actualitate anul
2021.
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Cum ați evalua următoarele aspecte privind interacțiunea cu administrația publică la nivel județean?
Interacțiunea cu administrația publică la nivel județean este evaluată în proporții cuprinse între 19% și 56%
cu indicativele de foarte mulțumit(ă) și mulțumit(ă). Ponderea în care respondenții se raportează la
interacțiunea cu administrația publică de la nivel județean ca fiind nemulțumiți sau foarte nemulțumiți este
cuprinsă între 38% și 44%. Având în vedere că proporțiile sunt mai ridicate în cadrul manifestării unei
tendințe de mulțumire sau neutre, situația este una favorabilă, dar care lasă totuși loc de îmbunătățiri.
Aspectul față de care cea mai mare pondere dintre respondenți sunt nemulțumiți este transparența
deciziilor și deschiderea către mediul de afaceri (44%), iar cei mai mulți dintre aceștia sunt mulțumiți de
accesul facil la informațiile publice și disponibilitatea datelor publice pe pagina web a Consiliului Județean
/ platforme online.
FIGURA 31 EVALUAREA ASPECTELOR PRIVIND INTERACȚIUNEA CU ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LA
NIVELUL JUDEȚULUI IALOMIȚA
Accesul facil la informațiile publice și disponibilitatea
datelor publice pe pagina web a Consiliului Județean /…

18.8%

18.8%

Organizarea internă a Consiliului Județean și gradul de
birocrație

18.8%

18.8%

Interacțiunea cu Consiliul Județean în mediul online

18.8%

18.8%

Interacțiunea cu personalul Consiliului Județean în mediul
fizic

25.0%

Transparența deciziilor și deschiderea către mediul de
afaceri
Foarte nemulțumit(ă)

Nemulțumit(ă)

31.3%
Neutru

6.3%

56.3%

25.0%

37.5%

18.8%

12.5%

12.5%
Mulțumit(ă)

37.5%

25.0%

31.3%

37.5%

6.3%

6.3%

18.8%

Foarte mulțumit(ă)

Ce priorități credeți că ar trebui să își asume autoritățile publice la nivel județean în privința
transformării digitale?
Din cele 5 aspecte date, doar 3 sunt considerate priorități pe care autoritățile de la nivel județean ar trebui
să și le asume în privința transformării digitale. Principalele 3 cele mai necesare și cu o nevoie de intervenție
prioritizată sunt:
•
•
•

Simplificarea interacțiunii cu mediul privat prin reducerea birocrației;
Implementarea unui sistem online pentru înregistrare și emitere documente;
Creșterea transparenței și facilitarea accesului mediului de afaceri la informațiile de interes public.

Celelalte 2 aspecte date nu au fost alese de nici unul din respondenți:
•
•

O atenție aproape la fel de ridicată o necesită și următoarele procese în scopul transformării
digitale;
Dezvoltarea unei platforme de atragere și informare a investitorilor.
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FIGURA 32 PRIORITĂȚI ÎN PRIVINȚA TRANSFORMĂRII DIGITALE RAPORTATE LA AUTORITĂȚILE PUBLICE
DE LA NIVEL JUDEȚEAN
Simplificarea interacțiunii cu mediul privat prin
reducerea birocrației
25.6%
38.5%

Implementarea unui sistem online pentru
înregistrare și emitere documente

Creșterea transparenței și facilitarea accesului
mediului de afaceri la informațiile de interes
public

35.9%

Vă rugăm să menționați dacă autoritățile publice la nivel județean mai pot implementa și alte măsuri
de transformare digitală pentru interacțiunea cu mediul de afaceri?
Alte măsuri de transformare digitală pentru interacțiunea cu mediul de afaceri pe care autoritățile publice
de la nivelul Județului Ialomița le poate implementa sunt: crearea unui sistem digital care să crească
transparenta achizițiilor și organizarea licitațiilor și folosirea tuturor pârghiilor pe care le oferă sectorul
digital.
Ce servicii electronice utilizați în acest moment sau credeți că ar fi utile în relația cu autoritățile publice
la nivel județean?
Toate serviciile electronice sunt considerate ca fiind utile și prioritare în proporții cuprinse între 19% și
56%. Serviciile disponibile, dar greu de utilizat în relația cu autoritățile publice sunt considerate plata
taxelor (25%) și obținerea finanțării (19% dintre respondenți). Solicitarea, urmărirea și obținerea de
documente constatatoare, depunerea de declarații, bugetarea participativă și consultarea publică au fost
apreciate de către respondenți ca fiind disponibile dar greu de utilizat în proporție de 12%. Serviciile
Depunerea de declarații a primit cele mai multe aprecieri ca fiind disponibil și ușor de utilizat (44%). În
același timp acest serviciu are și cea mai mare pondere dintre serviciile care nu sunt necesare (18%).
FIGURA 33 SERVICIILE ELECTRONICE UTILIZATE SAU UTILE ÎN RELAȚIA MEDIULUI DE AFACERI CU
AUTORITĂȚILE PUBLICE DE LA NIVEL JUDEȚEAN
Depunere / primire documente online

25.0%

6.3%

Consultare publică

12.5%

12.5%

Bugetare participativă

12.5%

12.5%

Obținerea de finanțări 6.3%

12.5%

6.3%6.3% 12.5%

18.8%

12.5%

56.3%
12.5%

12.5%

înregistrarea activelor 6.3%6.3%
Plata taxelor

18.8%

43.8%
12.5%

12.5%

50.0%

18.8%

Depunerea de declarații

Solicitarea, urmărirea și obținerea de
documente constatatoare

56.3%

6.3% 12.5%
18.8%

50.0%
31.3%

25.0%

25.0%

18.8%
43.8%

6.3%

18.8%

6.3%

18.8%

12.5%

25.0%
6.3% 12.5%

Serviciul este disponibil și ușor de utilizat

Serviciul este disponibil, dar greu de utilizat

Serviciul ar fi util si este prioritar

Serviciul ar fi util, dar nu este prioritar

Serviciul nu este necesar

Nu știu / Nu răspund
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Considerați că este prioritară și implementarea altor servicii electronice? Dacă da, vă rugăm să
enumerați aceste servicii.
Respondenții au sugerat implementarea un sistem de evaluare a funcționarilor publici și a interacțiunii cu
aceștia.
Informații privind contextul COVID-19
Ce măsuri considerați ca ar trebui să adopte administrația publică pentru a sprijini agenții economici și
de a asigura dezvoltarea afacerilor, în perioada pandemiei cu virusul SARS-CoV-2?
Potențialele măsuri propuse pe care administrația publică le poate adopta pentru a sprijini agenții
economici și pentru a asigura dezvoltarea afacerilor în perioada pandemiei cu virusul SARS-CoV-2 sunt
ajutoarele financiare/economice pentru sectoarele asupra cărora pandemia a avut cele mai mari efecte
negative, realizarea campaniilor de susținere a mediului de afaceri local. Mai mult, se consideră faptul că
restricțiile impuse ar trebui să se rezume la purtarea măștii.
În ce măsură este posibilă desfășurarea activităților de muncă la domiciliu/ tel muncă în cadrul
companiei dvs., în perioada pandemiei cu virusul SARS-CoV-2 și în perioada imediat următoare?
Din perspectiva desfășurării activităților de muncă la domiciliu, respectiv de tele muncă, părerile sunt
unanime. Respondenții consideră că munca la domiciliu nu este posibilă și nu e cazul să se facă o asemenea
tranziție.
În ce măsură criza cauzată de pandemia cu virusul SARS-CoV-2 a condus la scăderea capacității de
producție și/sau la scăderea numărului de angajați și/sau a cifrei de afaceri în cadrul companiei dvs. și
care considerați că este perioada de timp necesară pentru redresarea activității?
Circa 40% dintre companii au fost afectate într-o oarecare măsură de criza cauzată de pandemia cu virusul
SARS-CoV-2. Sunt descrise situații în care criza cauzată de pandemia cu virusul SARS-CoV-2 a condus la
scăderea cifrei de afaceri cu 60%, iar timpul necesar pentru revenire este considerat ca fiind de 1-3 ani. De
asemenea, sunt prezente și situațiile favorabile în cadrul cărora companiile nu au fost surprinse de efecte
negative.
Vă rugăm să menționați orice alte aspecte pe care le considerați relevante pentru Strategia de
Dezvoltare a Județului Ialomița.
Constituirea Consiliului de Strategie și Consiliere Economică este considerat un pas important în relația
Consiliului Județean Ialomița cu mediul economic, precum și un forum de comunicare eficient, în special în
definirea priorităților județului. Alt aspect important în cadrul Strategiei de Dezvoltare Economică și Socială
a Județului Ialomița este susținerea mediului de afaceri local prin reducerea taxelor, dezvoltarea
infrastructurii și a facilităților pentru mediul de afaceri și creșterea dialogului.

4.3.3.
ANALIZA RĂSPUNSURILOR DIN CADRUL
CHESTIONARULUI DEDICAT STRUCTURILOR ASOCIATIVE JUDEȚUL IALOMIȚA
Metodologie și informații generale
Chestionarul dedicat structurilor asociative a fost creat pe baza unei analize preliminare a literaturii și a
datelor disponibile. Structura acestuia fiind împărțită în 8 întrebări prioritare care urmăresc aspecte
specifice raportate la direcțiile de dezvoltare ale Județului Ialomița:
Metodologia de distribuire a chestionarelor către administrația publică și de colectare a răspunsurilor,
realizată și aplicată în parteneriat cu Beneficiarul, a constat în următorii pași principali:
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•
•

•

•

Elaborarea chestionarului de către Consultat, în format MS Word și Google Forms, și
aprobarea acestuia de către Beneficiar;
Stabilirea modului de completare și transmitere a chestionarelor (Metoda de completare a
formularelor a fost adaptată situației actuale cauzate de pandemia COVID-19): online utilizând
platforma Google Forms;
Stabilirea termenelor de completare și transmitere a chestionarelor destinate structurilor
asociative, urmând ca ulterior să fie trimise înștiințări periodice de completare pe măsură ce se
apropie termenul limită;
Diseminarea chestionarului către reprezentanții structurilor asociative pe căile de comunicare
stabilite anterior pentru prelucrare și interpretare.

Chestionarul a fost disponibil pentru completare timp de aproximativ două luni. La conturarea direcțiilor
de orientare ale Strategiei de Dezvoltare Economică și Socială a Județului Ialomița 2021-2027, prin prisma
chestionarului pentru structurile asociative, au participat 10 reprezentanți ai acestora:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Asociația Cultural-Educativ-Sportivă A-Z Men Sana Expert;
Societatea Națională de Cruce Roșie din România. Filiala Ialomița;
Fundația de Turism și Ecologie a Dunării de Jos "Ciulinii Bărăganului";
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România;
Asociata "Rotary Club Slobozia";
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Ialomița Centrală;
Asociația Club Sportiv Viitorul Urziceni;
Asociația Club Sportiv Activ Slobozia;
Asociația "Din inimă pentru aproapele";
Asociația Balkan Development Support.

Direcții de dezvoltare
Care sunt, în opinia dumneavoastră, principalele provocări cu care se confruntă județul Ialomița în
Mediul Urban?
În județul Ialomița, au fost identificate următoarele provocări raportate la Mediul Urban:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Numărul redus al parcărilor;
Nevoia de decongestionare a traficului auto urban din Municipiul Slobozia prin introducerea în
sistemul de transport piste de biciclete;
Nevoia de educare a cetățenilor și de creștere a spiritului civic;
Nevoia de creștere a ofertei locurilor de muncă de calitate care să permită reducerea ratei
șomajului /
Nevoia de calificare a forței de muncă (în special în domeniul urbanisticii, pentru a contracara
actualele dezvoltări urbanistice - haotice și agresive asupra mediului și imaginii ambientale);
Nevoia de monitorizare a calității factorilor de mediu din mediul urban și integrarea de măsuri
eficiente pentru îmbunătățirea calității acestora;
Nevoia de dezvoltare a mediului de afaceri și de atragere a investițiilor;
Nevoia de dezvoltare și îmbunătățire a serviciilor publice comunitare și a infrastructurii;
Dezvoltarea unui parteneriat bazat pe încredere între autorități și societatea civilă.
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Care sunt, în opinia dumneavoastră, principalele provocări cu care se confruntă județul Ialomița în
Mediul Rural?
În Mediul Rural al Județului Ialomița, au fost identificate următoarele provocări:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rata mare a abandonului școlar;
Nevoia de educare a cetățenilor și de creștere a spiritului civic;
Calitatea redusă a nivelului de educație;
Nevoia de diversificare a serviciilor public-private pentru reducerea decalajelor rural-urban;
Nevoia de modernizare a infrastructurii de circulație, comunicație si echipare tehnico-edilitară;
Nevoia de realizare a centrelor civice în mediul rural, cu grădinițe și facilități de agrement.
Nevoia de creștere a ofertei locurilor de muncă pentru a asigura un nivel decent de trai;
Creșterea gradului de responsabilizare și de participare a populației la cadrul activităților
economice și sociale realizate la acest nivel;
Susținerea dezvoltării afacerilor, în special a unor activități agricole conexe - prelucrare produse
agricole primare;
Creșterea gradului de implicare, interes și profesionalism a personalului din primăriile comunale;
Nevoia de păstrare, revenire și reînviere a tradițiilor/obiceiurilor culturale;
Protecția ariilor naturale;
Modernizarea agriculturii;
Administrarea cimitirelor și pajiștilor pentru încurajarea creșterii animalelor.

Care sunt, în opinia dumneavoastră, principalele puncte tari pe care județul Ialomița ar trebui să
mizeze în demersurile viitoare de dezvoltare în Mediul Urban?
În Mediul Urban, au fost identificate următoarele puncte tari:
•
•
•
•
•

Obiectivele turistice;
Cluburile sportive performante;
Oportunități de dezvoltare a investițiilor în industria prelucrătoare a produselor agricole;
Poziția geografică: acces la sistemul de transport rutier, feroviar și fluvial;
Viteza de propagare a informației și gradul înalt de educație al populației ce permite un impact
deosebit în ceea ce privește relația autorități – populație.

Care sunt, în opinia dumneavoastră, principalele puncte tari pe care județul Ialomița ar trebui să
mizeze în demersurile viitoare de dezvoltare în Mediul Rural?
În Mediul Rural, au fost identificate următoarele puncte tari:
•
•
•
•
•
•

Tradițiile și obiceiurile locale;
Cultura și istoria;
Existența terenurilor agricole ce pot fi acumulate în cadrul unor cooperative agricole;
Mediul competitiv din agricultură;
Conștientizarea potențialelor schimbări foarte mari, într-un timp relativ scurt;
Peisajele naturale, ce pot fi valorificate în scop turistic.

Care sunt, în opinia dumneavoastră, principalele direcții de dezvoltare pe care ar trebui să le urmeze
județul Ialomița în următorii 10 ani pentru Mediul Urban?
În Mediul Urban, au fost identificate următoarele direcții principale de dezvoltare pe care ar trebui să le
urmeze județul Ialomița:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Infrastructura pentru parcări și mobilitate urbană;
Dezvoltarea urbanisticii;
Amenajare spații verzi, spații de relaxare, pentru a petrece timpul liber;
Construcția spațiilor pentru desfășurarea activităților sportive;
Dezvoltarea turismului, în special agroturismul.
Protejarea mediului;
Dezvoltarea culturii;
Creșterea capacității unității administrativ – teritoriale și facilitarea oportunităților antreprenoriale
de a accesa fonduri UE;
Rezolvarea problemelor demografice: lipsa forței de muncă, creșterea deficitului de populație;
Modernizarea unei gândiri economice bine racordată la specificul și resurse județului.

A mai fost menționat faptul ca direcție principală de dezvoltare sprijinirea prin măsuri administrative a
dezvoltării economice ( inclusiv în scopul creării de locuri de muncă ), susținerea și promovarea educației
în școli și licee ( inclusiv prin acordarea de burse, diplome de recunoaștere a excelenței privind educația în
rândul elevilor și profesorilor), realizarea de programe educaționale pe teme de sănătate, inclusiv prin
sport.
Care sunt, în opinia dumneavoastră, principalele direcții de dezvoltare pe care ar trebui să le urmeze
județul Ialomița în următorii 10 ani pentru Mediul Rural?
În Mediul Rural, au fost identificate următoarele direcții principale de dezvoltare pe care ar trebui să le
urmeze județul Ialomița:
•
•
•
•
•
•
•
•

Amenajare spații verzi, spații de relaxare, pentru a petrece timpul liber;
Dezvoltarea producției agricole: creșterea animalelor, legumicultura si pomicultura.
Specializarea tinerilor în domeniile agricole, turism, ecoturism;
Prelucrarea locală a produselor alimentare;
Cultivarea interesului pentru muncă în rândul populației;
Dezvoltarea afacerilor care la rândul lor vor absorbi forța de muncă, în vederea stabilizării
populației locale;
Creșterea gradului de cultură și de performanță în pregătirea școlară;
Încurajarea investițiilor noi în prelucrarea produselor agricole.

Un alt aspect important menționat este modernizarea micro infrastructurii de care mediul rural are nevoie,
ca tendință generală de micșorare a diferențelor dintre mediul rural și urban (asfaltare, dezvoltarea
rețelelor de canalizare, rețele de apă potabilă și gaze naturale), precum și promovarea turismului rural
prin realizarea de evenimente istorice, culturale și sportive.
Vă rugăm să menționați orice alte aspecte pe care le considerați relevante pentru Strategia de
Dezvoltare Economică și Socială a Județului Ialomița:
Respondenții consideră că în conceperea și direcționarea unor strategii de dezvoltare locală trebuie să se
evite generalizările și tendința de șablonizare, iar în conceperea marilor direcți trebuie găsite și fixate
soluțiile de realizare și mijloacele de implementare.
Alte aspecte pe care reprezentanții structurilor asociative le consideră relevante pentru Strategia de
Dezvoltare Economică și Socială a Județului Ialomița sunt:
•
•

Atragerea unor tineri investitori dedicați dezvoltării zonei, ci nu numai axați pe profitul personal;
Oferirea unor motivații, sprijin și facilități tinerilor specialiști.
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Respondenții au remarcat de asemenea ca particularitate a județului Ialomița faptul că este situat în
mijlocul Bărăganului, fapt pune în evidență nevoia de valorificare a potențialul agricol al acestuia, care ar
avea efecte foarte importante pe termen lung asupra vieții întregii populații a județului. Acest lucru este
unul ce ține de o strategie de dezvoltare de termen lung (peste 15 ani), fiind un obiectiv greu de realizat,
dar care ar avea efecte extrem de pozitive.

4.3.4.
ANALIZA RĂSPUNSURILOR DIN CADRUL
CHESTIONARULUI DEDICAT LOCUITORILOR
Metodologia sondajului de opinie
Sondajul de opinie a fost desfășurat în regim CATI pe un eșantion reprezentativ la nivelul populației județului
Ialomița cu un volum de 498 de respondenți cu vârste peste 18 ani. Marja de eroare statistică este de +/4,5%
pentru un interval de încredere de 95%.
Limite metodologice: dată fiind distribuția în plan teritorial a populației, prin raportare la volumul eșantionului
consistența statistică minim necesară (peste 30 de cazuri) a fost atinsă în cazul a două localități: Slobozia și
Fetești, Municipiul Urziceni poziționându-se sub limita menționată.
Raportul prezintă principalele rezultate ale sondajului de opinie, precum și principalele informații discutate în
cadrul grupurilor de lucru

Strategie. Percepție. Valorizări
Percepția generală a locuitorilor județului Ialomița privind calitatea vieții în județ este medie, cu o medie
generală de 3,72 puncte din 10 posibile. Principalele aspecte deficitare, care au întrunit un nivel de apreciere
sub 4 puncte din 10 posibile sunt: diversitatea ofertei de locuințe și terenuri (3.3%), calitatea serviciilor
administrației publice locale (3,75%), nivelul investițiilor realizate până în prezent de administrația publică locală
(3,72%), calitatea și diversitatea vieții culturale în județ (3,49). Punctaj peste pragul de 5 puncte au întrunit două
aspecte: calitatea infrastructurilor IT (6,26) și de comunicații și calitatea serviciilor de educație (5,06), între
pragul de 4 și 5 puncte procentuale fiind poziționate patru aspecte: rata criminalității în județ (4,28), calitatea
infrastructurilor edilitare (gaze) (4,26), calitatea serviciilor de educație și a serviciilor medicale (4,21), nivelul
impozitelor și taxelor locale (4,01). Gradul cel mai scăzut de satisfacție, în jurul pragului de 3 puncte, sau sub 3
puncte a fost înregistrat de nivelul birocrației și corupției (2,73), calitatea infrastructurii edilitare (apa potabilă)
(2,78), salariile existente (3,06), diversitatea locurilor de muncă (3,07), calitatea infrastructurii edilitare
(canalizare) (3,09).
Nivelul satisfacției este semnificativ mai ridicat în mediul urban, pentru toate aspectele calității vieții măsurate,
decât în mediul rural. Disparități semnificative între cele două medii rezidențiale au fost înregistrate în favoarea
mediului urban în ceea ce privește calitatea infrastructurilor IT și de comunicații, calitatea serviciilor de educație
și a serviciilor medicale, calitatea legăturilor și infrastructurilor de transport, calitatea infrastructurilor edilitare
calitatea și diversitatea spațiilor de recreere, calitatea și diversitatea vieții culturale. Nivelul de insatisfacție și
nemulțumire în mediul rural provine și din lipsa infrastructurii edilitare. Gradul cel mai mare de mulțumire în
ceea ce privește cele cinci aspecte menționate a fost înregistrat în Municipiul Slobozia, urmat de Fetești și
Urziceni.
La nivelul sondajului a existat o diferențiere a valorilor în ceea ce privește calitatea vieții între opiniile femeilor
și opiniile bărbaților, la modul general femeile fiind mai mulțumite de calitatea vieții decât bărbații.
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Capacitate administrativă
Calitatea administrației publice locale este apreciată la nivel mediu de către locuitorii județului cu o medie
generală de 3,5 puncte din 10 posibile. Principalele aspecte deficitare evidențiate la nivel general sunt lipsa de
participare și implicare a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor (2,97 puncte), birocrația în relație cu
cetățenii (3,00 puncte) și organizare internă a autorităților publice locale și județene (3,47 puncte). Aspectele
cele mai apreciate în ceea ce privește administrația publică au fost accesul la informațiile publice și
disponibilitatea datelor publice pe pagina web a instituțiilor publice/ platforme online (4,02) și interacțiunea cu
instituțiile publice în mediul online (4,02). O valoare de mijloc au obținut aspecte precum interacțiune cu
personalul din instituțiile publice în modelul fizic (3,91) și transparența deciziilor și deschiderea către cetățeni
(3,72).
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Dezvoltare economică

Principalele avantaje competitive pe care le are județul din punct de vedere economic în percepția locuitorilor
săi sunt costurile salariale mici (39%), infrastructura de afaceri/ spații adecvate, cu utilitățile necesare (parcuri
industriale, birouri conectate la utilități) (34%), piață de desfacere în județ / apropierea de alte piețe de
desfacere (32%), infrastructura digitală (acces ușor la informații) (31%). Principalele aspecte deficitare, care au
obținut un procent sub 20% sunt: administrația publică locală care facilitează relația cu mediul privat (16%),
acces la rețele de furnizori locali (16%), acces la firme de consultanță și servicii bancare de calitate (15%).
La nivel regional, ierarhia avantajelor competitive cu celelalte județe cu centre urbane mari (Brăila, Călărași,
Buzău) se păstrează, în linii mari, aceeași ca și la nivel general: costurile salariale mici, infrastructura de afaceri
/ spații adecvate, cu utilități necesare sunt principalele avantaje competitive regionale identificate de către
populația județului. Principalii factori deficitari rămân, de asemenea aceeași: accesul la firme de consultanță și
servicii bancare de calitate, administrația publică locală care facilitează relația cu mediul privat și accesul la
rețele de furnizori locali.
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Corupția reprezintă principalul factor de blocaj în dezvoltarea economică a județului menționat de către
populației în procent de 59%. Corupția este urmată de infrastructura rutieră deteriorată și lipsa accesului la
informații publice/ birocrația, care în viziunea populației reprezintă factori de blocaj semnificativi, fiind
menționați în procent de 50%, respectiv 44%. În partea inferioară a ierarhiei, cu ponderi sub 20% se
poziționează poluarea, traficul aglomerat și lipsa de identitate culturală. Un procentaj de mijloc au obținut
prețurile mici (31%), lipsa infrastructurii de sprijin a afacerilor (3%), lipsa unei piețe de desfacere (28%) și lipsa
forței de muncă (26%).

Infrastructuri și dotări teritoriale
Gradul de satisfacție al populației față de elementele care caracterizează infrastructura de transport se
poziționează sub medie (3,5 puncte din 10 posibile). Principalele elemente deficitare au în vedere calitatea
pistelor de biciclete (1,5) și lipsa pistelor pentru biciclete/ trotinete (1,6). Elementele apreciate pozitiv din punct
de vedere al infrastructurii sunt calitatea traficului pietonal (trotuare amenajate) (4,6), orarul mijloacelor de
transport (4,4) și nivelul de siguranță în traficul rutier din zona în care locuiesc (4,3)
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Nivelul de accesibilitate la infrastructura de servicii sociale este satisfăcător spre ridicat. În procent ridicat,
locuitorii au acces facil și mediu la școală, magazine de cartier, farmacii, grădinițe, creșe, cabinete medicale sau
stații de transport în comun. Printre elementele care înregistrează o lipsă în localitățile din eșantion au fost
enunțate piața agroalimentară, spațiul verde/ de agrement, prezența unor restaurante, bar, cafenea, patiserie,
dar și lipsa unui magazin de tip supermarket și/ sau hypermarket.

Nivelul de satisfacție privind serviciile publice este mediu ridicat, toate valorile înregistrate la nivelul
eșantionului pentru indicatorii de evaluare, situându-se peste media de 3 a scalei Likert de la 1 (foarte
nemulțumit) la 5 (foarte mulțumit). Cel mai scăzut nivel de satisfacție a fost înregistrat în ceea ce privește
alimentarea cu apă potabilă (44% au afirmat că sunt foarte nemulțumiți), canalizarea (40%), curățenia și
managementul deșeurilor. Gradul cel mai ridicat de satisfacție a fost înregistrat în rândul telecomunicațiilor
(55%), alimentarea cu energie electrică (54%), serviciile de urgență (46%) și iluminatul public (48%).
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În procent ridicat, respondenții care au utilizat serviciile Spitalului de Urgență Slobozia (83% din totalul
respondenților) sunt mulțumiți de serviciile oferite de spital, aspectele care au înregistrat cel mai mare procent
fiind oferta serviciilor oferite în cadrul spitalului și calitatea serviciilor din cadrul spitalului. Aspectul de care
populația este cele mai puțin mulțumită se referă la lipsa cadrelor medicale specializate în spital. Comparativ,
se observă un grad de mulțumire mai mare în ceea ce privește calitatea și existența serviciilor medicale din
mediul privat, decât cele din mediul public.

În ceea ce privește nevoia unor servicii recreative și sociale, în procent ridicat a fost enunțat înființarea unor
locuri de petrecere a timpului liber pentru tineri/ adolescenți (55%) și copii (52%), înființarea unor centre de
formare profesională (59%) și înființarea unor centre de excelență în învățământ (50%). La polul opus, însumând
cea mai mică nevoie se află înființarea unei cantine pentru săraci (15%) și înființarea unor unități de învățământ
superior.
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Populație. Social
Principalele avantaje de a fi locuitor al județului Ialomița sunt, în opinia respondenților la sondajul de opinie, în primul
rând relațiile umane de calitate (prieteni, rude, cunoștințe, oameni ospitalieri, politicoși), acest avantaj fiind enunțat
de un procent de 46% din locuitori. Stilul de viață din județ, și anume un stil de viață de calitate, mai calm, mai puțin
stresant, mai „occidental” se situează pe locul al doilea cu un procent de 33%. Rata mică a infracționalității și a
criminalității se poziționează pe locul al treilea, cu un procent de 30%. Pe ultimul loc de află lipsa oportunităților de
afaceri (4%), lipsa transportului public de calitate (6%) și lipsa unei conectivități bune (aeroport, autogări, gări).

Turism
Principalele elemente de atracție sunt considerate a fi resursele balneo-climatice, peste jumătate din
respondenți (59%) au enunțat acest aspect. Pe locul al doilea se află lacurile, râurile, brațul Dunării (39%), fiind
urmate de edificiile religioase (biserici, mănăstiri etc.). Principalele dezavantaje ale județului, care împiedică un
turist să ajungă în zonă sunt lipsa infrastructurii de transport (fiind anunțată ca avantaj al județului de un procent
de 6%), lipsa infrastructurii și serviciilor de alimentație publică și de agrement (fiind anunțată ca avantaj al
județului de un procent de 6%), precum și infrastructura și serviciile de cazare, sportive și de agrement (ambele
fiind anunțate ca avantaj al județului de un procent de 8%).
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Patrimoniu cultural
Muzeul Național al Agriculturii este considerat a fi principalul obiectiv cultural al județului, urmat de Muzeul
Ionel Perlea, Mănăstirea Sfinții Voievozi Slobozia și festivalul Târgul cu flori. Clădirile istorice sunt considerate
ca fiind principalele obiecte de atracție turistică, fără a fi enunțat vreun peisaj.

Localitatea Amara ocupă primul loc din punct de vedere al frumuseții peisajului, localitatea fiind enunțată de un
procent de 27% din respondenți. Este urmată de Slobozia, cu un procent de 18% din respondenți. Pe ultimul loc din
localitățile enunțate se află localitatea Balaciu.
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Riscuri
În ierarhia factorilor de risc, pe primul loc de află seceta, un procent de 62% din respondenți afirmând că au fost
afectași de secetă. Seceta este urmată de vânturile puternice, furtuni, vijelii (19%), cutremur (15%), incendii de
vegetație (9%) și inundații (7%). Pe ultimul loc în ordinea ierarhiei se află accidentele chimice/ industriale și alunecările
de teren.

Între 46% - 56% dintre respondenți au declarat că se simt pregătiți să reacționeze în caz de furtuni, vijelii, vânt

puternic, tornade (56%), cutremur (53%), inundații (47%), secetă (46%), incendii de vegetație (36%), alunecări
de teren (32%) și accidente chimice/ industriale. Ponderi semnificativ mai reduse sunt înregistrate în caz de
accidente chimice și alunecări de teren.
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Imaginea generală
Imaginea generală a județului Ialomița în ochii propriilor locuitori este diferită, județul fiind caracterizat atât
prin cuvinte pozitive, cât și prin cuvinte negative. Ponderea cuvintelor negative este semnificativ mai mare decât
ponderea cuvintelor pozitive. Printre cuvintele pozitive au fost menționate cuvinte precum: curaj, curat,
echilibrat, gospodari, grâu, implicare, maci, relaxare, speranță, tradiții, umanitate, accesibil, natură. Printre
cuvintele pozitive au fost menționate: anost, arid, birocrație, cenușiu, deplorabil, depopulat, deșertificare, haos,
ignoranta, implicare, inerție, îmbătrânit, melancolie, neatractiv, neimplicare, neinteresant, neîngrijit,
nemișcare, nemulțumire, nemulțumire, nepăsare, nepotism, neutru, nevalorificat, paragina, pericol, praf, risipă,
șomaj, stagnare, vechi nedezvoltate, izbeliște, natură, pârjol.

4.3.5.

DEZBATERILE PUBLICE FINALE

DEZBATEREA PUBLICĂ DIN DATA DE 22.02.2022

PARTICIPANȚI

Echipa de
proiect

•
•

Daiana Ghintuială – Civitta Strategy & Consulting
Orlando Neagoe – Civitta Strategy & Consulting

Invitați

•
•

Reprezentanți ai Consiliului Județean Ialomița
Reprezentanți ai UAT-urilor din județ

•
•
•

Introducere
Prezentarea rolului și a procesului de elaborare a strategiei
Discutarea și validarea concluziilor analizei situației existente la nivelul județului
Ialomița și a abordării strategice propuse privind dezvoltarea județului Ialomița

AGENDA
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INTRODUCERE

Dezbaterea publică s-a desfășurat în data de 22.02.2022 la sediul Consiliului Județean Ialomița. În cadrul
întâlnirii a avut loc prezentarea rezumatului Strategiei de Dezvoltare a județului Ialomița 2021 - 2027. Ulterior,
invitaților li s-a oferit ocazia de a propune idei de îmbunătățire a versiunii intermediare a strategiei.

SUBIECTE DISCUTATE
Ideile exprimate din partea participanților în cadrul dezbaterii au vizat o serie de aspecte de interes pentru
finalizarea in bune condiții a documentului strategic, după cum urmează:
•

•

•
•

Reprezentanții Consiliului Județean Ialomița au exprimat nevoia în unele cazuri de a fi scăzut
gradul de formalism al documentului și de a crește atractivitatea și gradul de adaptare la
realitatea ialomițeană a strategiei. Spre exemplu, a fost menționat sectorul învățământului
superior care trebuie gândit din perspectiva proximității față de centre universitare importante
precum București sau Constanța. În acest sens, nu este justificată deschierea unor Universități în
județul Ialomița, ci mai curând a unor filiale ale unităților din marile orașe, cu specializări spre
exemplu în domeniul agricol sau al procesprii alimentelor.
Deși analiza situației existente a reliefat faptul că partieneriatele la nivel județean pot fi mai
puternice, a fost subliniat faptul că mediul economic județean a avut de castigat de pe urma
faptului că în ultimii ani s-au implemenat din ce în ce mai multe proiecte în parteneriat între
Consiliul Județean și autoritățile locale.
O serie de UAT-uri au menționat că au fost transmise observații cu proiecte suplimentare pentru
a fi integrate în versiunea finală a strategiei cum a fost, spre exemplu, cazul comunei Ogradae.
A fost realizată o propunere pentru un nou proiect de inclus în portofoliu la obiectivul dedicat
mobilității și accesibilității în ceea ce privește amenajarea indicatoarelor de intrare în județ (pe
toate tipurile de drumuri).

CONCLUZII ȘI PAȘI URMĂTORI

În încheierea întâlnirii au fost menționați pașii următori în demersul de elaborare a strategiei de
dezvoltare a județului Ialomița. Pentru finalizarea proiectului se așteaptă în continuare sugestii și
observații din partea actorilor locali, toate comentariile urmând să fie integrate în cuprinsul strategiei.

DEZBATEREA PUBLICĂ DIN DATA DE 23.02.2022
PARTICIPANȚI

Echipa de
proiect

•
•

Daiana Ghintuială – Civitta Strategy & Consulting
Orlando Neagoe – Civitta Strategy & Consulting

Invitați

•
•
•

Reprezentanți ai Consiliului Județean Ialomița
Reprezentanți ai serviciilor deconcentrate din județ
Reprezentanți ai ONG-urilor și societății civile din județ
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AGENDA
•
•
•

Introducere
Prezentarea rolului și a procesului de elaborare a strategiei
Discutarea și validarea concluziilor analizei situației existente la nivelul județului
Ialomița și a abordării strategice propuse privind dezvoltarea județului Ialomița

INTRODUCERE

Dezbaterea publică s-a desfășurat în data de 23.02.2022 în format hibrid, atât pe platforma Zoom, cât și la
sediul Consiliul Județean Ialomița. O parte dintre participanți au fost prezenți in sala de consiliu din cadrul CJ,
participând la o sesiune video comună. În cadrul întâlnirii a avut loc prezentarea rezumatului Strategiei de
Dezvoltare a județului Ialomița 2021 - 2027. Ulterior, invitaților li s-a oferit ocazia de a propune idei de
îmbunătățire a versiunii intermediare a strategiei.

DISCUȚIE DESPRE PROCESUL DE CONSULTARE PUBLICĂ ȘI ALTE NEVOI ALE PROIECTULUI
Ideile exprimate din partea participanților în cadrul dezbaterii au vizat o serie de aspecte de interes pentru
finalizarea in bune condiții a documentului strategic, după cum urmează:
•

A fost subliniat faptul serviciile culturale este important să fie plasate pe același nivel de importanță
cu celelalte servicii din județ. De altfel, în ceea ce privește tradițiile locale, acestea trebuie aduse in
actualitate, să fie promovate la nivelul tinerilor, iar infrastructura culturală are nevoie de lucrări de
dezvoltare, mai ales in comunitățile rurale;

•

A fost menționat faptul că sunt necesare variante ocolitoare pentru centrele urbane prin care să se
scoată traficul cu substante periculoase în afara zonelor locuite. Din perspectiva rețelelor foarte
importante sunt și lucrările de dezvoltare a rețelelor tehnico-edilitare;

•

A fost propusă construirea unui sediu nou ISU în municipiul Fetești;

•

O serie de instituții publice și-au manifestat disponibilitatea de colaborare atât pentru finalizarea
strategiei, dar și ulterior, pentru implementarea acesteia, cum este cazul Inspectoratului de Jandarmi
Județean Ialomița sau a Muzeului Județean Ialomița.

•

A fost apreciat faptul că strategia se bazează pe analiza și interpretarea a numeroase date statistice,
Direcția Județeană de Statistică transmițând și un punct de vedere privind indicatorii utilizați

•

Au fost prezentate o serie de observații dintr-un document mai amplu ce a fost transmis și
elaboratorului strategiei privind anumite aspecte ce necesită revizuite la nivelul analizei situației
existente în ceea ce privește istoricul județului, economia, turismul, cultura, serviciile publice etc.

•

A fost subliniată necesitatea programelor de pregătire a funcționarilor din Primăriile din județ, spre
exemplu în domeniul planificării strategice.

•

A fost subliniată necesitatea serviciilor de sprijin pentru consumatorii de droguri, în acest sens spre
exemplu, serviciile de tip detox fiind mai potrivite a trece poate în sarcini unităților medicale decât a
Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog. Ca răspuns la această provocare a fost
subliniată existența unei linii de finanțare nerambursabilă pentru ONG-urile ce propun proiecte de
educație antidrog.
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DISCUȚIE DESPRE PROCESUL DE CONSULTARE PUBLICĂ ȘI ALTE NEVOI ALE PROIECTULUI
•

În domeniul turismului, a fost evidențiată stațiunea Amara ca un pol important ce trebuie prioritizat
în anii următori, fiind în același timp menționată nevoia unor situații reale privind fluxul turiștilor la
nivelul obiectivelor turistice din județ.

CONCLUZII ȘI PAȘI URMĂTORI

În încheierea întâlnirii au fost menționați pașii următori în demersul de elaborare a strategiei de
dezvoltare a județului Ialomița. Pentru finalizarea proiectului se așteaptă în continuare sugestii și
observații din partea actorilor locali, toate comentariile urmând să fie integrate în cuprinsul strategiei.
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5. ANEXE
5.1. PORTOFOLIUL DE PROIECTE AFERENT INSTITUȚIILOR DIN JUDEȚUL IALOMIȚA
O1. IALOMIȚA – PRINCIPALUL HUB AGROALIMENTAR LA NIVEL NAȚIONAL, CE ANTRENEAZĂ O ECONOMIE COMPETITIVĂ ȘI ATRACTIVĂ
Grad de
maturitate
(idee / în
implementare
/ SF / PT /
Sursa proiectelor
Buget
Licitație /
Responsabili și
(Daca sunt corelate cu
Nr.
Orizont
estimat
Buget estimat Posibile surse de
Titlu program / proiect
Evaluare
posibili
alte documentatii
Crt.
de timp
(euro =
(lei)
finanțare
proiect /
parteneri
strategice) și alte
4.9lei)
Cerere de
observații
finanțare /
Procedură
simplificată /
DALI)
O1. IALOMIȚA – PRINCIPALUL HUB AGROALIMENTAR LA NIVEL NAȚIONAL, CE ANTRENEAZĂ O ECONOMIE COMPETITIVĂ ȘI ATRACTIVĂ
O1.1. Destinație atractivă pentru investiții, susținută de infrastructura și facilitățile necesare dezvoltării unui mediu de afaceri rezilient și competitiv
D1.1.1. Promovarea oportunităților de investiții din orașele mari (Urziceni, Slobozia)
Elaborarea unei Strategii de
20211
Marketing Local (UAT Municipiul
Idee
25,000.00
2027
Slobozia)
D1.1.2. Dezvoltarea structurilor existente de sprijin a investitorilor
Realizarea unui sediu al societății
administrator în Parcul Industrial
20211
Idee
N/A
IMM Slobozia pe lotul alocat în
2027
acest sens
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122,500.00

Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

N/A

N/A

UAT Municipiul
Slobozia

S.C. PLATFORMA
INDUSTRIALA I.M.M.
SLOBOZIA S.R.L.

2

Modernizarea (eficientizarea)
sistemului de iluminat din Parcul
Industrial IMM Slobozia:
- iluminat perimetral - Înlocuirea
lămpilor cu halogen cu lămpi cu
leduri;
- iluminat fotovoltaic - Înlocuirea
acumulatorilor;

Idee

20212027

N/A

N/A

N/A

UAT Municipiul
Slobozia

3

Realizarea unui sistem de evacuare
a apelor pluviale;

Idee

20212027

N/A

N/A

N/A

UAT Municipiul
Slobozia

4

Realizarea unui sistem intern
integrat de supraveghere video în
Parcul Industrial IMM Slobozia;

Idee

20212027

N/A

N/A

N/A

UAT Municipiul
Slobozia

5

Realizarea unei rețele de Internet +
Tv;

Idee

20212027

N/A

N/A

N/A

UAT Municipiul
Slobozia

Idee

20212027

N/A

N/A

N/A

UAT Municipiul
Slobozia

S.C. PLATFORMA
INDUSTRIALA I.M.M.
SLOBOZIA S.R.L.

Idee

20212027

N/A

N/A

N/A

UAT Municipiul
Slobozia

S.C. PLATFORMA
INDUSTRIALA I.M.M.
SLOBOZIA S.R.L.

Idee

20212027

350,000.00

1,715,000.00

Buget local, POR,
Fonduri naționale,
alte surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

6

7

8

Achiziționarea de utilaje și
echipamente profesionale la nivelul
Parcului Industrial IMM Slobozia
pentru:
- întreținerea suprafețelor
carosabile și a trotuarelor;
- întreținerea spatiilor verzi;
- deszăpezire și alte lucrări.
Realizarea infrastructurii rutiere
pentru racordarea porții de acces
nr. 3 a Parcului Industrial Slobozia la
DN 21.
Extinderea Centrului Multifuncțional
Bora
pentru desfășurarea de activități
educative,
culturale și recreative, adresate
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S.C. PLATFORMA
INDUSTRIALA I.M.M.
SLOBOZIA S.R.L.

S.C. PLATFORMA
INDUSTRIALA I.M.M.
SLOBOZIA S.R.L.
S.C. PLATFORMA
INDUSTRIALA I.M.M.
SLOBOZIA S.R.L.
S.C. PLATFORMA
INDUSTRIALA I.M.M.
SLOBOZIA S.R.L.

tuturor
categoriilor de vârstă (UAT
Municipiul Slobozia)
Centru suport pentru promovarea
inovării - Facilitarea investițiilor
tehnologice în IMM-uri, inclusiv
20219
N/A
1,500,000.00 7,350,000.00
tehnologii IT&C, IoT, automatizare,
2027
robotică, inteligență artificială,
customizare de masă
O.1.2. Hub agroalimentar național, orientat către export și piețe internaționale
D1.2.1. Dezvoltarea elementelor de infrastructură necesare creșterii productivității în domeniul agricol
Reabilitarea infrastructurii
principale de irigații care
alimentează stațiile de punere sub
presiune care sunt în amenajări în
Hotărârea nr.
care nu s-au constituit organizații de 557/2018
îmbunătățiri funciare Unitatea de
pentru
Administrare Ialomița Mal Stâng
modificarea
AMENAJAREA DE IRIGAŢII FĂCĂENI
Programului
VLĂDENI
național de
reabilitare a
20211
- Suprafața amenajată: 2.224 ha;
infrastructurii
N/A
N/A
2027
- Obiective care se propun pentru
principale de
reabilitare:
irigații din
- Stație de pompare de bază: SPA
România,
km. 3;
aprobat prin
- Stații de repompare: SRP 1, SRP 2;
Hotărârea
SRP 3;
Guvernului nr.
- Canale de aducțiune: CA 3 Vlădeni; 793/2016
L = 6.562 ml;
- Canale de distribuție: CD 7; CD 7A;
CD 7B; CD 7C; CD 7D; L = 11.972 ml.
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POR, Buget local,
alte surse

N/A

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

ANIF

Răspuns ANIF Necesarul de
extindere/modernizare
a sistemelor de irigaţii
din judeţul Ialomiţa
(Anexa nr. 2)

2

3

4

Reabilitarea infrastructurii
principale de irigații care
alimentează stațiile de punere sub
presiune care sunt în amenajări în
care nu s-au constituit organizații de
îmbunătățiri funciare Unitatea de
Administrare Ialomița Mal Stâng
Cod amenajare 265 - Irigații
Giurgeni 1005 ha
Reabilitarea infrastructurii
principale de irigații care
alimentează stațiile de punere sub
presiune care sunt în amenajări în
care nu s-au constituit organizații de
îmbunătățiri funciare
Unitatea de Administrare Ialomița
Mal Drept
Cod amenajare 142 - Galatui Călărași 3595 ha
Reabilitarea infrastructurii
principale de irigații care
alimentează stațiile de punere sub
presiune care sunt în amenajări în
care nu s-au constituit organizații de
îmbunătățiri funciare
Unitatea de Administrare Ialomița
Mal Drept
Cod amenajare 145 - Mostiștea VI 15744 ha

Idee

20212027

Idee

20212027

Idee

20212027

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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N/A

N/A

N/A

ANIF

Răspuns ANIF - Situația
sistemelor de irigații
existente la
31.12.2020

ANIF

Răspuns ANIF - Situația
sistemelor de irigații
existente la
31.12.2021

ANIF

Răspuns ANIF - Situația
sistemelor de irigații
existente la
31.12.2022

5

6

Reabilitarea infrastructurii
principale de irigații care
alimentează stațiile de punere sub
presiune care sunt în amenajări în
care nu s-au constituit organizații de
îmbunătățiri funciare
Unitatea de Administrare Ialomița
Mal Drept
Cod amenajare 264 - StelnicaBordușani 1535 ha
Reabilitarea infrastructurii
principale de irigații care
alimentează stațiile de punere sub
presiune care sunt în amenajări în
care nu s-au constituit organizații de
îmbunătățiri funciare
Unitatea de Administrare Ialomița
Mal Drept
Cod amenajare 266 - Comana - 876
ha

Idee

20212027

Idee

20212027

N/A

N/A

N/A

N/A

7

Amenajare piață agroalimentară în
UAT Orașul Amara

Idee

20212027

408,163.27

2,000,000.00

8

Amenajare pescuit sportiv în UAT
Orașul Amara

Idee

20212027

1,020,408.16

5,000,000.00

9

Achiziționare puncte mobile de
desfacere în UAT Orașul Amara

Idee

20212027

71,428.57

350,000.00

10

Amenajare piață agroalimentara în
comuna Jilavele

În
implementare

20212027

66,785.71

327,250.00
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N/A

N/A

Buget local, Fonduri
naționale, alte
surse
Buget local, Fonduri
naționale, alte
surse
Buget local, Fonduri
naționale, alte
surse
PJDL, Buget local,
alte surse

ANIF

Răspuns ANIF - Situația
sistemelor de irigații
existente la
31.12.2023

ANIF

Răspuns ANIF - Situația
sistemelor de irigații
existente la
31.12.2024

UAT Orașul
Amara

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Orașul
Amara

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Orașul
Amara

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Comuna
Jilavele

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

11

Facilitatea organizațiilor udătorilor
de apă în irigații pentru înființare /
modernizare sisteme de irigație comuna Sudiți

Idee

20212027

N/A

N/A

N/A

UAT Comuna
Sudiți

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

12

Investiții în exploatațiile agricole și
procesarea produselor agricole

Idee

20212027

408,163.27

2,000,000.00

PNDR, Fonduri
private

UAT Orașul
Fierbinți-Târg,
în parteneriat
cu Banca
Mondială și
parteneri
privați

13

Amenajare piață agroalimentară în
comuna Gheorghe Doja

Idee

20212027

67,346.94

330,000.00

Buget local, Fonduri
naționale, alte
surse

UAT Comuna
Gheorghe Doja

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

14

Modernizare piață agroalimentară
în comuna Săveni

Idee

20212027

N/A

N/A

Fonduri naționale,
MADR, MDLPA,
Buget local, alte
surse

UAT Comuna
Săveni

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

15

Facilitarea OUAI-urilor pentru
înființare/modernizare sisteme de
irigație

Idee

20212027

N/A

N/A

PNS, PNRR, Fonduri
naționale, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Săveni

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

16

Realizare depozit de legume / fructe
pentru producătorii locali - AGRO
Fetești

Idee

20212023

1,000,000.00

4,900,000.00

POR 2021-2027,
Buget local,surse
private

UAT Municipiul
Fetești

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Comuna
Valea
Măcrișului

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Comuna
Grivița

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

17

Înființare piață agroalimentară în
comuna Valea Măcrișului

Idee

20212027

N/A

N/A

PJDL /ASOCIAȚIA DE
DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ
IALOMIȚA, Buget
local, alte surse

18

Modernizarea şi diversificarea
piețelor agroalimentare în
localitatea Grivița

Idee

20212027

N/A

N/A

N/A
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19

Modernizarea și diversificarea
piețelor agroalimentare în UAT
Orașul Căzănești - terenul are o
suprafață de 6200 mp, cu acces din
drumul județean DJ144 și
posibilitatea de a fi racordat la
rețeaua de electricitate, apa și
canalizare

Idee

20212027

N/A

N/A

N/A

UAT Orașul
Căzănești

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

20

Reabilitare fond forestier - UAT
Orașul Căzănești

Idee

20212027

N/A

N/A

N/A

UAT Orașul
Căzănești,
Ocolul Silvic

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

21

Împădurirea terenurilor agricole şi
neagricole

Idee

20212027

N/A

N/A

N/A

UAT Orașul
Căzănești,
Ocolul Silvic

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

Idee

20212027

N/A

N/A

N/A

UAT Orașul
Căzănești,
Ocolul Silvic

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

Idee

20212027

N/A

N/A

N/A

UAT Orașul
Căzănești,
Ocolul Silvic

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

22

23

Crearea de facilităţi persoanelor
fizice sau juridice pentru încurajarea
realizării unor împăduriri de mici
dimensiuni, plantaţii de livezi şi
păduri de protecţie
Sprijinirea reabilitării și întreținerea
pășunilor se realizează de către
fermierii care au concesionat
pășunile, suprafața totala a
pășunilor este de 175 ha

24

Construcție Hală Panificație

Idee

25

Reabilitare spațiu producție

Idee

26

Construcție piață agroalimentară

Idee

27

Realizare centru de prelucrare
legume

Idee

20212027
20212027
20212027
20212027
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UAT Orașul
Fierbinți-Târg
UAT Orașul
Căzănești
UAT Orașul
Fierbinți-Târg
UAT Comuna
Coșereni

PATJ Ialomița
PATJ Ialomița
PATJ Ialomița
PATJ Ialomița

28

Construcție fabrică de pâine

Idee

29

Extindere sere

Idee

30

Centru județean de prelucrare a
produselor animale și agricole
vegetale

Idee

31

Înființare, modernizare fermă
animale și vegetale

Idee

20212027
20212027

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

20212027

N/A

N/A

N/A

20212027

N/A

N/A

N/A

100,000.00

Buget local, Fonduri
naționale, alte
surse

UAT Orașul
Amara

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

Buget local, Fonduri
private

UAT Orașul
Fierbinți-Târg,
în parteneriat
cu UAT Județul
Ialomița,
Asociația
Balkan
Development
Support,
Camera
RomânoOlandeză
pentru Comerț,

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

D1.2.2. Facilitarea cooperării la nivel județean de-a lungul lanțului de valoare
Consiliere și consultanță pentru
fermieri prin extinderea activității
20211
Idee
20,408.16
de informare, consiliere și
2027
consultanță

2

Ialomița Vest Business Forum

Idee

UAT Comuna
Ograda
UAT Comuna
Ograda
UAT Comuna
Alexeni, UAT
Comuna
Cosâmbești
UAT Comuna
Sinești, UAT
Comuna Perieți,
UAT Comuna
Giurgeni, UAT
Comuna Valea
Ciorii

N/A

20212027

20,408.16

175

100,000.00

PATJ Ialomița
PATJ Ialomița

PATJ Ialomița

PATJ Ialomița

Industrie și
Agricultură

3

4

5

6

Sprijinirea agriculturii conservative
Susţinerea iniţiativelor asociative
pentru creşterea eficienţei
economice a exploataţiilor agricole,
creşterea puterii de negociere pe
pieţele de desfacere şi a capacităţii
de valorificare superioară a
producţiei
Facilitarea dezvoltării unor
evenimente şi activităţi tematice de
promovare a pescuitului local
Susţinerea iniţiativelor asociative
pentru creşterea eficienţei
economice a exploataţiilor agricole,
creşterea puterii de negociere pe
pieţele de desfacere şi a capacităţii
de valorificare superioară a
producţiei, inclusiv prin sprijinirea
acțiunilor derulate de GAL Ialomița
Centrală

4,900,000.00

Buget local, Fonduri
naționale, PNDR,
alte surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

N/A

N/A

N/A

UAT Comuna
Grivița

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

20212027

N/A

N/A

N/A

UAT Comuna
Grivița

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

20212027

N/A

N/A

N/A

UAT Orașul
Căzănești

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

Idee

20212027

1,000,000.00

Idee

20212027

Idee

Idee

176

7

Înființarea, amenajarea și dotarea
unui târg săptămânal în UAT orașul
Țăndărei

Idee

20212027

N/A

N/A

Buget local, Fonduri
naționale (Anghel
Saligny), alte surse

UAT Orașul
Țăndărei

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

8

Înființare linie pentru procesare și
uscare fructe

Idee

20212027

N/A

N/A

N/A

UAT Orașul
Țăndărei

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

9

Programe de promovare a
agriculturii ecologice

Idee

20212027

N/A

N/A

PNDR, Buget local,
alte surse

UAT Orașul
Țăndărei

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Orașul
Amara

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor
Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

O1.3. Infrastructură de sprijin a afacerilor bine dezvoltată, ce acoperă întreaga rețea teritorială, în domenii diverse
D1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii de sprijin pentru afaceri în toate etapele de dezvoltare
Buget local, Fonduri
Creare parc industrial în UAT Orașul
20231
Idee
1,020,408.16 5,000,000.00
naționale, alte
Amara
2027
surse
2

Înființare Parc Industrial / de Afaceri
în UAT Municipiul Urziceni

Idee

20232027

N/A

N/A

N/A

UAT UAT
Municipiul
Urziceni
UAT UAT
Municipiul
Urziceni

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

3

Înființare incubator de afaceri în
UAT Municipiul Urziceni

Idee

20222024

N/A

N/A

POCIDIF/POR 20212027, Buget local,
Fonduri naționale,
Fonduri private,
alte surse

4

Înființare Parc tehnologic specializat
în industria agroalimentară

Idee

20222024

N/A

N/A

N/A

UAT Municipiul
Fetești

PATJ Ialomița

5

Înființare Parc Industrial

Idee

20222024

N/A

N/A

N/A

UAT Municipiul
Fetești

PATJ Ialomița

6

Înființare incubator de afaceri în
domeniul agricol în comuna
Gheorghe Doja

Idee

20212027

N/A

N/A

UAT Comuna
Gheorghe Doja

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor
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7

Centru de inovare în domeniul
produselor
alimentare

Idee

20212027

1,500,000.00

7,350,000.00

8

Crearea unui centru de consiliere în
afaceri

Idee

20212027

20,000.00

98,000.00

9

Incubator general de afaceri şi
pentru
agricultură

Idee

20212027

1,000,000.00

4,900,000.00

Idee

20212027

N/A

Idee

20212027

Idee

Idee

10

11

12

13

CENTRU DE INFORMARE ȘI
ASTISTENȚĂ PENTRU AGRICULTORI comuna Sudiți
Stimularea înfiinţării unor centre de
prestări servicii pentru agricultură
(mecanizare, reparaţii utilaje,
furnizare seminţe, îngrăşăminte,
insectofungicide etc.), prin
acordarea de facilităţi
Construirea infrastructurii publice
necesare desfăşurării activităţilor
economice (utilităţi, construire
spaţii de desfacere a produselor,
spaţii pentru funcţionarea firmelor
gen incubator de afaceri);
Stimularea înfiinţării unor centre de
prestări servicii pentru agricultură
(mecanizare, reparaţii utilaje,
furnizare seminţe, îngrăşăminte,
insectofungicide etc.), prin
acordarea de facilităţi

POCIDIF/POR 20212027, Buget local,
Contribuții ale
agenților
economici, alte
surse
Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

Buget local, POR,
Fonduri naționale,
POCU, alte surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

N/A

N/A

UAT Comuna
Sudiți

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

N/A

N/A

N/A

UAT Comuna
Grivița

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

20212027

N/A

N/A

N/A

UAT Comuna
Grivița

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

20212027

N/A

N/A

N/A

UAT Orașul
Căzănești

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor
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14

15

16

17

Înființarea și dotarea unui centru de
afaceri/ Incubator de afaceri inclusiv dotarea acestora cu utilități
publice necesare pentru susținerea
diversificării economice în domenii
neagricole
Centru de informare și asistentă
pentru agricultori
Stimularea înființării unor centre de
prestări servicii pentru agricultură
(mecanizare, reparații utilaje,
furnizare semințe, îngrășăminte,
insectofungicide etc.), prin
acordarea de facilități
Dezvoltarea unor structuri pentru
susținerea activităților agricole și
profesionalizarea modului de
comercializare a produselor
(exemplu: bursa de mărfuri agricole)

Idee

20212027

N/A

N/A

Buget local, Fonduri
naționale (Anghel
Saligny)

UAT Orașul
Țăndărei

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

Idee

20212027

N/A

N/A

N/A

UAT Orașul
Țăndărei

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

Idee

20212027

N/A

N/A

N/A

UAT Orașul
Țăndărei

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

Idee

20212027

N/A

N/A

N/A

UAT Orașul
Țăndărei

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

18

Modernizare infrastructură târguri
tradiționale

Idee

20212027

N/A

N/A

N/A

19

Modernizare infrastructură târguri
produse agricole

Idee

20212027

N/A

N/A

N/A
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UAT Comuna
Ciochina, UAT
Comuna Grivița,
UAT Comuna
Maia
UAT Comuna
Maia, UAT
Comuna
Jilavele, UAT
Comuna
Gârbovi, UAT
Comuna
Cocora, UAT
Comuna
Scânteia, UAT

PATJ Ialomița

PATJ Ialomița

Comuna Mihail
Kogălniceanu

20

Centru de informare și asistență
pentru agricultori

Idee

20212027

N/A

D1.3.2. Sprijinirea activă a companiilor (în special IMM), de la idee la companie matură
Creşterea vizibilităţii produselor şi
serviciilor locale, precum şi a
20221
oportunităţilor pentru dezvoltarea
Idee
N/A
2023
de afaceri în UAT Municipiul
Urziceni
Facilitarea accesului la utilităţi și
spații (terenuri, clădiri) pentru
20222
Idee
N/A
întreprinderi în UAT Municipiul
2026
Urziceni
Facilitarea înființării de întreprinderi
20223
Idee
N/A
sociale în UAT Municipiul Urziceni
2026
Programe de informare legate de
20214
oportunitățile de finanțare și
Idee
N/A
2027
stimulente fiscale - comuna Sudiți
Promovarea resurselor și a
20215
Idee
N/A
produselor locale - comuna Sudiți
2027
6

Programe pentru sprijinirea
sectorului zootehnic - comuna Sudiți

Idee

20212027

N/A
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N/A

PNS, Fonduri
naționale, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Săveni

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

N/A

Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Urziceni

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

N/A

Buget local, POR
2021-2027

UAT Municipiul
Urziceni

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

N/A

POCU 2021-2027

UAT Municipiul
Urziceni

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

N/A

N/A

UAT Comuna
Sudiți

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

N/A

N/A

UAT Comuna
Sudiți

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

N/A

N/A

UAT Comuna
Sudiți

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

7

8

9

10

11

12

13

Amenajaree spații pentru
dezvoltarea de activități tehnologice
/ industriale / de business în UAT
Municipiul Fetești
Derulare sesiuni de informare a
agenților economici cu privire la
programele de finanțare disponibile
Acordare stimulente financiare
pentru mediul economic (scheme
de minimis)
Creșterea vizibilităţii produselor şi
serviciilor
locale, precum şi a oportunităţilor
pentru
dezvoltarea de afaceri
Program / strategie de promovare a
resurselor și produselor locale comuna Valea Măcrișului
Programe de sprijinire a sectorului
zootehnic (Comuna Valea
Măcrișului)
Promovarea IMM-urilor din
localitate şi a produselor/serviciilor
acestora prin susţinerea participării
comune la târguri şi expoziţii,
elaborarea de materiale de
prezentare a localitătii cu secţiune
de economie inclusă, promovarea
prin încheierea de înfrăţirişi
schimburi de experienţă cu
localitate din străinătate

Idee

20212024

2,000,000.00

9,800,000.00

POR 2021-2027,
Buget local, surse
private

UAT Municipiul
Fetești

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

Idee

20212027

70,000.00

343,000.00

Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Fetești

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

Idee

20222027

300,000.00

1,470,000.00

Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Fetești

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

Idee

20212027

1,000,000.00

4,900,000.00

Buget local,
Contribuţii
ale agenţilor
economici, alte
surse

Idee

20212027

N/A

N/A

Buget local,PNDR,
alte surse

Idee

20212027

N/A

N/A

N/A

Idee

20212027

N/A

N/A

N/A
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UAT Comuna
Valea
Măcrișului
UAT Comuna
Valea
Măcrișului

UAT Comuna
Grivița

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor
Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

14

15
16

17

Sprijinirea dezvoltării I.M.M.-urilor
din domeniul industrial şi al
serviciilor (creşterea numărului
IMM-urilor) prin acordarea de
facilităţi la plata taxelor şi
impozitelor asupra terenurilor şi
clădirilor
Promovarea programelor derulate
de guvern pentru stimularea
înfiinţării microintreprinderilor
Înfiinţarea şi modernizarea fermelor
Agricole în UAT Orașul Căzănești
Sprijinirea exploataţiilor agricole
(fermelor) de semisubzistenţă prin
întocmirea de dosare pentru
subvenție prin APIA

Idee

20212027

N/A

N/A

N/A

UAT Comuna
Grivița

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

Idee

20212027

N/A

N/A

N/A

UAT Comuna
Grivița

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

Idee

20212027

N/A

N/A

N/A

UAT Orașul
Căzănești

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

Idee

20212027

N/A

N/A

N/A

UAT Orașul
Căzănești

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

Idee

20212027

N/A

N/A

Buget local, Fonduri
naționale (Anghel
Saligny)

UAT Orașul
Țăndărei

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

N/A

N/A

POEO, Fonduri
naționale, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Săveni

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

N/A

N/A

PNS, PNRR, Fonduri
naționale, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Săveni

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

18

Programe de informare legate de
oportunitățile de finanțare și
stimulente fiscale

19

Programe de informare legate de
oportunitățile de finanțare și
stimulente fiscale

Idee

20212027

20

Programe de sprijinire a sectorului
zootehnic

Idee

20212027

D1.3.3. Sprijinirea sectoarelor emergente (tehnologii verzi, IT&C, logistică)
1

Înființare Parc Logistic în UAT
Municipiul Urziceni

Idee

20232027

N/A

N/A

N/A

UAT Municipiul
Urziceni

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

2

Fierbinți-Târg Green Hub - înființare
Parc Industrial specializat în
producția de tehnologii verzi

Idee

20212027

6,122,448.98

30,000,000.00

N/A

UAT Orașul
Fierbinți-Târg,
în parteneriat

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor
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cu parteneri
privați
Centru suport pentru promovarea
inovarii Facilitarea investițiilor tehnologice
în IMM-uri,
3
inclusiv tehnologii IT&C, IoT,
Idee
automatizare,
robotică, inteligență artificiala,
customizare de
masă
D1.3.4. Sprijinirea cooperării intersectoriale

20212027

1,500,000.00

7,350,000.00

POR 2021-2027,
Buget local, alte
surse

Buget local, Fonduri
naționale, alte
surse
Buget local, Fonduri
naționale

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Orașul
Amara

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Orașul
Amara

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

1

Salină artificială în UAT Orașul
Amara

Idee

20212027

1,020,408.16

5,000,000.00

2

Parc de distracții în UAT Orașul
Amara

Idee

20212027

1,020,408.16

5,000,000.00

3

Creare structură asociativă - Zona
Urbană Funcțională Fetești

Idee

20212027

10,000.00

49,000.00

Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Fetești

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

4

Construcție sală polivalentă

Idee

20212027

N/A

N/A

N/A

UAT Municipiul
Slobozia

PATJ Ialomița

5

Centru expozițional multifuncțional

Idee

20212027

3,000,000.00

14,700,000.00

Buget local, POR,
Fonduri naționale,
alte surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

Idee

20212027

200,000.00

980,000.00

Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

Idee

20212027

200,000.00

980,000.00

Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

6

7

Studiu privind Planul de Dezvoltare
Periurbană Slobozia
Finalizarea aplicării Planului Integrat
de
Dezvoltare Urbană a municipiului
Slobozia
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Identificarea oportunităţilor de
parteneriat public-privat în vederea
20218
Idee
N/A
demarării de activităţi în domeniul
2027
industrial
Dezvoltarea de parteneriate între
autorităţile publice locale,
20219
societatea civilă şi comunitatea de
Idee
N/A
2027
afaceri pentru dezvoltarea zonelor
de agrement
Susţinerea formelor asociative prin
202110
acțiuni organizate în cadrul GAL
Idee
N/A
2027
Ialomița Centrală
O1.4. Centre urbane atractive pentru dezvoltarea unei cariere
D1.4.1. Stimularea cooperării la nivel local pentru creșterea calității capitalului uman

N/A

N/A

UAT Comuna
Grivița

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

N/A

N/A

UAT Comuna
Grivița

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

N/A

N/A

UAT Orașul
Căzănești

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

1

Programe de formare profesională
pentru agricultori (comuna Sudiți)

Idee

20212027

N/A

N/A

N/A

UAT Comuna
Sudiți

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

2

Bursa locală a locurilor de muncă comuna Sudiți

Idee

20212027

N/A

N/A

N/A

UAT Comuna
Sudiți

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

3

Derulare programe de reconversie
profesională pentru adulți în UAT
Municipiul Fetești

Idee

20222027

1,000,000.00

4,900,000.00

PO Dezvoltare și
Incluziune Socială,
Buget local, surse
private

UAT Municipiul
Fetești

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

4

Bază de date a ocupațiilor la nivel
municipiului Slobozia

Idee

20212027

20,000.00

98,000.00

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

5

Programe de consiliere și orientare
profesională pentru șomeri

Idee

20212027

50,000.00

245,000.00

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor
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Buget local, alte
surse
Buget local, Buget
județ, POCU,
contribuţii ale
agenţilor
economici, alte
surse

6

7

8

9

10

11

12

13

Realizarea unui Târg de oferte de
muncă, în
colaborare cu AJOFM și instituțiile
de
învățământ
Programe de formare profesională
pentru agricultori (comuna Valea
Măcrișului)
Organizarea de evenimente, în
parteneriat cu AJOFM pentru
promovarea culturii antreprenoriale
în rândul tinerilor
Prevenirea cresterii numarului de
persoane implicate în agricultura de
subzistenta se realizeaza prin actiuni
de informare periodica de catre
APIA
Realizarea unui studiu asupra
situației resurselor umane şi
furnizarea acestor informații
potențialilor investitori
Programe de formare profesională
pentru agricultori
Programe de consiliere și orientare
profesională pentru șomeri,
persoane inactive sau persoane
aflate în căutarea unui loc de muncă
Bursa locală a locurilor de muncă

Idee

20212027

20,000.00

98,000.00

Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

Idee

20212027

N/A

N/A

N/A

UAT Comuna
Valea
Măcrișului

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

Idee

20212027

N/A

N/A

N/A

UAT Comuna
Grivița

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

Idee

20212027

N/A

N/A

N/A

UAT Orașul
Căzănești

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Orașul
Țăndărei

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

Idee

20212027

N/A

N/A

Buget local, POR
2021-2027, POCU
2021-2027, POIDS
2021-2027, alte
surse

Idee

20212027

N/A

N/A

N/A

UAT Orașul
Țăndărei

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

Idee

20212027

N/A

N/A

POIDS, POCID,
PNRR, Buget local,
alte surse

UAT Comuna
Săveni

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

Idee

20212027

N/A

N/A

PNS, Fonduri
naționale, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Săveni

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor
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14

Programe de formare profesională
pentru agricultori

Idee

20212027

N/A

N/A

PNS, PNRR, Fonduri
naționale, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Săveni

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

O1.5. Destinație turistică valorificată și promovată prin activități atractive și servicii de înaltă calitate, susținută de o ofertă turistică activă pentru turiști și comunitate
D1.5.1. Promovarea județului Ialomița ca destinație turistică memorabilă
Buget local, Fonduri
2021naționale, alte
UAT Comuna
Strategii și proiecte din
1
Participarea la târguri de turism
Idee
N/A
N/A
2027
surse, POR 2021Sudiți
partea UAT-urilor
2027
Buget local, Fonduri
UAT Orașul
Promovarea turismului cultural2021naționale, alte
Strategii și proiecte din
2
Idee
N/A
N/A
Căzănești, UAT
religios
2030
surse, POR 2021partea UAT-urilor
Județul Ialomița
2027
Înfrăţirea localităţii cu alte localităţi
Fonduri naționale,
UAT Orașul
din spaţiul Uniunii Europene şi
2021Strategii și proiecte din
3
Idee
N/A
N/A
Buget local, alte
Căzănești, UAT
realizarea de schimburi cultural2030
partea UAT-urilor
surse
Județul Ialomița
turistice
Crearea unui brand al orasului
Buget local, Fonduri
Căzănești şi promovarea
UAT Orașul
2021naționale, alte
Strategii și proiecte din
4
obiectivelor şi a evenimentelor
Idee
N/A
N/A
Căzănești, UAT
2030
surse, POR 2021partea UAT-urilor
culturale prin internet, pliante,
Județul Ialomița
2027
broşuri şi info-chioşc
Montarea de panouri informative
Buget local, Fonduri
UAT Orașul
pentru localizarea spaţială a
2021naționale, alte
Strategii și proiecte din
5
Idee
N/A
N/A
Căzănești, UAT
obiectivelor culturale din UAT
2030
surse, POR 2021partea UAT-urilor
Județul Ialomița
Orașul Căzănești
2027
Promovarea tradițiilor și a
Buget local, Fonduri
2021UAT Orașul
Strategii și proiecte din
6
sărbătorilor locale din UAT Orașul
Idee
N/A
N/A
europene, alte
2027
Țăndărei
partea UAT-urilor
Țăndărei
surse
Buget local, Fonduri
2021UAT Orașul
Strategii și proiecte din
7
Participarea la târguri de turism
Idee
N/A
N/A
europene, alte
2027
Țăndărei
partea UAT-urilor
surse

186

8

Dezvoltarea marketingului teritorial
prin crearea unor brand-uri locale

Idee

20212027

9

Marketingul localității - UAT
Gheorghe Doja

Idee

20212027

N/A

N/A

10

Promovarea potențialului turistic al
comunei Gheorge Doja

Idee

20212027

N/A

N/A

Idee

20212027

N/A

N/A

Idee

20212027

N/A

11

12

Elaborarea și implementarea unei
campanii de marketing în scopul
promovării comunității din UAT
Gârbova
Editarea unei broșuri turistice
pentru UAT Gârbova

N/A

Buget local, Fonduri
europene,
antreprenori locali

UAT Orașul
Țăndărei

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Comuna
Gheorghe Doja

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Comuna
Gheorghe Doja

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

Buget local, alte
surse

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

N/A

Buget local, alte
surse

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

N/A

POR 2021-2027,
Buget local, Fonduri
naționale, alte
surse
POR 2021-2027,
Buget local, Fonduri
naționale, alte
surse

13

Promovare la nivel național și
internațional a Municipiului Fetești
ca Destinație turistică

Idee

20222027

100,000.00

490,000.00

Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Fetești, UAT
Județul Ialomița

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

14

Elaborarea unei Strategii de
Marketing Local pentru UAT
Municipiul Slobozia

Idee

20212027

200,000.00

980,000.00

Buget local, alte
surse

Primăria
Municipiului
Slobozia

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

15

Promovarea tradițiilor și a
produselor locale din comuna Valea
Măcrișului

Idee

20212027

N/A

N/A

Buget local, alte
surse

16

Participarea la târguri de turism

Idee

20212027

N/A

N/A

Buget local, alte
surse

17

Promovarea turismului culturalreligios din comuna Grivița

Idee

20212027

N/A

N/A

Buget local,Fonduri
naționale, alte
surse
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UAT Comuna
Valea
Măcrișului
UAT Comuna
Valea
Măcrișului
UAT Comuna
Grivița

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor
Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor
Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

18

19

Înfrăţirea localităţii Grivița cu alte
localităţi din spaţiul Uniunii
Europene și realizarea de schimburi
cultural-turistice
Crearea unui brand al comunei
Grivița și promovarea obiectivelor și
a evenimentelor culturale prin
internet, pliante, broșuri și infochioșc

Idee

20212027

Idee

20212027

N/A

Buget local,Fonduri
naționale, alte
surse

UAT Comuna
Grivița

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

N/A

N/A

POR 2021-2027,
Buget local, Fonduri
naționale, alte
surse

UAT Comuna
Grivița

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

N/A

20

Promovarea resurselor și a
produselor locale

Idee

20212027

N/A

N/A

PNS, Fonduri
naționale, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Săveni

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

21

Participarea la târguri de turism

Idee

20212027

N/A

N/A

PNS, Fonduri
naționale, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Săveni

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

D1.5.2. Dezvoltarea infrastructurii și diversificarea ofertei și serviciilor turistice.

1

Construirea și dotarea unei pensiuni
turistice în UAT Orașul Amara

Idee

20212027

408,163.27

2,000,000.00

Buget local, Fonduri
naționale, alte
surse

2

Dezvoltarea infrastructurii turistice
în stațiunea balneoclimaterică UAT
Orașul Amara

Idee

20212027

306,122.45

1,500,000.00

Buget local, Fonduri
naționale, alte
surse

188

UAT Orașul
Amara,
potențiali
investitori,
agenți
economici din
zonă
UAT Orașul
Amara,
potențiali
investitori,
agenți
economici din
zonă

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

3

Salină artificială

Idee

20212027

1,020,408.16

5,000,000.00

Buget local, Fonduri
naționale, alte
surse

UAT Orașul
Amara,
potențiali
investitori,
agenți
economici din
zonă

4

Construirea unui complex turistic şi
de agrement în UAT Orașul
Căzănești

Idee

20212030

N/A

N/A

Buget local, Fonduri
europene, POR,
C.N.I.

UAT Orașul
Căzănești, UAT
Județul Ialomița

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

5

Sprijinirea înfiinţării unor unităţi de
alimentaţie publică în UAT Orașul
Căzănești

Idee

20212030

N/A

N/A

Buget local, Fonduri
naționale, alte
surse

UAT Orașul
Căzănești, UAT
Județul Ialomița

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

6

Dezvoltarea programelor de
cooperare în cadrul Centrului de
Informare Turistică

Idee

20212027

N/A

N/A

Buget local, Fonduri
europene, POR,
Anghel Saligny

UAT Orașul
Țăndărei

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

7

Realizarea unui circuit de ATV-uri

Idee

20212027

N/A

N/A

Buget local, fonduri
comunitare

UAT Orașul
Țăndărei

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

8

Execuția unui camping în
extravilanul localității

Idee

20212027

N/A

N/A

Buget local, Fonduri
europene, POR, alte
surse

UAT Orașul
Țăndărei

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

Idee

20212027

N/A

N/A

Buget local, fonduri
comunitare, POR,
Consiliul Județean

UAT Orașul
Țăndărei

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

Idee

20212027

N/A

N/A

Buget local, Fonduri
europene,
investitori privați

UAT Orașul
Țăndărei

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

9

10

Realizarea de parcuri de agrement
în intravilanul și extravilanul
comunei, amenajarea de spații verzi
și locuri de joacă pentru copii
Sprijinirea înființării de facilități de
cazare (pensiuni și pensiuni
agroturistice) capabile să asigure un
minim de spații de cazare în zonă,
facilități necesare pentru
dezvoltarea oricărui tip de turism
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Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

11

Crearea unei baze de agrement
atractive și moderne (ștrand, spații
pentru practicarea sporturilor ca
tenis, role, cart, perete pentru
alpinism etc.) ca bază pentru
crearea unui turism de agrement în
zonă

N/A

Buget local, Fonduri
europene,
investitori privați

UAT Orașul
Țăndărei

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

N/A

N/A

Buget local, Fonduri
naționale, Fonduri
europene, alte
surse

UAT Comuna
Gheorghe Doja

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

20212027

N/A

N/A

Buget local, Fonduri
naționale, PODD,
alte surse

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

Idee

20212027

N/A

N/A

Fonduri naționale,
PODD

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

Promovarea unui circuit turistic în
comuna Gârbovi

Idee

20212027

N/A

N/A

Buget local, alte
surse

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

16

Amenajare zonă de promenadă alei de tip belvedere pe malul
Dunării în UAT Municipiul Fetești

Idee

20222027

5,000,000.00

24,500,000.00

POR Sud Muntenia
2021-2027, Buget
local, alte surse

UAT Municipiul
Fetești, UAT
Județul Ialomița

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

17

Amenajare port turistic Fetești

Idee

20222027

6,000,000.00

29,400,000.00

POR Sud Muntenia
2021-2027, Buget
local, alte surse

UAT Municipiul
Fetești, UAT
Județul Ialomița

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

18

Amenajare punct turistic Fetești

Idee

20242027

200,000.00

980,000.00

POR Sud Muntenia
2021-2027, Buget
local, alte surse

UAT Municipiul
Fetești, UAT
Județul Ialomița

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

19

Punerea în valoare și introducerea
în circuitul turistic a monumentelor
istorice și de for public

Idee

20212027

1,500,000.00

7,350,000.00

POR Sud Muntenia,
Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

Idee

20212027

12

Reabilitare și modernizare Vilă
Poiana Țapului, comuna Gheorghe
Doja

Idee

20212027

13

Dezvoltarea serviciilor și
infrastructurii de agrement și sport,
comuna Gârbovi

Idee

14

Diversificarea posibilităților de
cazare în comuna Gârbovi

15

N/A
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20

Construirea unui complex turistic și
de agrement în comuna Grivița

N/A

Buget local, Fonduri
naționale,
parteneriat publicprivat, alte surse

UAT Comuna
Grivița

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Comuna
Grivița

Strategii și proiecte din
partea UAT-urilor

Idee

20212027

21

Sprijinirea înființării unor unități de
alimentație publică în comuna
Grivița

Idee

20212027

N/A

N/A

Buget local, Fonduri
naționale,
parteneriat publicprivat, alte surse

22

Amenajarea zonei în care este
amplasat Conacul Bolomey

Idee

20212030

N/A

N/A

Fonduri naționale,
Fonduri europene

23

Amenajare belvedere în UAT-urile:
Bordușani, Fetești, Balaciu, Sintești

Idee

20212025

N/A

N/A

Buget local

24

Reabilitare parc balenar și plajă

Idee

20212030

N/A

N/A

Parteneriat publicprivat

Idee

20212030

N/A

Parteneriat publicprivat, Fonduri
europene, Fonduri
private, alte surse

25

Realizare pensiuni agroturistice

N/A

N/A
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UAT Comuna
Cosmâmbești
UAT-urile:
Comuna
Bordușani,
Municipiul
Fetești,
Comuna
Balaciu,
Comuna Sinești
UAT Orașul
Amara
Investitor privat
în UAT-urile:
Comuna
Manasia,
Comuna Dridu,
Comuna
Jilavele,
Comuna Maia,
Comuna
Balaciu,
Comuna
Girugeni,
Comuna

PATJ Ialomița

PATJ Ialomița

PATJ Ialomița

PATJ Ialomița

Făcăeni,
Comuna
Bordușani,
Comuna
Stelnica

26

Amenajare zone de campare

Idee

20212030

N/A

N/A

Parteneriat publicprivat, alte surse

27

Dezvoltare infrastructură
balenoclimaterică în UAT Giurgeni

Idee

20212030

N/A

N/A

Parteneriat publicprivat, alte surse

28

Înființarea unui centru de agrement
și balnear în zona apei termale de la
Giurgeni

Idee

20212027

N/A

POR SM (P2, P6)/
PNRR (C11)/ PAP/
Fonduri naționale/
alte surse

N/A
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UAT-urile:
Comuna
Jilavele,Comuna
Dridu, Comuna
Giurgeni,
Comuna
Făcăeni,
Comuna
Bordușani,
Comuna
Stelnica
UAT Comuna
Giurgeni,
parteneri
UAT Județul
Ialomița în
parteneriat cu
UAT Comuna
Giurgeni

PATJ Ialomița

PATJ Ialomița

29

Modernizare faleză Dunăre în
comuna Bordușani

30

Dezvoltare turistică a sitului de la
Bordușani cu salba de lacuri
naturale Bentul Mic, Bentul Cotoi și
Bentul Mare

Idee

20212027

Idee

20212030

N/A

N/A
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N/A

POR SM (P2, P6)/
PNRR (C11)/ PAP/
Fonduri naționale/
alte surse

UAT Județul
Ialomița

N/A

POR SM (P2, P6)/
PNRR (C11)/ PAP/
Fonduri naționale/
alte surse

UAT Județul
Ialomița, UAT
Comuna
Bordușani

PATJ Ialomița

O2. IALOMIȚA - JUDEȚ ECHITABIL, CE OFERĂ LOCUITORILOR SĂI OPORTUNITĂȚI EGALE DE DEZVOLTARE ȘI ACCES LA DOTĂRI PUBLICE CALITATIVE
Grad de
maturitate
(idee / în
implementare
/ SF / PT /
Licitație /
Responsabili și
Nr.
Orizont
Buget estimat Buget estimat Posibile surse de
Titlu program / proiect
Evaluare
posibili
Crt.
de timp
(euro = 4.9lei) (lei)
finanțare
proiect /
parteneri
Cerere de
finanțare /
Procedură
simplificată /
DALI)
O2. IALOMIȚA - JUDEȚ ECHITABIL, CE OFERĂ LOCUITORILOR SĂI OPORTUNITĂȚI EGALE DE DEZVOLTARE ȘI ACCES LA DOTĂRI PUBLICE CALITATIVE
O2.1. Sistem de educație performant și incluziv, adaptat nevoilor de formare a resursei umane
D1.1.1 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de învățământ preuniversitar

1

Creșterea eficienței energetice a
clădirilor publice (Școala +
Grădiniță)

NC, TP, DALI,
Cerere de
finanțare

20212027

408,163.27

2,000,000.00

2

Construire și dotare creșă în orașul
Amara

DALI, cerere
de finanțare

20212027

612,244.90

3,000,000.00

3

Construire și dotare after-school în
orașul Amara

DALI, cerere
de finanțare

20212027

612,244.90

3,000,000.00
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POR 2021-2027
Sud-Muntenia
P2/P5, Buget
local, alte surse
PNRR C15, POR
2021-2027 SudMuntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse

Sursa proiectelor
(Daca sunt corelate cu
alte documentatii
strategice) și alte
observații

UAT Orașul
Amara

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Orașul
Amara

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Orașul
Amara

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

4

Reabilitare, modernizare și
extindere școala gimnazială George
Vâlsan din orașul Amara

DALI, cerere
de finanțare

20212027

612,244.90

3,000,000.00

5

Reabilitare șI dotare Liceul
Tehnologic Iordache Zossima

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

6

Reabilitare și dotare școli și
grădinițe din comuna Armășești

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

Reabilitarea si modernizarea
gădiniței din Jilavele
Reabilitate si modernizare Școala
Gimnazială Constatin M.
Cantacuzino
Eficientizare si reabilitare
energetică Școala Perieți

DALI, cerere
de finanțare

20212027

71,428.57

350,000.00

DALI, cerere
de finanțare

20212027

85,714.29

420,000.00

DALI, cerere
de finanțare

20212027

408,163.27

2,000,000.00

10

Reabilitare, modernizare și dotare
unități de învățământ din comuna
Perieți

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

11

Construire-amenajare afterschool
în comuna Perieți

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

12

Construire grădiniță în satul Sfântu
Gheorghe

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

7
8
9
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POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
Buget local, alte
surse

UAT Orașul
Amara

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Armășești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Armășești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Jilavele

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

Buget local, alte
surse

UAT Comuna
Jilavele

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

AFM

UAT Comuna
Perieți

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Perieți

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Perieți

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Sfântu
Gheorghe

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
PNRR C15, POR
2021-2027 SudMuntenia P5,
Buget local, alte
surse

N/A

POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse

UAT Comuna
Sfântu
Gheorghe

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

1,786,775.00

PNDL II, Buget
local

UAT Comuna
Traian

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Traian

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Municipiul
Urziceni

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Municipiul
Urziceni

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Adâncata

PATJ Ialomița

13

Modernizarea și reabilitare
unităților de învățământ în Sfântu
Gheorghe

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

14

Modernizare Grădiniță cu Program
Normal în comuna Traian, județul
Ialomița

În
implementare

20212027

364,647.96

15

Modernizare infrastructură școlară

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

16

Reabilitarea, dotarea şi
modernizarea unităţilor de
învățământ

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

17

Cabinete medicale în şcoli şi
grădiniţe

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

18

Extindere și reabilitare
infrastructură școlară în comuna
Adâncata

idee

20212027

N/A

N/A

19

Construire grădiniță cu program
normal în sat Adâncata

Cerere de
finanțare

20212027

367,346.94

1,800,000.00

20

Rabilitare grădiniță în comuna
Cosâmbești

idee

20212027

N/A

N/A

21

Reabilitare corp II Școala cu clasele
I-VIII satul Cosâmbești, județul
Ialomița

DALI, cerere
de finanțare

20212027

155,569.39

762,290.00
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POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
CNI
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse

UAT Comuna
Adâncata
UAT Comuna
Cosâmbești

PATJ Ialomița

UAT Comuna
Cosâmbești

PATJ Ialomița

Creşterea eficienţei energetice şi
gestionarea inteligentă a energiei
pentru şcoala din comuna Sudiţi,
judeţul Ialomiţa
Creşterea eficienţei energetice şi
gestionarea inteligentă a energiei
pentru şcoala din comuna
Drăgoești, județul Ialomița
Modernizare Școala cu clasele I-IV
Grecii de Jos

2,396,061.70

POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse

UAT Comuna
Sudiți

574,895.61

2,816,988.50

AFM

UAT Comuna
Drăgoești

219,050.81

1,073,348.98

AFM

UAT Orașul
Fierbinți-Târg

PATJ Ialomița

UAT Orașul
Fierbinți-Târg

PATJ Ialomița

UAT Orașul
Fierbinți-Târg

PATJ Ialomița

UAT Orașul
Fierbinți-Târg

PATJ Ialomița

Cerere de
finanțare

20212027

488,992.18

PT, Cerere de
finanțare

20212027

DALI

20212027

25

Modernizare școală, grădiniță și
sală de sport din Fierbinții de Jos

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

26

Modernizare Școala Veche
Fierbinți-Târg

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

27

Modernizare și reabilitare Școala
de Arte și Meserii Fierbinți-Târg

idee

20212027

N/A

N/A

28

Fierbinți-Târg Green Mobility –
achiziționare microbuze electrice
pentru transportul elevilor

DALI, cerere
de finanțare

20212027

204,081.63

1,000,000.00

29

Eficientizarea energetică a
instituțiilor de învățământ din
orașul Fierbinți-Târg

DALI, cerere
de finanțare

20212027

30

Reabilitarea și modernizarea școlii
gimnaziale din Gheorghe Doja

DALI, cerere
de finanțare

20212027

22

23

24

5,102,040.82

N/A
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POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse

UAT Orașul
Fierbinți-Târg

25,000,000.00

POR 2021-2027
Sud-Muntenia
P2/P5, Buget
local, alte surse

UAT Orașul
Fierbinți-Târg

PATJ Ialomița

N/A

POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse

UAT Comuna
Gheorghe Doja

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
PNRR C15, POR
2021-2027 SudMuntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
Fondul de mediu,
POR 2021-2027
Sud-Muntenia
P2/P5

31

Reabilitare și modernizare grădiniță
în Gheorghe Doja

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

32

Construire grădiniță cu program
prelungit în Gheorghe Doja

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

33

Extindere și reabilitare școli din
comuna Rădulești

idee

20212027

N/A

N/A

34

Reabilitare grădiniță în comuna
Rădulești

idee

20212027

N/A

N/A

35

Reabilitare grădiniță în comuna
Gheorghe Lazăr

idee

20212027

N/A

N/A

36

Creștere eficiență energetică la
Școala Gimnazială Gheorghe Lazar

DALI, cerere
de finanțare

20212027

571,725.47

2,801,454.78

37

Modernizare grupuri sanitare la
Școala Gimnazială cu clasele V-VIII
în comuna Platonești

SF / PT / DALI
/ Licitație

20212027

113,316.94

555,253.00

Buget local, surse
externe

UAT Comuna
Platonești

38

Construire sală de sport și
bibliotecă în Platonești

DALI, cerere
de finanțare

20212027

21,000,000.00

POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse

UAT Comuna
Platonești

4,285,714.29
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UAT Comuna
Gheorghe Doja

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Gheorghe Doja

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Rădulești

PATJ Ialomița

UAT Comuna
Rădulești

PATJ Ialomița

UAT Comuna
Gheorghe Lazăr

PATJ Ialomița

UAT Comuna
Gheorghe Lazăr

39

Construire grădiniță și școală (cu
program after school) în Movilița

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

PNRR C15, POR
2021-2027 SudMuntenia P5,
Buget local, alte
surse

40

Creșterea eficienței energetice și
gestionarea inteligentă a energiei
pentru școala din comuna Săveni

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

AFM/PNRR

41

Modernizarea și dotarea unităților
de învățământ din Săveni

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

42

Construire centru afterschool în
Săveni

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

43

Construire școală inteligentă în
Săveni

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

44

Reabilitare, modernizare și dotare
Liceu Tehnologic Anghel Saligny

DALI, cerere
de finanțare

20222025

N/A

N/A

45

Modernizare și dotare Liceu
Teoretic Carol I

DALI, cerere
de finanțare

20222025

N/A

N/A

46

Modernizare și dotare Liceu
Thnologic de Industrie Alimentară

DALI, cerere
de finanțare

20232026

N/A

N/A
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POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
PNRR C15, POR
2021-2027 SudMuntenia P5,
Buget local, alte
surse
PNRR C15, POR
2021-2027 SudMuntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse

UAT Comuna
Movilița

UAT Comuna
Săveni
UAT Comuna
Săveni

UAT Comuna
Săveni

UAT Comuna
Săveni

UAT Municipiul
Fetești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Municipiul
Fetești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Municipiul
Fetești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

47

Reabilitare, modernizare și dotare
Școala Gimnazială Dimitrie
Cantemir

DALI, cerere
de finanțare

20242027

N/A

N/A

48

Reabilitare, modernizare și dotare
Școala Gimnazială Radu Vodă

DALI, cerere
de finanțare

20242027

N/A

N/A

49

Reabilitare, modernizare și dotare
Grădinița Anghel Saligny

DALI, cerere
de finanțare

20242027

N/A

N/A

50

Reabilitare, modernizare și dotare
Grădinița Dimitrie Cantemir

DALI, cerere
de finanțare

20232026

N/A

N/A

51

Reabilitare, modernizare și dotare
Grădinița cu program prelungit
”Albă ca Zăpada”

DALI, cerere
de finanțare

20232026

N/A

N/A

52

Amenajare săli sportive școlare în
municipiul Fetești

idee

20212027

N/A

N/A

53

Realizare campus școlar în
municpiul Fetești

idee

20212027

N/A

N/A

54

Construire creșă în municipiul
Fetești

DALI, cerere
de finanțare

20232026

N/A

N/A
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POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
PNRR C15, POR
2021-2027 SudMuntenia P5,
Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Fetești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Municipiul
Fetești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Municipiul
Fetești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Municipiul
Fetești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Municipiul
Fetești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Municipiul
Fetești

PATJ Ialomița

UAT Municipiul
Fetești

PATJ Ialomița

UAT Municipiul
Fetești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

55

56

57

58

59

60

61

62

Diversificarea și dezvoltarea
specializărilor oferite în sistemul de
învățământ dual
Reabilitarea, modernizarea și
dotarea Grădiniței cu Program
Normal „Lumea Copiilor” – str. C.D.
Gherea nr.4, Slobozia
Reabilitarea, modernizarea și
dotarea Grădiniței cu Program
Prelungit „Dumbrava Minunată”,
str. Mihai Eminescu, Nr.6, Slobozia
Reabilitarea, modernizarea și
dotarea Grădiniței cu Program
Prelungit „Junior”, str. Alexandru
Odobescu, Nr. 8, Slobozia
Reabilitarea, modernizarea și
dotarea Grădiniței cu Program
Prelungit „Piticot”(Nr.2), str.
Cosminului, Slobozia
Reabilitarea, modernizarea și
dotarea Grădiniței cu Program
Prelungit „Voinicelul”, str.
Sporturilor, Nr. 4, Slobozia
Reabilitarea, modernizarea și
dotarea Școlii Gimnaziale „Sfântul
Andrei” + grădiniță, str. Matei
Basarab nr.35, Slobozia
Reabilitarea, modernizarea și
dotarea Școlii Gimnaziale nr. 3, Bdul. Unirii nr.14, Slobozia

DALI, cerere
de finanțare

20222027

DALI, cerere
de finanțare

20212027

306,122.45

1,500,000.00

DALI, cerere
de finanțare

20212027

306,122.45

1,500,000.00

DALI, cerere
de finanțare

20212027

204,081.63

1,000,000.00

DALI, cerere
de finanțare

20212027

204,081.63

1,000,000.00

DALI, cerere
de finanțare

20212027

306,122.45

1,500,000.00

DALI, cerere
de finanțare

20212027

367,346.94

1,800,000.00

DALI, cerere
de finanțare

20212027

367,346.94

1,800,000.00

N/A

N/A
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POEO, Buget
local, alte surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Fetești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

1,500,000.00

POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

1,500,000.00

POR 2021-2027
Sud-Muntenia
P2/P5, Buget
local, alte surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

2,000,000.00

POR 2021-2027
Sud-Muntenia
P2/P5, Buget
local, alte surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

2,000,000.00

POR 2021-2027
Sud-Muntenia
P2/P5, Buget
local, alte surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

5,000,000.00

POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

2,000,000.00

POR 2021-2027
Sud-Muntenia
P2/P5, Buget
local, alte surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

63

Reabilitarea, modernizarea și
dotarea Școlii Gimnaziale nr.5 – str.
Școlii nr.9, Slobozia

DALI, cerere
de finanțare

20212027

64

Îmbunătățirea eficienței energetice
a Seminarului Teologic „Sf. Ioan
Gură de Aur”, str. Al. Odobescu
nr.2, Slobozia

DALI, cerere
de finanțare

20212027

65

Îmbunătățirea eficienței energetice
a Colegiului Național „Mihai
Viteazu”, B-dul. Unirii nr.10,
Slobozia

DALI, cerere
de finanțare

20212027

66

Îmbunătățirea eficienței energetice
a Liceului de Arte „Ionel Perlea”,
str. Mihai Viteazu nr.3, Slobozia

DALI, cerere
de finanțare

20212027

306,122.45

1,500,000.00

67

Reabilitarea, modernizarea și
dotarea Liceului Tehnologic
„Alexandru Ioan Cuza”, str. Lacului
nr.10, Slobozia

DALI, cerere
de finanțare

20212027

1,020,408.16

5,000,000.00

68

Îmbunătățirea eficienței energetice
a Liceului Tehnologic „Înălțarea
Domnului”- Școala Gimnazială nr.5,
Aleea Pieții nr.8, Slobozia

DALI, cerere
de finanțare

20212027

69

Reabilitarea, modernizarea și
dotarea Liceului Tehnologic
„Înălțarea Domnului”, Aleea Pieții
nr.8, SloboziaCE

DALI, cerere
de finanțare

20212027

70

Îmbunătățirea eficienței energetice
a Liceului Pedagogic „Matei
Basarab”, B-dul. Matei Basarab
nr.5, Slobozia

DALI, cerere
de finanțare

20212027

306,122.45

306,122.45

408,163.27

408,163.27

1,020,408.16

408,163.27

202

POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse

71

Reabilitarea, modernizarea și
dotarea Liceului Tehnologic „Mihai
Eminescu”, str. Lacului nr.10,
Slobozia

DALI, cerere
de finanțare

20212027

1,020,408.16

5,000,000.00

72

Construirea unei creșe și grădinițe
în Cartierul Gării Noi

DALI, cerere
de finanțare

20212027

1,020,408.16

5,000,000.00

DALI, cerere
de finanțare

20212027

DALI, cerere
de finanțare

20212027

DALI, cerere
de finanțare

20212027

816,326.53

4,000,000.00

73

74

75

Reabilitarea, modernizarea
clădirilor și echiparea infrastructurii
educaționale a Grădiniței cu
Program Normal „Pinocchio”
(Nr.1), str. Aleea Nordului Nr. 3,
Slobozia
Reabilitarea, modernizarea
clădirilor și echiparea infrastructurii
educaționale a Grădiniței cu
Program Normal Nr.2, str. Aleea
Băii, Nr. 10, Slobozia
Reabilitarea, modernizarea
clădirilor și echiparea infrastructurii
educaționale a Școlii Gimnaziale nr.
4, Aleea Școlii nr.4, Slobozia

306,122.45

306,122.45

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

1,500,000.00

POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

1,500,000.00

POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

76

Reabilitare, eficientizare energetica
cladirea internatului licetului
tehnologic Mihai Eminescu

DALI, cerere
de finanțare

20212027

1,020,408.16

5,000,000.00

77

Construirea și dotarea unui campus
pentru licee (cantină, bibliotecă,
teren sport)

DALI, cerere
de finanțare

20212027

6,122,448.98

30,000,000.00

203

POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
PNR C15, POR
2021-2027 SudMuntenia P5,
Buget local, alte
surse

POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
PNRR C15, POR
2021-2027 SudMuntenia P5,
Buget local, alte
surse

78

79

80

Amenajări săli de sport școlare în
municipiul Slobozia
Creșterea calității serviciilor sociale
și asigurarea educației timpurii în
Municipiul Slobozia prin construcția
și dotarea unei creșe
Creșterea eficienței energetice și
gestionarea inteligentă a energiei
pentru școala din comuna Valea
Măcrișului

idee

20212027

N/A

N/A

DALI, cerere
de finanțare

20212027

1,224,489.80

6,000,000.00

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

81

Modernizarea și dotarea unităților
de învățământ din comuna Valea
Măcrișului

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

82

Construire școală inteligentă

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

83

Modernizare grădiniță în comuna
Valea Măcrișului

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

84

Reabilitarea și modernizarea
Şcolilor / grădiniţelor din comun
Grivița

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

85

Construire scoală și grădiniţă

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

204

POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
PNRR C15, POR
2021-2027 SudMuntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
PNRR C15, POR
2021-2027 SudMuntenia P5,
Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

PATJ Ialomița

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Valea Măcrișului

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Valea Măcrișului

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Valea Măcrișului

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Valea Măcrișului

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

86

Amenajarea unei baze sportive în
comuna Grivița

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

87

Construcţia unei săli de sport
școlare din comuna Grivița

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

88

Construcţie creșă în Grivița

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

89

Reabilitarea și modernizarea
Şcolilor / grădiniţelor din comuna
Căzănești

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

90

Construire școală și grădiniţă

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

91

Amenajarea unei baze sportive în
comuna Căzănești

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

92

Amenajare/construcția de săli de
sport școlare în Căzănești

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

93

Modernizare, reabilitare Grup
Școlar Agricol Căzănești

idee

20212027

N/A

N/A

205

POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
PNRR C15, POR
2021-2027 SudMuntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
PNRR C15, POR
2021-2027 SudMuntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Orașul
Căzănești

PATJ Ialomița

94

Construcţia unei creşe în Căzănești

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

95

Modernizarea și dotarea unităților
de învățământ din Țăndărei

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

96

Înființare after-school în Țăndărei

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

97

Înființarea, modernizarea și
reabilitarea bazelor sportive în
cadrul unităților de învățământ din
Țăndărei

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

98

Înființarea și dotarea unei creșe în
Țăndărei

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

99

Modernizarea infrastructurii
școlare în comuna Albesti

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

100

Reabilitare grădiniță în comuna
Alexeni

idee

20212027

N/A

N/A

101

Construire / extindere școală în
comuna Alexeni

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

206

PNRR C15, POR
2021-2027 SudMuntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
PNRR C15, POR
2021-2027 SudMuntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
PNRR C15, POR
2021-2027 SudMuntenia P5,

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Orașul
Țăndărei

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Orașul
Țăndărei

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Orașul
Țăndărei

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Orașul
Țăndărei

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Albesti

UAT Comuna
Alexeni

UAT Comuna
Alexeni

PATJ Ialomița

Buget local, alte
surse

102

Modernizarea infrastructurii
școlare în comuna Andrasesti

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

103

Modernizarea infrastructurii
școlare în comuna Axintele

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

104

Modernizarea infrastructurii
școlare în comuna Balaciu

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

105

Construire / extindere școală în
comuna Bărbulești

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

106

Modernizarea și extinderea
infrastructurii școlare în comuna
Barcanesti

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

107

Construire / extindere școală în
comuna Borănești

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

207

POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
PNRR C15, POR
2021-2027 SudMuntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
PNRR C15, POR
2021-2027 SudMuntenia P5,
Buget local, alte
surse

UAT Comuna
Andrasesti

UAT Comuna
Axintele

UAT Comuna
Balaciu

UAT Comuna
Barbulesti

UAT Comuna
Barcanesti

UAT Comuna
Boranesti

PATJ Ialomița

108

Construire / extindere școală în
comuna Bordușani

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

109

Modernizarea infrastructurii
școlare în comuna Brazii

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

110

Modernizarea infrastructurii
școlare în comuna Bucu

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

111

Modernizarea infrastructurii
școlare în comuna Ciocarlia

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

112

Construire grădiniță în comuna
Ciohina

idee.

20212027

N/A

N/A

113

Construire / extindere școală în
comuna Ciohina

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

114

Modernizarea infrastructurii
școlare în comuna Ciulnita

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

115

Modernizarea infrastructurii
școlare în comuna Cocora

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

208

PNRR C15, POR
2021-2027 SudMuntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
PNRR C15, POR
2021-2027 SudMuntenia P5,
Buget local, alte
surse
PNRR C15, POR
2021-2027 SudMuntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,

UAT Comuna
Bordusani

UAT Comuna
Brazii

UAT Comuna
Bucu

UAT Comuna
Ciocarlia

UAT Comuna
Ciochina

PATJ Ialomița

UAT Comuna
Ciochina

PATJ Ialomița

UAT Comuna
Ciulnita
UAT Comuna
Cocora

Buget local, alte
surse

116

Construcție grădiniță în comuna
Colelia

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

117

Modernizarea infrastructurii
școlare în comuna Colelia

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

118

Modernizarea și extinderea
infrastructurii școlare în comuna
Coșereni

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

119

Modernizarea infrastructurii
școlare în comuna Dridu

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

120

Modernizarea infrastructurii
școlare în comuna Facaeni

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

121

Modernizarea infrastructurii
școlare în comuna Garbovi

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

122

Construire / extindere școală în
comuna Gura Ialomiței

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

209

PNRR C15, POR
2021-2027 SudMuntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
PNRR C15, POR
2021-2027 SudMuntenia P5,
Buget local, alte
surse

UAT Comuna
Colelia

PATJ Ialomița

UAT Comuna
Colelia

UAT Comuna
Coșereni

UAT Comuna
Dridu

UAT Comuna
Facaeni

UAT Comuna
Garbovi

UAT Comuna
Gura Ialomitei

PATJ Ialomița

123

Construire / extindere școală în
comuna Ion Roată

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

124

Modernizarea infrastructurii
școlare în comuna Maia

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

125

Construire / extindere școală în
comuna Manasia

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

126

Modernizarea infrastructurii
școlare în comuna Marculesti

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

127

Construire / extindere școală în
comuna Mihail Kogălniceanu

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

128

Modernizarea infrastructurii
școlare în comuna Milosesti

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

129

Modernizarea infrastructurii
școlare în comuna Movila

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

130

Modernizarea și extinderea
infrastructurii școlare în comuna
Munteni-Buzau

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

210

PNRR C15, POR
2021-2027 SudMuntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
PNRR C15, POR
2021-2027 SudMuntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
PNRR C15, POR
2021-2027 SudMuntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,

UAT Comuna
Ion Roata

UAT Comuna
Maia

UAT Comuna
Manasia

UAT Comuna
Marculesti

UAT Comuna
Mihail
Kogalniceanu

UAT Comuna
Milosesti

UAT Comuna
Movila
UAT Comuna
Munteni-Buzau

PATJ Ialomița

Buget local, alte
surse

131

Construire / extindere școală în
comuna Ograda

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

132

Modernizarea infrastructurii
școlare în comuna Reviga

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

133

Modernizarea infrastructurii
școlare în comuna Rosiori

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

134

Modernizarea infrastructurii
școlare în comuna Salcioara

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

135

Construire grădiniță în comuna
Giurgeni

idee

20212027

N/A

N/A

136

Construire grădiniță în comuna
Sărățeni

idee

20212027

N/A

N/A

211

PNRR C15, POR
2021-2027 SudMuntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
PNRR C15, POR
2021-2027 SudMuntenia P5,
Buget local, alte
surse
PNRR C15, POR
2021-2027 SudMuntenia P5,
Buget local, alte
surse

UAT Comuna
Ograda

UAT Comuna
Reviga

UAT Comuna
Rosiori

UAT Comuna
Salcioara

UAT Comuna
Giurgeni

PATJ Ialomița

UAT Comuna
Sărățeni

PATJ Ialomița

137

Construire / extindere școală în
comuna Sărățeni

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

138

Modernizarea infrastructurii
școlare în comuna Scânteia

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

139

Construire / extindere școală în
comuna Sinești

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

140

Modernizarea infrastructurii
școlare în comuna Stelnica

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

141

Modernizarea infrastructurii
școlare în comuna Valea Ciorii

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

142

Modernizarea infrastructurii
școlare în comuna Vladeni

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

DALI, cerere
de finanțare

20212027

N/A

N/A

DALI, cerere
de finanțare

20212027

143

144

Modernizarea instituțiilor de
învățământ liceal tehnologic și
profesional de la nivelul județului
Ialomița
Construire centre de zi pentru
consiliere si sprijin pentru copii si
parinti/centre de prevenire a
separarii copilului de familie

2,857,142.86
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14,000,000.00

PNRR C15, POR
2021-2027 SudMuntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
PNRR C15, POR
2021-2027 SudMuntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse

UAT Comuna
Sărățeni

UAT Comuna
Scânteia

UAT Comuna
Sinesti

UAT Comuna
Stelnica

UAT Comuna
Valea Ciorii

UAT Comuna
Vladeni

UAT-uri din
județ
DGASPC
Ialomița, ONGuri, Uat-uri din
județ

PATJ Ialomița

145

146

147

148

149

150

151

152

Creșterea eficienței energetice și
gestionarea inteligentă pentru
școala gimnazială Ionel Perlea din
comuna Ograda
Creșterea serviciilor sociale și
asigurarea educației timpurii în
municipiul Slobozia prin construcția
și dotarea unei grădinițe (zona
Bora)
Program de promovare și
îmbunătățire a condițiilor igienicosanitare din unitățile de învățământ
Îmbunătățirea eficienței energetice
a Grădiniței cu Program Normal
”Lumea Copiilor” - str. C.D. Gherea
nr. 4, Slobozia
Îmbunătățirea eficienței energetice
a Grădiniței cu Program Prelungit
”Dumbrava Minunată”, str. Mihai
Eminescu, nr. 6, Slobozia
Îmbunătățirea eficienței energetice
a Grădiniței cu Program Prelungit
”Junior”, str. Alexandru Odobescu,
nr. 8, Slobozia
Îmbunătățirea eficienței energetice
a Grădiniței cu Program Prelungit
”Piticot” (nr. 2), str. Cosminului,
Slobozia
Îmbunătățirea eficienței energetice
a Grădiniței cu Program Prelungit
”Voinicelul”, str. Sporturilor, nr. 4,
Slobozia

N/A

POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local, alte
surse

UAT Comuna
Ograda

AFM

5831000

POR, Buget local,
alte surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

300,000.00

1,470,000.00

POR 2021-2027
Sud Muntenia
AP10, Buget local,
alte surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

2021 2027

300,000.00

1,470,000.00

FEDR (POR 3.1),
Buget local, alte
surse,

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

2021 2027

300,000.00

1,470,000.00

FEDR (POR 3.1),
Buget local, alte
surse,

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

2021 2027

200,000.00

980,000.00

FEDR (POR 3.1),
Buget local, alte
surse,

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

2021 2027

200,000.00

980,000.00

FEDR (POR 3.1),
Buget local, alte
surse,

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

2021 2027

300,000.00

1,470,000.00

FEDR (POR 3.1),
Buget local, alte
surse,

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

idee

20212027

N/A

În
implementare

20212027

1190000

N/A

20212027

N/A
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153

Îmbunătățirea eficienței energetice
a Școlii Gimnaziale ”Sfântul Andrei”
+ grădiniță, str. Matei Basarab, nr.
35, Slobozia

N/A

2021 2027

350,000.00

1,715,000.00

FEDR (POR 3.1),
Buget local, alte
surse,

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

154

Îmbunătățirea eficienței energetice
a Școlii Gimnaziale nr. 3, B-dul.
Unirii, nr. 14, Slobozia

N/A

2021 2027

350,000.00

1,715,000.00

FEDR (POR 3.1),
Buget local, alte
surse,

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

155

Îmbunătățirea eficienței energetice
a Școlii Gimnaziale nr. 5, str. Școlii,
nr. 9, Slobozia

N/A

2021 2027

300,000.00

1,470,000.00

FEDR (POR 3.1),
Buget local, alte
surse,

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

500,000.00

2,450,000.00

FEDR (POR 3.1),
Buget local, alte
surse,

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

N/A

N/A

N/A

Îmbunătățirea eficienței energetice
a Liceului Tehnologic ”Alexandru
2021 156
N/A
Ioan Cuza”, str. Lacului, nr. 10,
2027
Slobozia
D2.1.2 Dezvoltarea oportunităților de formare a tinerilor și adulților
Înființarea în mediul urban a unor
20211
centre de excelenţă pentru tineri
idee
2027
cu rezultate deosebite
2

Realizarea de training-uri pe tema
educației antreprenoriale și
educației civice

Fonduri CJ
Ialomița, alte
surse
POEO 2021-2027
P7, Fonduri CJ
Ialomița, alte
surse

idee

20212027

3

Organizarea de programe
aftershool în instituții de
învățământ

idee

20212027

N/A

N/A

Fonduri CJ
Ialomița, alte
surse

4

Realizarea de training-uri pe tema
educației civice în unitățile de
învățământ

idee

20212027

N/A

N/A

Fonduri CJ
Ialomița, alte
surse

5

Derulare programe de reconversie
profesională pentru adulți

idee

20212027

N/A

N/A

POIDS P4, POEO
P9, Buget local,
alte surse
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ISJ Ialomița,
Unități de
învățământ
UAT Municipiul
Urziceni, UAT
Comuna Sudiți
UAT Municipiul
Urziceni, UAT
Municipiul
Fetești
ISJ Ialomița,
Unități de
învățământ
UAT Municipiul
Fetești

6

Realizare programe de consiliere și
orientare profesională pentru
șomeri

idee

20212027

D2.1.3 Digitalizarea și echiparea sistemului de învățământ județean
Organizarea unui centru de
20211
excelență în robotică în Fierbințiidee
2027
Târg

2

Dotarea unităților de învățământ
din comuna Jilavele (mobilier,
laboratoare, resurse IT&C)

3

Dotarea unităților de învățământ
din orașul Amara, cu echipamente
IT necesare desfășurării activității

4

5

6

Achiziționarea de echipamente IT
în vederea desfășurării activităților
școlare în contextul Sars-Cov-2
Creșterea nivelului de dotare cu
tehnică de calcul și asigurarea
conexiunii la Internet pentru
unitățile de învățământ din
municipiul Slobozia
Îmbunătățirea condițiilor igienicosanitare din unitățile de învățământ
în municipiul Slobozia

N/A

N/A

Fonduri
naționale, fonduri
CJ Ialomița, alte
surse

20,408.16

100,000.00

Fonduri CJ
Ialomița, alte
surse

UAT Orașul
Fierbinți-Târg

175,000.00

POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local si GAL
Meleagurile
Cricovului

UAT Comuna
Jilavele

UAT Orașul
Amara

AJOFM Ialomița,
ISJ Ialomița

idee

20212027

idee

20212027

102,040.82

500,000.00

POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
Buget local,
Fonduri naționale

Cerere
finanțare

20212022

47,018.78

230,392.00

Fonduri MEN

UAT Comuna
Sudiți

idee

20212027

4,500,000.00

POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
fonduri proprii,
alte surse

UAT Municipiul
Slobozia

idee

20212027

1,500,000.00

POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
fonduri proprii,
alte surse

UAT Municipiul
Slobozia

35,714.29

918,367.35

306,122.45
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7

Dotarea cu mobilier a Şcolilor /
grădiniţelor în comuna Grivița

8

Dotarea cu materiale didactice a
unităţilor de învăţământ din
localitate şi îmbogăţirea fondului
de carte al bibliotecilor şcolare din
comuna Grivița

9

Dotarea cu mobilier a Şcolilor /
grădiniţelor în orașul Căzănești

10

Dotarea cu materiale didactice a
unităţilor de învăţământ din
localitate şi îmbogăţirea fondului
de carte al bibliotecilor şcolare din
orașul Căzănești

N/A

POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
fonduri proprii,
alte surse

UAT Comuna
Grivița

N/A

POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
fonduri proprii,
alte surse

UAT Comuna
Grivița

N/A

POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
fonduri proprii,
alte surse

UAT Orașul
Căzănești

N/A

POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
fonduri proprii,
alte surse

UAT Orașul
Căzănești

UAT Comuna
Platonești

idee

20212027

idee

20212027

idee

20212027

idee

20212027

11

Dotare laboratoare didactice la
Școala Gimnazială cu clasele V-VIII
în comuna Platonești

idee

20212027

N/A

N/A

POR 2021-2027
Sud-Muntenia P5,
fonduri proprii,
alte surse

12

Realizarea unei baze de date cu
materiale didactice digitale în
vederea realizării educației în
mediul online

idee

20212027

14,285.71

70,000.00

Fonduri proprii,
alte surse

ISJ Ialomița,
Unități de
învățământ

13

Program anual de modernizare a
laboratoarelor didactice de la
nivelul unităților de învățământ

idee

20212027

20,000,000.00

POR SM (P5)/
PNRR (C15)/
POEO/ Buget
local/ alte surse

UAT Județul
Ialomița, UATuri din județ

N/A

N/A

N/A

N/A

4,081,632.65
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14

Înființarea de laboratoare
inteligente în cadrul liceelor din
județul Ialomița

idee

20212027

Achiziționarea de autobuze și
microbuze școlare pentru
202115
transportul elevilor și organizarea
idee
2027
unor rute extinse pentru
transportul acestora.
Dezvoltarea sistemului educațional
pentru instituțiile de învățământ
202116
din municipiul Slobozia, prin
N/A
2027
implementarea unei platforme EEducație
D2.1.4. Creșterea calității și atractivității serviciilor de educație
Program de organizare a stagiilor
de practică a elevilor în firme din
20211
sectorul public sau privat, în scopul idee
2027
facilitării inserției tinerilor pe forței
de muncă
Organizarea de programe de
formare continuă a cadrelor
20212
idee
didactice și cadrelor auxiliare din
2027
unitățile școlare
Realizarea unui Târg de oferte de
20213
muncă, în colaborare cu AJOFM și
idee
2027
instituțiile de învățământ
Realizarea unui program de
consiliere şi orientare școlară
20214
idee
pentru combaterea fenomenului
2027
de abandon şcolar

2,000,000.00

POR SM (P5)/
PNRR (C15)/
Buget local/ alte
surse

UAT Județul
Ialomița, UATuri din județ

2,040,816.33

10,000,000.00

POR SM (P5)/
PNRR (C15)/
Buget local/ alte
surse

UAT Județul
Ialomița, UATuri din județ

200,000.00

980,000.00

Buget local, POC
FEDR (POR, AP
10), alte surse

UAT Municipiul
Slobozia

51,020.41

250,000.00

POEO 2021-2027
P4, fonduri CJ
Ialomița, alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

N/A

N/A

Fonduri MEN,
Fonduri private,
alte surse

ISJ Ialomița,
Unități de
învățământ

142,857.14

700,000.00

N/A

N/A

408,163.27
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Fonduri CJ
Ialomița, alte
surse
POEO 2021-2027
P3, fonduri CJ
Ialomița, alte
surse

AJOFM Ialomița,
ISJ Ialomița
ISJ Ialomița,
Unități de
învățământ

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

5

Formarea inițială și continuă a
cadrelor didactice și resurselor
umane din unitățile de învățământ

N/A

20212027

500,000

2,450,000.00

Buget local, Buget
județean, Fonduri
naționale, POCU,
FEDR (POR, AP
10), alte surse

O2.2. O comunitate implicată în dezvoltarea locală
D2.2.1. Punerea în practică a unor metode de participare a locuitorilor pentru dezvoltarea spiritului comunitar
Centru social în comunele Grivița,
POR Sud
Sfântu Gheorghe, Mihail
20191
Idee
N/A
N/A
Muntenia, Buget
Kogălniceanu, Făcăeni, Bărcănești,
2030
local, alte surse
Armășești, Ciocârlia
Fonduri
Înfiinţarea unui Centru Comunitar
naționale,
20212
de Comunicare, Educaţie şi Resurse Idee
N/A
N/A
Fonduri
2027
pentru Tineri
europene, Buget
local, alte surse
Buget
Amenajare centru civic în comuna
2019local/Fonduri
3
Idee
N/A
N/A
Ciochina
2030
europene, alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

Parteneriat
public-privat
(ONG)

PATJ Ialomița

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Ciochina

PATJ Ialomița

4

Dezvoltarea infrastructurii și
serviciilor digitale în relația cu
cetățenii în municipiul Fetești

Idee

20222027

N/A

N/A

POR Sud
Muntenia, Buget
local, alte surse

UAT Municipiul
Fetești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

5

Construire a unui Centru social
multifuncțional

Idee

20212027

N/A

N/A

Buget local,
PODD,alte surse

UAT Comuna
Garbovi

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

6

Înființarea unui centru de tineret,
cu dotările aferente

Idee

20212027

N/A

N/A

Buget local,
PODD,alte surse

UAT Comuna
Garbovi

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor
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7

8

Înfiinţarea unui Centru Comunitar
de Comunicare, Educaţie şi Resurse
pentru Tineri

Programe de educație civică

Idee

20212027

Idee

20212027

N/A

N/A

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

POEO, PNS, PNRR,
Fonduri
naționale, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Săveni

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

D2.2.2. Crearea de oportunități de dezvoltare pentru un capital uman proactiv

1

Acordarea de facilităţi tinerilor care
înfiinţează o afacere în localitate şi
creează locuri de muncă

2

Crearea unei legături între
comunitatea locală şi AJOFM,
Primarieşi Inspectoratul
ScolarJudeţean în vederea
analizării situaţieişi elaborării unor
strategii comune şi eficiente în
domeniul tinerilor şi formării
profesionale

3

Organizarea la nivel local a unor
competiţii sportive (concursuri /
întreceri) pentru elevi pe diferite
ramuri sportive

Idee

20212027

N/A

N/A

4

Înscrierea în circuitul judeţean a
localitătii ca şi organizator de
competiţii sportive

Idee

20212027

N/A

N/A

În
implementare

În
implementare

20212027

20212027

N/A

N/A
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Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

5

Construirea de locuinţe de serviciu
pentru păstrarea tinerilor
specialişti în localitate

Idee

20212027

N/A

N/A

6

Acordarea de facilităţi tinerilor care
înfiinţează o afacere în localitate şi
creează locuri de muncă

Idee

20212027

N/A

N/A

7

Crearea unei legături între
comunitatea locală şi AJOFM,
Primarieşi Inspectoratul
ScolarJudeţean în vederea
analizării situaţieişi elaborării unor
strategii comune şi eficiente în
domeniul tinerilor şi formării
profesionale

8

Organizarea la nivel local a unor
competiţii sportive (concursuri /
întreceri) pentru elevi pe diferite
ramuri sportive

Idee

20212027

N/A

N/A

9

Înscrierea în circuitul judeţean a
localitătii ca şi organizator de
competiţii sportive

Idee

20212027

N/A

N/A

10

Construirea de locuinţe de serviciu
pentru păstrarea tinerilor
specialişti în localitate

Idee

20212027

N/A

N/A

În
implementare

20212027

N/A

N/A

O2.3. O rețea de sănătate modernă adaptată la nevoile cetățenilor, ce deservește întreg teritoriul județean

220

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

D2.3.1. Reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii de sănătate
1

Reabilitare, modernizarea și dotare
cabinete medicale pe raza orașului
Amara

2

Idee

20212027

204,081.63

1,000,000.00

Înființarea unei policlinici în orașul
Amara

Idee

20212027

816,326.53

4,000,000.00

3

Reabilitarea şi dotarea
corespunzatoare a dispensarului
uman în orașul Căzănești

Idee

20212027

N/A

N/A

4

Modernizarea Spitalului Municipal
Anghel Saligny Fetești

N/A

20222027

N/A

N/A

5

Modernizarea Policlinica Fetești

N/A

20222027

N/A

6

Modernizare cabinet asistență
medicală școlară

N/A

20202025

N/A

UAT Orașul
Amara

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Orașul
Amara

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

POS; POR Sud
Muntenia, Buget
local, alte surse

UAT Municipiul
Fetești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

POS; POR Sud
Muntenia, Buget
local, alte surse

UAT Municipiul
Fetești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

POS; POR Sud
Muntenia, Buget
local, alte surse

UAT Municipiul
Fetești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Orașul
Fierbinți-Târg

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Orașul
Fierbinți-Târg

PATJ Ialomița

7

Înființare policlinică în oraș
Fierbinți-Târg

Idee

20212027

4,591,836.73

22,500,000.00

8

Construcție, modernizare dispensar

Idee

20192023

N/A

N/A
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Buget local,
Fonduri
naționale, alte
surse
Buget local,
Fonduri
naționale, alte
surse
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
Buget local, alte
surse

9

Crearea centrului medical de
paliație și îngrijiri medicale pe
termen lung din proximitatea
Lacului Amara

N/A

20212027

2,040,816.33

10,000,000.00

POS, PNRR, Buget
local, alte surse
FEDR, Buget local,
Fonduri
naționale,
contribuții ale
agenților
economici, alte
surse
FEDR, Buget local,
buget județean,
contribuții ale
agenților
economici, alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

10

Sprijin pentru dotarea adecvată a
unităților sanitare și realizarea unor
unități medicale noi în municipiul
Slobozia

N/A

20212027

408,163.27

2,000,000.00

11

Dotarea cu echipamente și
tehnologii moderne a spitalelor și
ambulatoriilor, centrelor
preventorii, centrelor de sănătate
și a altor tipuri de unități medicosanitare în municipiul Slobozia

N/A

20212027

510,204.08

2,500,000.00

12

Construire și dotare Policlinica în
municipiul Slobozia

N/A

20212027

2,040,816.33

10,000,000.00

POR, PNRR, Buget
local, alte surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

13

Reabilitarea, dotare și
modernizarea unităților sanitare
din orașul Țăndărei

Idee

20192023

N/A

N/A

Fonduri
locale/Fonduri
europene

UAT Orașul
Țăndărei

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Traian

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Municipiul
Urziceni

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

14

Amenajarea unui centru medical de
permanență în comuna Traian

Idee

20212027

N/A

N/A

15

Dotări pentru spital și reabilitare
termincă în municipiul Urziceni

Idee

20222024

N/A

N/A

222

Fonduri
europene,
Fonduri
naționale, Buget
local
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

16

Modernizare, extindere spital
orășenesc

Idee

20192023

N/A

N/A

Fonduri
locale/Fonduri
europene

UAT Municipiul
Urziceni

PATJ Ialomița

D2.3.2. Dezvoltarea rețelei sanitare și a serviciilor medicale pentru o asigura o bună deservire în teritoriu
1

Construire cabinet medical

În
implementare

20212027

241,549.39

1,183,592.01

PNDL

UAT Comuna
Balaciu

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

2

Reabilitare și extindere dispensar

În
implementare

20212027

147,829.37

724,363.90

Buget local/ADI
Ialomița

UAT Comuna
Buești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

3

Asigurarea unei dotări tehnice
corespunzatoareşi implementarea
sistemelor informatizate în
cabinete

Idee

20212027

N/A

N/A

În așteptare
obținere sursă de
finanțare

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

4

Înfiinţarea unui serviciu de tip
SMURD şi dotarea acestuia

Idee

20212027

N/A

N/A

În așteptare
obținere sursă de
finanțare

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

5

Înfiinţarea unui centru de
permanenţă pentru dezvoltarea
asistenţei ambulatorii

Idee

20212027

N/A

N/A

În așteptare
obținere sursă de
finanțare

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

6

Asigurarea necesarului de resurse
umane în domeniul sănătăţii prin
oferirea de facilităţi de cazare în
locuinţe de serviciu în scopul
atragerii de specialişti;

Idee

20212027

N/A

N/A

În așteptare
obținere sursă de
finanțare

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

7

Organizarea unui sistem de primire
a reclamaţiilor si sugestiilor
pacienţilor

Idee

20212027

N/A

N/A

În așteptare
obținere sursă de
finanțare

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

8

Implementarea unui sistem de
asistare/monitorizare la domiciliu
prin buton de panică pentru

Idee

20212027

N/A

N/A

În așteptare
obținere sursă de
finanțare

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor
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persoanele ce suferă de afecţiuni
medicale grave, în parteneriat cu
un furnizor de servicii de îngrijire la
domiciliu
9

Extindere, reabilitare și dotare
dispensar uman în comuna
Drăgoeșt

10

Creșterea capacității de gestionare
a crizei sanitare COVID-18 în
municipiul Fetești

2,000,000.00

C.N.I. / În
așteptare
obținere sursă de
finanțare

UAT Comuna
Drăgoești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

POIM, POS, Buget
local, alte surse

UAT Municipiul
Fetești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

PODD, Buget local

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

CNI

UAT Comuna
Gheoghe Lazăr

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

DALI

20212027

408,163.27

În
implementare

20212023

N/A

11

Înființare și dotare
corespunzătoare cu echipamente și
mobilier cabinet stomatologic

Idee

20212027

N/A

N/A

12

Înființare cabinet veterinar și
dotare cu echipamente
corespunzătoare

Idee

20212027

N/A

N/A

13

Modernizare farmacie umană,
comuna Garbovi

Idee

20212027

N/A

N/A

14

Reabilitare și modernizare
dispensar uman, comuna Garbovi

Idee

20212027

N/A

N/A

15

Modernizarea cabinetului medicar
prin dotarea cu mobilier sanitar și
aparatură performantă

Idee

20212027

N/A

N/A

16

Reabilitare și modernizare
dispensar uman în comuna
Gheorghe Lazar

În
implementare

20212027

N/A

N/A
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PODD, Buget
local, Fonduri
naționale, alte
surse
PODD, Buget
local, Fonduri
naționale, alte
surse
PODD, Buget
local, Fonduri
naționale, alte
surse
PODD, Buget
local, Fonduri
naționale, alte
surse

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Gheorghe Doja

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

306,122.45

1,500,000.00

În așteptare
obținere sursă de
finanțare

UAT Comuna
Grindu

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

20212027

N/A

N/A

În așteptare
obținere sursă de
finanțare

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

Idee

20212027

N/A

N/A

În așteptare
obținere sursă de
finanțare

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

Înfiinţarea unui serviciu de tip
SMURD şi dotarea acestuia

Idee

20212027

N/A

N/A

În așteptare
obținere sursă de
finanțare

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

22

Înfiinţarea unui centru de
permanenţă pentru dezvoltarea
asistenţei ambulatorii

Idee

20212027

N/A

N/A

În așteptare
obținere sursă de
finanțare

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

23

Asigurarea necesarului de resurse
umane în domeniul sănătăţii prin
oferirea de facilităţi de cazare în
locuinţe de serviciu în scopul
atragerii de specialişti;

Idee

20212027

N/A

N/A

În așteptare
obținere sursă de
finanțare

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

24

Organizarea unui sistem de primire
a reclamaţiilor si sugestiilor
pacienţilor

Idee

20212027

N/A

N/A

În așteptare
obținere sursă de
finanțare

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

17

Reabilitarea, modernizarea și
dotarea localului Dispensarului
Uman în comuna Gheorghe Doja

Idee

20212027

N/A

18

Modrenizare dispensar uman;
Înființare cabinet dentar

Idee

20212027

19

Reabilitarea şi dotarea
corespunzatoare a dispensarului
uman

Idee

20

Asigurarea unei dotări tehnice
corespunzatoareşi implementarea
sistemelor informatizate în
cabinete

21
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25

26

27

Asigurarea spaţiului necesar pentru
înfiinţarea de noi servicii de
sănătate, în parteneriat cu furnizori
publici şi privaţi autorizaţi pentru
fiecare domeniu abordat, astfel:
cabinet de planificare familială,
centru consiliere antifumat,
antialcool şi consilierea minorilor
singuri, centru de
prevenire/consiliere pentru
populaţia rroma, eventual cu
personal sanitar de etnie rroma în
comuna Grivița
Implementarea unui sistem de
asistare/monitorizare la domiciliu
prin buton de panică pentru
persoanele ce suferă de afecţiuni
medicale grave, în parteneriat cu
un furnizor de servicii de îngrijire la
domiciliu
Construire și dotare dispnesar în
comuna Mărculești

Idee

20212027

N/A

N/A

În așteptare
obținere sursă de
finanțare

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

Idee

20212027

N/A

N/A

În așteptare
obținere sursă de
finanțare

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

Idee

20212027

542,247.57

2,657,013.10

Buget
local/CNI/POR

UAT Comuna
Mărculești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Movilița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Platonești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

28

Reabilitare dispensar în comuna
Movilița

Idee

20212027

N/A

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

29

Cabinet stomatologic, extindere
dispensar, cabinet veterinar

Idee

20212027

4,081,632.65

20,000,000.00

În așteptare
obținere sursă de
finanțare
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30

Dotarea unităților sanitare în
comuna Săveni

Idee

20212027

N/A

N/A

POS/PNRR/
PNCIPS

UAT Comuna
Săveni

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

31

Înființare centru medical în comuna
Săveni

Idee

20212027

N/A

N/A

POS/PNRR/
PNCIPS/CNI

UAT Comuna
Săveni

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

32

Înființare dispensar medical în
comuna Stelnica

În
implementare

20212027

388,832.07

1,905,277.16

Fonduri
naționale, Buget
local

UAT Comuna
Stelnica

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

33

Reabilitare, extindere și dotare
clădire dispensar uman în comuna
Sudiți

În
implementare

20212027

455,933.53

2,234,074.32

Finanțat prin
PNDL și Buget
local

UAT Comuna
Sudiți

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Municipiul
Urziceni

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Municipiul
Urziceni

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Municipiul
Urziceni

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Valea Măcrișului

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

34

Bursa locurilor de muncă în
municipiul Urziceni

Idee

20222027

N/A

N/A

35

Baza de date a ocupațiilor în
municipiul Urziceni

Idee

20222023

N/A

N/A

36

Dotări pentru serviciu voluntar
pentur situații de urgență în
municipiul Urziceni

Idee

20222024

N/A

N/A

37

Dotarea și modernizarea unităților
sanitare (dispensare) în comuna
Valea Măcrișului

În
implementare

20212027

N/A

N/A
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Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
PNCIPS, PNDL 3,
POS

38

Construire și dotare dispensar
uman în comuna Ograda

idee

20212027

N/A

D2.3.3. Realizarea de colaborări interinstituționale în domeniul sănătății
Asigurarea spaţiului necesar pentru
înfiinţarea de noi servicii de
sănătate, în parteneriat cu furnizori
publici şi privaţi autorizaţi pentru
fiecare domeniu abordat, astfel:cabinet de planificare familială,
20211
Idee
N/A
centru consiliere antifumat,
2027
antialcool şi consilierea minorilor
singuri; centru de
prevenire/consiliere pentru
populaţia rroma, eventual cu
personal sanitar de etnie rroma
Iniţierea unui parteneriat cu
sectorul ONG care să asigure
organizarea unor reţele şi grupuri
20212
Idee
N/A
de acţiune pentru promovarea unui
2027
stil de viaţă sănătos (alimentaţie
sănătoasă, activitate fizică)
Realizarea de campanii în şcoli
împotriva fumatului, consumului
de droguri, bolilor transmisibile, de
planificare familială, de sănătate
În
20213
mintală, pentru un stil de viaţa
N/A
implementare 2027
sănătos, în parteneriat cu Centrul
de Consiliere şi Prevenire Antidrog,
Direcţia de Sănătate Publică şi
Inspectoratul Şcolar Judeţean
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N/A

PNDL

UAT Comuna
Ograda

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

4

Creșterea calității serviciilor de
asistență medicală de urgență
(UPU/CPU adulți, respectiv UPU
pediatrie, pentru unitățile
spitalicești Slobozia, Urziceni,
Fetești, Țăndărei), psihiatrică sau
tratament de tip dezintoxicare,
inclusiv prin achiziția de teste
antidrog și pentru depistarea
bolilor infecțioase contactate ca
urmare a consumului de substanțe
psihoactive.

Idee

Creșterea utilizării tehnologiei
informațiilor și comunicațiilor în
sistemul socio-medical prin
5
N/A
implementarea de soluții de tip esănătate, utilizarea rețelelor de
tele-medicină, etc.
D2.3.4. Promovarea unui stil de viață sănătos
Asigurarea sprijinului pentru
medicii de familie în acordarea
unor stimulente pentru
1
Idee
comunitatea rromă în scopul
prezentării acestora la campaniile
de vaccinare
Realizarea de campanii de
informare-educare–comunicare pe
probleme de sănătate publică (de
2
ex. educaţie pentru sănătate în
Idee
şcoli şi liceu în parteneriat cu
Direcţia de Sănătate Publică şi
Inspectoratul Şcolar Judeţean

20212027

N/A

N/A

POS/ Fonduri
naționale/ Buget
local/ alte surse

UAT Județul
Ialomița prin
furnizori de
servicii de
educație,
asistență
medicală,
asistență socială
și psihologică,
Agenția
Națională
Antidrog prin
CPECA Ialomița

20212027

2,000,000.00

9,800,000.00

Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

20212027

20212027

N/A

N/A
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CPECA

3

Realizarea de campanii în şcoli
împotriva fumatului, consumului
de droguri, bolilor transmisibile, de
planificare familială, de sănătate
mintală, pentru un stil de viaţa
sănătos, în parteneriat cu Centrul
de Consiliere şi Prevenire Antidrog,
Direcţia de Sănătate Publică şi
Inspectoratul Şcolar Județean

4

Organizarea unor evenimente
publice pentru promovarea
sănătăţii populaţiei, în parteneriat
cu Direcţia de Sănătate Publică

5

6

7

Asigurarea sprijinului pentru
medicii de familie în acordarea
unor stimulente pentru gravide, în
scopul prezentării acestora la
consultaţia periodică prenatală
Realizare campanii de promovare a
stilului de viață și încurajare a unei
vieți sănătoase, inclusiv
implementarea de măsuri de
prevenție în municipiul Fetești
Realizarea de campanii de
informare-educare–comunicare pe
probleme de sănătate publică (de
ex. educaţie pentru sănătate în
şcolişi liceu în parteneriat cu
Direcţia de Sănătate Publică şi
Inspectoratul Şcolar Judeţean

În
implementare

20212027

N/A

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

idee

20212027

N/A

N/A

În
implementare

20212027

N/A

N/A

N/A

20232027

N/A

N/A

POS, POR Sud
Muntenia, Buget
local, alte surse

UAT Municipiul
Fetești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

Idee

20212027

N/A
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8

Iniţierea unui parteneriat cu
sectorul ONG care să asigure
organizarea unor reţele şi grupuri
de acţiune pentru promovarea unui
stil de viaţă sănătos (alimentaţie
sănătoasă, activitate fizică)

9

Organizarea unor evenimente
publice pentru promovarea
sănătăţii populaţiei, în parteneriat
cu Direcţia de Sănătate Publică

10

11

12

Asigurarea sprijinului pentru
medicii de familie în acordarea
unor stimulente pentru
comunitatea rromă în scopul
prezentării acestora la campaniile
de vaccinare
Asigurarea sprijinului pentru
medicii de familie în acordarea
unor stimulente pentru gravide, în
scopul prezentării acestora la
consultaţia periodică prenatală
Campanii de conștientizare privind
importanța controlului medical
periodic

Idee

Idee

În
implementare

20212027

20212027

20212027

N/A

N/A

N/A

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Orașul
Țăndărei

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

În
implementare

20212027

N/A

N/A

Idee

20212027

N/A

N/A
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Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Județul
Ialomița prin
furnizori de
Creșterea nivelului de informare
servicii de
privind un stil de viață sănătos și
educație,
riscurile asociate consumului, în
POS/ POEO/
asistență
mediul preșcolar, gimnazial, liceal,
2021POIDS/ Fonduri
medicală,
13
Idee
N/A
N/A
comunitar prin achiziție de
2027
naționale/ Buget asisntență
materiale suport în cadrul
local/ alte surse
socială și
proiectelor și campaniilor de
psihologică,
conștientizare specifice.
Agenția
Națională
Antidrog prin
CPECA Ialomița
O2.4. O rețea de centre și servicii sociale performantă, diversificată și adaptată nevoilor tuturor tipurilor de beneficiari în întreg teritoriul
D2.4.1. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de asistență socială pentru copii și tineret
Construire centru de recuperare
2021DGASPC
1
SF
749,368.43
3,671,905.33
Buget local
pentru copii cu autism
2027
Ialomița
În așteptare
obținere sursă de
Centrul de zi pentru îngrijirea și
2021finanțare
DGASPC
2
recuperarea tinerilor cu dizabilități
Idee
1,258,138.23
6,164,877.32
2027
(finantare
Ialomița
- Urziceni
preponderent din
surse externe)
În așteptare
Reorganizare/Închidere Centru de
obținere sursă de
plasament nr.2 Slobozia și
2021finanțare
DGASPC
3
Idee
729,746.73
3,575,759.00
dezvoltarea de servicii alternative
2028
(finantare
Ialomița
de îngrijire
preponderent din
surse externe)
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CPECA

DGASPC

DGASPC

DGASPC

4

Servicii de recuperare pentru copii
și tineri cu dizabilități în zona mun.
Fetești

5

Creșe sau centre de zi pentru
consiliere și sprijin pentru copii și
părinți. Centre de prevenire a
separării copilului de familie

6

Progres în calitatea îngrijirii
alternative a copiilor - Reducerea
numărului de copii și de tineri
plasați în instituții prin consolidarea
rețelei de asistenți maternali

7

Centru de zi pentru abilitarea
tinerilor din grupuri vulnerabile
Slobozia

Idee

20212031

Idee

20212032

Idee

20212033

Idee

20212029

1,272,244.90

2,857,142.86

N/A

6,234,000.00

14,000,000.00

N/A

683,673.47

3,350,000.00

8

Înființarea de ateliere protejate
pentru tineri și adulți cu dizabilități
în zona mun.Urziceni

Idee

20212030

1,540,816.33

7,550,000.00

9

Susținerea prin burse sociale a
tinerilor din familiile sărace în
orașul Amara

Idee

20212027

20,408.16

100,000.00
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În așteptare
obținere sursă de
finanțare
(finantare
preponderent din
surse externe)
În așteptare
obținere sursă de
finanțare
(finantare
preponderent din
surse externe)
În așteptare
obținere sursă de
finanțare
(finantare
preponderent din
surse externe)
În așteptare
obținere sursă de
finanțare
(finantare
preponderent din
surse externe)
În așteptare
obținere sursă de
finanțare
(finantare
preponderent din
surse externe)
Buget local,
Fonduri
naționale, alte
surse

DGASPC
Ialomita + UAT
Județul Ialomița

DGASPC

DGASPC
Ialomița + ONGuri +UAT Județul
Ialomița

DGASPC

DGASPC
Ialomița + ONGuri +UAT Județul
Ialomița

DGASPC

DGASPC
Ialomița + ONGuri exeprienta
lucrul cu tinerii

DGASPC

DGASPC
Ialomița si
parteneri ONG
cu experienta in
economia
sociala

DGASPC

UAT Orașul
Amara

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

10

11

12

13

Dezvoltarea de servicii prin care să
se sprijine integrarea socială a
tinerilor, de exemplu ateliere
protejate, birouri de consiliere etc
în parteneriat cu furnizori de
servicii acreditaţi
Promovarea voluntariatului în
rândul tinerilor din localitatea în
vederea susţienerii unor servicii
sociale destinate altor categorii de
beneficiari (persoane vârstnice,
persoane cu dizabilităţi)
Construirea de locuinţe sociale
destinate unor categorii de
persoane cărora nivelul de resurse
şi/sau de existenţă nu le permite
accesul la o locuinţă în proprietate
sau închirierea unei locuinte în
condiţiile pieţei
Crearea unui centru specializat
pentru asistenţăşi consilierea
copiilor aflaţi în dificultate, familii
monoparentale, victime ale
violenţei domestice, în parteneriat
cu un furnizor de servicii acreditat

Idee

Idee

Idee

Idee

20212030

20212030

20212030

20212030

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Cosâmbești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

14

Necesitatea implementarii unor
proiecte de susutinere a familiei si
incurajarea cresterii natalitatii,

Idee

20212030

N/A

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

15

Reabilitare și modernizare locuri de
joacă pentru copii în Cosâmbești

Idee

20212027

61,224.49

300,000.00

În așteptare
obținere sursă de
finanțare
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16

Burse sociale pentru tinerii de
vârstă școlară din familiile sărace
din comuna Drăgoești

Idee

20212027

20,408.16

100,000.00

În așteptare
obținere sursă de
finanțare

UAT Comuna
Drăgoești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

17

Construire locuințe pentru tineri în
municipiul Fetești

N/A

20212024

N/A

N/A

Fonduri
naționale, Buget
local, alte surse

UAT Municipiul
Fetești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

18

Acțiuni de reducere a disparităților
dintre copii aflați la risc de sărăcie
sau excluziune socială și ceilalți
copii în municipiul Fetești

N/A

20232027

N/A

N/A

POIDS, Buget
local, alte surse

UAT Municipiul
Fetești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Gheorghe Doja

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

19

20

21

22

Implementarea unui program afterschool în comuna Gheorghe Doja
Promovarea voluntariatului în
rândul tinerilor din localitatea în
vederea susţienerii unor servicii
sociale destinate altor categorii de
beneficiari (persoane vârstnice,
persoane cu dizabilităţi)
Dezvoltarea de servicii prin care să
se sprijine integrarea socială a
tinerilor, de exemplu ateliere
protejate, birouri de consiliere etc
în parteneriat cu furnizori de
servicii acreditaţi
Construirea de locuinţe sociale
destinate unor categorii de
persoane cărora nivelul de resurse
şi/sau de existenţă nu le permite
accesul la o locuinţă în proprietate

Idee

Idee

Idee

Idee

20212027

20212030

20212030

20212030

N/A

N/A

N/A

N/A
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sau închirierea unei locuinte în
condiţiile pieţei

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

23

Construirea de locuinţe de serviciu
pentru păstrarea tinerilor
specialişti în localitate

24

Crearea unui centru specializat
pentru asistenţăşi consilierea
copiilor aflaţi în dificultate, familii
monoparentale, victime ale
violenţei domestice, în parteneriat
cu un furnizor de servicii acreditat

Idee

20212030

N/A

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

25

Program de tip after-school

Idee

20212027

306,122.45

1,500,000.00

În așteptare
obținere sursa de
finanțare

UAT Comuna
Platonești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Sfântu
Gheorghe

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

Idee

20212030

N/A

26

Modernizarea centrului de zi
pentru copiii defavorizați Viitorul,
comuna Sfântu Gheorghe

N/A

20212027

N/A

N/A

Fonduri
europene,
Fonduri
naționale, Buget
local

27

A menajare Centru de zi pentru
copiii autişti

N/A

20212027

122,448.98

600,000.00

FEDR (POR, AP 8,
AP 9), Buget local,
alte surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

28

Dezvoltarea Centrului de servicii
specializate pentru copiii și tinerii
cu tulburări de comportament

N/A

20212027

204,081.63

1,000,000.00

POIDS, Buget
local, alte surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

29

Dezvoltarea centrului de îngrijire,
reabilitare de zi destinat copilului
cu dizabilități

N/A

20212027

204,081.63

1,000,000.00

POIDS, Buget
local, alte surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor
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30

Implementare program afterschool
în comuna Ograda

Idee

20212027

N/A

N/A

31

Reabilitare / modernizare locuri de
joacă pentru copii

Idee

20212027

N/A

N/A

32

Burse sociale pentru tinerii de
vârstă școlară din familiile cu
venituri reduse

Idee

20212027

N/A

N/A

D2.4.2. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de asistență socială pentru persoanele vârstnice
Centru de zi pentru bătrâni în
comunele Bărcănești, Reviga,
20191
Roșiori, Movila, Ograda; Centru de
Idee
N/A
N/A
2030
primire bătrâni în comunele Săveni,
Reviga, Balaciu
Centru pentru persoane vârstnice
20212
SF
2,011,934.19
9,858,477.52
Movila
2027

3

Înființarea centru de criză de tip
respiro pentru persoanele vârstnice

Idee

20212027

346,938.78

1,700,000.00

4

Înființarea a trei locuințe protejate
pentru persoane vârstnice în
comuna Balaciu

Idee

20212028

1,836,734.69

9,000,000.00
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Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
POEO, PNS,
Fonduri
naționale, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Ograda

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Ograda

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Săveni

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT-uri din
județ

PATJ Ialomița

Buget local

DGASPC
Ialomița

DGASPC

DGASPC
Ialomița

DGASPC

DGASPC
Ialomița

DGASPC

În așteptare
obținere sursă de
finanțare
(finantare
preponderent din
surse externe)
În așteptare
obținere sursă de
finanțare
(finantare
preponderent din
surse externe)

5

Dezvoltarea unei rețele de
îngrijitori la domiciliu pentru
persoane vârstnice

Idee

20212029

816,326.53

4,000,000.00

6

Unitate îngrijire la domiciliu în
comuna Balaciu

Idee

20192025

N/A

N/A

7

Înființarea unui cămin de bătrâni în
orașul Amara

Idee

20212027

612,244.90

3,000,000.00

8

Construirea unui complex social
care să cuprindă un cămin – azil
pentru bătrânii Orașului şi dotarea
acestuia cu mobilier

Idee

20212030

N/A

N/A

9

Crearea unei reţele de îngrijire la
domiciliu pentru persoane
vârstnice

Idee

20212030

N/A

N/A

10

11

Crearea unui serviciu de
acompaniere la domiciliu pentru
persoane vârstnice dependente,
care locuiesc singure prin
dezvoltarea unei reţele de
voluntariat în parteneriat cu
unităţile şcolare din comună;
Înființare cămin pentru persoane
vârstnice în municipiul Fetești

În așteptare
obținere sursă de
finanțare
(finantare
preponderent din
surse externe)
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
Buget local,
Fonduri
naționale, alte
surse
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

Idee

20212030

N/A

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

N/A

20202027

N/A

N/A

POIDS, Buget
local, alte surse
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DGASPC
Ialomița

DGASPC

Parteneriat
public-privat
(ONG)

PATJ Ialomița

UAT Orașul
Amara

UAT Orașul
Căzănești

UAT Orașul
Căzănești

UAT Orașul
Căzănești

UAT Municipiul
Fetești

12

13

Dezvoltarea de servicii suport care
susțin îmbătrânirea activă în
municipiul Fetești
Dezvoltare servicii sociale pentru
persoanele vârstnice în municipiul
Fetești

N/A

20232027

N/A

N/A

POIDS, Buget
local, alte surse

UAT Municipiul
Fetești

N/A

20232027

N/A

N/A

POIDS, Buget
local, alte surse

UAT Municipiul
Fetești

14

Construirea unui Cămin de Bătrâni

Idee

20212027

N/A

N/A

PODD, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

15

Înființare serviciu de îngrijire la
domiciliu pentru persoanele
vârstnice, comuna Garbovi

Idee

20212027

N/A

N/A

PODD, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

16

Înființarea unui centru de zi pentru
persoane vârstnice

Idee

20212027

N/A

N/A

PODD, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

17

Implementarea de programe de
asistență pentru persoanele în
vârstă

Idee

20212027

N/A

N/A

Buget local, alte
surse

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Gheorghe Doja

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

18

Cămin pentru persoanele vârstnice
în comuna Gheorghe Doja

Idee

20212027

N/A

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

19

Construire centru pentru persoane
vârstnice

Idee

20212027

N/A

N/A

În așteptare
obținere sursă de
finanțtare

UAT Comuna
Grindu

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

20

Construirea unui complex social
care să cuprindă un cămin – azil
pentru bătrânii comunei şi dotarea
acestuia cu mobilier (a se specifica
locaţia şi numărul de locuri)

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

Idee

20212030

N/A

239

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Sudiți

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Orașul
Țăndărei

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Municipiul
Urziceni

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

DGASPC
Ialomița

DGASPC

21

Crearea unei reţele de îngrijire la
domiciliu pentru persoane
vârstnice

22

Crearea unui serviciu de
acompaniere la domiciliu pentru
persoane vârstnice dependente,
care locuiesc singure prin
dezvoltarea unei reţele de
voluntariat în parteneriat cu
unităţile şcolare din comună;

Idee

20212030

N/A

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

23

Înființarea unui cămin de bătrâni în
municipiul Slobozia

N/A

20212027

163,265.31

800,000.00

FEDR (POR, AP 8,
AP 9), Buget local,
alte surse

Idee

20212030

N/A

Fonduri
naționale,
202124
Idee
N/A
N/A
Fonduri
2027
europene, Buget
local, alte surse
Fonduri
naționale,
Înființare servicii sociale la
202125
Idee
N/A
N/A
Fonduri
domiciliul persoanelor vârstnice
2027
europene, Buget
local, alte surse
Fonduri
naționale,
Centru comunitar al persoanelor în
202326
Idee
N/A
N/A
Fonduri
vârstă în municipiul Urziceni
2025
europene, Buget
local, alte surse
D2.4.3. Dezvoltarea infrastructurii de asistență socială pentru adaptarea la nevoile beneficiarilor și o bună deservire în teritoriu
Înființarea Centrului de Îngrijire și
20211
Idee
612,244.90
3,000,000.00
Buget local
Asistență în municipiul Urziceni
2027
Înființare servicii sociale în
domeniul persoanelor vârstnice în
comuna Sudiți
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2

Înființare două locuințe protejate
pentru persoane adulte cu
dizabilități și un centru de zi

Idee

20212027

1,836,734.69

9,000,000.00

3

Înființare centru de criză de tip
respiro pentru persoanele adulte
cu dizabilități

Idee

20212027

346,938.78

1,700,000.00

4

Înființare Centru de pregătire
pentru viață independență pentru
persoanele adulte cu dizabilități

Idee

20212027

1,938,775.51

9,500,000.00

5

Înființarea a două centre de
recuperare neuro-motorie de tip
ambulatoriu în municipiile Fetești și
Urziceni

Idee

20212027

2,448,979.59

12,000,000.00

6

Înființarea și dezvoltarea unei
rețele de asistenți personali
profesioniști pentrupersoanele
adulte cu dizabilități

Idee

20212027

612,244.90

3,000,000.00
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În așteptare
obținere sursă de
finanțare
(finantare
preponderent din
surse externe)
În așteptare
obținere sursă de
finanțare
(finantare
preponderent din
surse externe)
În așteptare
obținere sursă de
finanțare
(finantare
preponderent din
surse externe)
În așteptare
obținere sursă de
finanțare
(finantare
preponderent din
surse externe)
În așteptare
obținere sursă de
finanțare
(finantare
preponderent din
surse externe)

DGASPC
Ialomița

DGASPC

DGASPC
Ialomița

DGASPC

DGASPC
Ialomița

DGASPC

DGASPC
Ialomița

DGASPC

DGASPC
Ialomița

DGASPC

7

Dezvoltarea unei rețele de
îngrijitori la domiciliu pentru
persoanele adulte cu dizabilități,
inclusiv echipă mobilă

Idee

20212027

1,632,653.06

8,000,000.00

8

Construire de locuințe sociale în
orașul Amara

Idee

20212027

612,244.90

3,000,000.00

9

Susținerea prin burse sociale a
tinerilor din familiile sărace

Idee

20212027

20,408.16

100,000.00

10

Crearea unui centru social pentru
persoanele fără adăpost și pentru
victimele violenței domestice în
oraș Amara

Idee

20212027

612,244.90

3,000,000.00

11

Reabilitare sau modernizare centru
social Sfânta Filofteia în oraș Amara

Idee

20212027

306,122.45

1,500,000.00

12

Dotarea unităţilor prestatoare de
servicii sociale cu echipament
special (medical, social, terapie
reparatorie)

Idee

20212027

N/A

N/A

13

Asigurarea de suport pentru
angajatorii locali care organizează
cursuri de calificare/ recalificare
profesională pentru persoanele
neocupate, în parteneriat cu
Agenţia Judeţeană de Ocupare a
Forţei de Muncă

În
implementare

20212027

N/A

N/A

242

În așteptare
obținere sursă de
finanțare
(finantare
preponderent din
surse externe)
Buget local,
Fonduri
naționale, alte
surse
Buget local,
Fonduri
naționale, alte
surse
Buget local,
Fonduri
naționale, alte
surse
Buget local,
Fonduri
naționale, alte
surse
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

DGASPC
Ialomița

DGASPC

UAT Orașul
Amara

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Orașul
Amara

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Orașul
Amara

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Orașul
Amara

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

14

15

16

Asigurarea spaţiului necesar
înfiinţării unui centru pentru
sprijinirea şomerilor pentru a
(re)intra pe piaţaforţei de muncă
prin scheme speciale de consiliere,
tutoriat, mediere şi plasare în
muncă, pus la dispoziţia
prestatorilor de servicii în domeniu,
în cadrul unui parteneriat
Asigurarea spaţiului necesar pentru
organizarea de cursuri de
antreprenoriat pentru angajatorii
locali şi persoanele neocupate în
vederea dezvoltării de noi activităţi
economice în localitate, pus la
dispoziția furnizorilor de servicii de
instruire în cadrul unui parteneriat
Crearea unor servicii sociale de tip
alternativ pentru persoanele cu
handicap (centre de zi, cluburi,
ateliere protejate, etc.), în
parteneriat cu un furnizor de
servicii acreditat

În
implementare

În
implementare

Idee

20212027

20212027

20212027

N/A

N/A

N/A

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Colelia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Drăgoești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

17

Construire capelă și cantină socială
în comuna Colelia

Idee

20212027

N/A

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

18

Programe de consiliere și orientare
profesională pentru șomeri,
persoane inactive sau persoane
aflate în risc în comuna Drăgoești

Idee

20212027

20,408.16

100,000.00

În așteptare
obținere sursă de
finanțare
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19

Dezvoltarea de servicii de educație
și îngrijire pentru copii și servicii de
sprijin educațional pentru adulții
vulnerabili în municipiul Fetești

N/A

20232027

N/A

N/A

POIDS, Buget
local, alte surse

UAT Municipiul
Fetești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

20

Înființarea unui centru de asistență
socială comunitară

N/A

20222025

N/A

N/A

POIDS, Buget
local, alte surse

UAT Municipiul
Fetești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

N/A

PODD, Buget
local, Fonduri
naționale, alte
surse

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

21

Construire cantină de ajutor social

Idee

20212027

22

Sprijin acordat implementării unor
politici proactive de combatere a
șomajului

Idee

20212027

N/A

N/A

Fonduri
naționale, alte
surse

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

23

Promovarea incluziunii sociale în
mediile defavorizate, inclusiv rromi
și eliminarea excluziunii sociale prin
campanii de informare

Idee

20212027

N/A

N/A

Fonduri
naționale, alte
surse

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

24

Dezvoltarea gamei de servicii
pentru persoanele cu handicap

Idee

20212027

N/A

N/A

Buget local,
Fonduri
naționale, alte
surse, POCS,
POCU

25

Modernizarea și ameliorarea
calității serviciilor sociale

Idee

20212027

N/A

N/A

Fonduri
naționale, POCU,
alte surse

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

26

Promovarea programelor de
combatere a sărăciei în special în
grupurile defavorizate

Idee

20212027

N/A

N/A

Fonduri
naționale, POCU,
alte surse

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

27

Implementarea unei campanii
împotriva violenței domestice

Idee

20212027

N/A

N/A

Fonduri
naționale, POCU,
alte surse

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor
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28

Atragerea de medici de familie și
de specialitate prin oferirea de
facilități și locuințe

29

Dotarea unităţilor prestatoare de
servicii sociale cu echipament
special (medical, social, terapie
reparatorie)

30

31

32

Asigurarea de suport pentru
angajatorii locali care organizează
cursuri de calificare/ recalificare
profesională pentru persoanele
neocupate, în parteneriat cu
Agenţia Judeţeană de Ocupare a
Forţei de Muncă
Asigurarea spaţiului necesar
înfiinţării unui centru pentru
sprijinirea şomerilor pentru a
(re)intra pe piaţaforţei de muncă
prin scheme speciale de consiliere,
tutoriat, mediere şi plasare în
muncă, pus la dispoziţia
prestatorilor de servicii în domeniu,
în cadrul unui parteneriat
Asigurarea spaţiului necesar pentru
organizarea de cursuri de
antreprenoriat pentru angajatorii
locali şi persoanele neocupate în
vederea dezvoltării de noi activităţi
economice în localitate, pus la
dispoziţia furnizorilor de servicii de
instruire în cadrul unui parteneriat

Idee

Idee

În
implementare

În
implementare

În
implementare

20212027

20212027

20212027

20212027

20212027

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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N/A

Buget de local,
alte surse

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

33

Crearea unor servicii sociale de tip
alternativ pentru persoanele cu
handicap (centre de zi, cluburi,
ateliere protejate, etc.), în
parteneriat cu un furnizor de
servicii acreditat

Idee

20212027

N/A

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
POEO, Programul
Leader - Gal
Danubius
Ialomița, MDLPA,
PNS
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale, Buget
local
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Săveni

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Sfântu
Gheorghe

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Sfântu
Gheorghe

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

34

Înființare centru social
multifuncțional în comuna Săveni

Idee

20212027

N/A

N/A

35

Dezvoltarea serviciilor de asistență
și protecție socială pentru
categoriile vulnerabile în comuna
Sfântu Gheorghe

N/A

20212027

N/A

N/A

36

Construire și dotare cămin pentru
persoane cu AVC (accident vascular
cerebral) în comuna Sfântu
Gheorghe

N/A

20212027

N/A

N/A

37

Centru pentru persoanele
defavorizate, azil pentru
persoanele cu handicap și fără
posibilități materiale, azil de
noapte acreditat în municipiul
Slobozia

N/A

20212027

612,244.90

3,000,000.00

FEDR (POR, AP 8,
AP 9), Buget local,
alte surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

38

Construirea de locuințe sociale în
municipiul Slobozia

N/A

20212027

816,326.53

4,000,000.00

Buget local, surse
guvernamentale,
ANL, alte surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

39

Casă de tip familial pentru
asigurarea tranziției cazurilor
sociale, persoane sau familii fără
locuință

N/A

20212027

122,448.98

600,000.00

FEDR (POR, AP 8,
AP 9), Buget local,
alte surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor
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40

Construire centru multifuncțional
de zi pentru persoanele
defavorizate

SF

20212027

40,816.33

200,000.00

41

Înființare centru social
multifuncțional în comuna Sudiți

idee

20212027

N/A

N/A

42

Bursa locală a locurilor de muncă în
comuna Sudiți

Idee

20212027

N/A

N/A

43

Înființare centre sociale
multifuncționale

Idee

20212027

N/A

N/A

44

Bursa locală a locurilor de muncă

Idee

20212027

N/A

N/A

45

Măsuri de sprijin pentru reducerea
deprivării materiale

Idee

20212027

N/A

N/A

46

Centru social pentru persoanele
aflate în dificultate

Idee

20212027

N/A

N/A

47

Dezvoltarea serviciilor de asistență
și protecție socială pentru
categoriile vulnerabile în comuna
Traian

Idee

20212027

N/A

N/A
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Buget local, Buget
SEE
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
Programe
naționale, POEO,
PODS, PNRR,
MFE, MMFPA
Programe
naționale, POEO,
PODS, PNRR,
MFE, MMFPA
Programe
naționale, POEO,
PODS, PNRR,
MFE, MMFPA
Programe
naționale, POEO,
PODS, PNRR,
MFE, MMFPA
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale, Buget
local

UAT Comuna
Stelnica

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Sudiți

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Sudiți

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Orașul
Țăndărei

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Orașul
Țăndărei

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Orașul
Țăndărei

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Orașul
Țăndărei

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Traian

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

48

Construirea de locuințe sociale în
municipiul Urziceni

Idee

20232027

N/A

N/A

49

Înființare centru social
multifuncțional în comuna Valea
Măcrișului

Idee

20212027

N/A

N/A

50

Bursa locurilor de muncă în
comuna Valea Măcrișului

Idee

20212027

N/A

N/A

51

Reabilitare Blocul Specialiștilor în
comuna Valea Măcrișului

Idee

20212027

N/A

N/A
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Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
Fonduri
naționale, Buget
local, alte surse,
POEO, Programul
Leader - Asociația
GAL NAPARIS,
MDLPA, MMFPS,
PNS
Fonduri
naționale, Buget
local, Fonduri
europene, surse
private, MMFPS,
PNS
PNCIPS, PJDL,
Programul
LEADER Asociația GAL
NAPARIS, MDLPA,
Fonduri
naționale, Buget
local, alte surse

UAT Municipiul
Urziceni

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Valea Măcrișului

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Valea Măcrișului

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Valea Măcrișului

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

52

Creșterea nivelului de informare,
consiliere și servicii specifice
acordate consumatorilor;
optimizarea mecanismului
interinstituțional de referire a
consumatorilor

Idee

20212027

53

Creșterea nivelului de
adresabilitate a serviciilor de
asistență și tratament din domeniul
adicțiilor, către comunitate, prin
crearea sau identificarea unui
spațiu adecvat

Idee

20212027

54

Investiții în ansambluri de locuințe

N/A

20212027

N/A

POIDS/ Fonduri
naționale/ Buget
local/ alte surse

N/A

N/A

POIDS/ POS/
Fonduri
naționale/ Buget
local/ alte surse

4,000,000.00

19,600,000.00

Buget local, POR,
alte surse

N/A
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UAT Județul
Ialomița prin
furnizori de
servicii de
educație,
asistență
medicală,
asisntență
socială și
psihologică,
Agenția
Națională
Antidrog prin
CPECA Ialomița
UAT Județul
Ialomița prin
furnizori de
servicii de
educație,
asistență
medicală,
asisntență
socială și
psihologică,
Agenția
Națională
Antidrog prin
CPECA Ialomița
UAT Municipiul
Slobozia

CPECA

CPECA

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

55

Amenajare Centru de zi pentru
copiii autiști

N/A

20212027

600,000.00

2,940,000.00

D2.4.4. Devoltarea cadrului partenerial între actorii locali din județ în domeniul asistenței sociale
Implementarea, împreună cu alte
autorităţi publice locale, a unor
proiecte de dezvoltare regională,
20211
pentru dezvoltarea şi
Idee
N/A
N/A
2030
îmbunătăţirea infrastructurii
serviciilor sociale: azil de bătrâni,
case de copii, etc
Încheierea de parteneriate public
private cu ONG-uri acreditate în
domeniile: Servicii specializate
pentru persoane vârstnice aflate în
nevoie;Servicii specializate pentru
20212
Idee
N/A
N/A
persoane cu handicap; Calificării şi
2030
formării profesionale a adultului;
Servicii specializate pentru copii
aflați în dificultate și familii
monoparentale
Crearea unei reţele cu alte
autorităţi publice locale în vederea
finanţării unor servicii
20213
Idee
N/A
N/A
ultraspecializate destinate
2030
grupurilor vulnerabile, la nivelul
mai multor comunităţi
Implicarea societății civile în
dezvoltarea și modernizarea
20214
Idee
N/A
N/A
infrastructurii, în special a
2027
infrastructurii sociale
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FEDR (POR, AP 8,
AP 9), Buget local,
alte surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

Alte surse

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

5

Susținerea activă a ONG-urilor

Idee

20212027

N/A

N/A

Buget local, alte
surse

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

6

Stimularea dialogului între sectorul
public și cel privat

Idee

20212027

N/A

N/A

Buget local, alte
surse

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

7

Instruirea persoanelor/grupurilor
vulnerabile în dezvoltarea unei mici
afaceri

Idee

20212027

N/A

N/A

Program
Operațional
Capital Uman

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

8

Sprijinirea agenților economici care
investesc în creșterea calității
resurselor umane

Idee

20212027

N/A

N/A

Program
Operațional
Capital Uman

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

Idee

20212027

N/A

N/A

Alte surse, POCU

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

Idee

20212027

N/A

N/A

Alte surse, POCU

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

9

10

11

Întărirea rolului Primăriei ca centru
de comunicare și informare în
sprijinul promovării programelor
economice, sociale și culturale, prin
comunicare bidirecțională
cetățean-funcționar public
Creșterea gradului de calificare a
funcționarilor din serviciile publice,
prin urmarea unor cursuri de
perfecționare, pentru creșterea
calității serviciilor publice
Implementarea, împreună cu alte
autorităţi publice locale, a unor
proiecte de dezvoltare regională,
pentru dezvoltarea şiîmbunătăţirea
infrastructurii serviciilor sociale:
azil de bătrâni, case de copii, etc

Idee

20212030

N/A
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12

13

14

Încheierea de parteneriate public
private cu ONG-uri acreditate în
domeniile: Servicii specializate
pentru persoane vârstnice aflate în
nevoie;Servicii specializate pentru
persoane cu handicap; Calificării şi
formării profesionale a adultului;
Servicii specializate pentru copii
aflaţi în dificultate şi familii
monoparentale
Crearea unei reţele cu alte
autorităţi publice locale în vederea
finanţării unor servicii
ultraspecializate destinate
grupurilor vulnerabile, la nivelul
mai multor comunităţi
SF, DALI, taxe, avize și alte
cheltuieli - Construcție complex
social Bora

Idee

20212030

N/A

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Orașul
Amara

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Municipiul
Fetești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

Idee

20212030

N/A

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

Idee

20212027

125,000.00

612,500.00

Buget local, alte
surse

D2.4.5. Asigurarea de servicii sociale adaptate locuitorilor din zonele marginalizate
1

Înființarea unui centru pentru
persoanele defavorizate și cantină
socială în oraș Amara

2

3

Idee

20212027

1,020,408.16

5,000,000.00

Construirea de locuinţe sociale
pentru grupurile dezavantajate

Idee

20212027

N/A

N/A

Realizarea de diagnoză socială la
nivelul municipiului Fetești

N/A

20222023

N/A

N/A

252

Buget local,
Fonduri
naționale, alte
surse
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
POIDS, Buget
local, alte surse

4

5

6

7

Promovarea programelor de
combatere a sărăciei în special în
grupurile defavorizate
Construirea de locuinţe sociale
pentru grupurile dezavantajate
CLLD - Strategie de dezvoltare
pentru zonele defavorizate în
vederea integrării în zona urbană
dezvoltată
Construirea de locuințe sociale
modulare și cantină socială pentru
persoanele care trăiesc în locuințe
improvizate, cu respectarea
principiilor arhitecturii participative
și dotarea minimă a acestora,
inclusiv asiguraea accesibilității
pentru persoanele cu dizabilități și
a sistemului de încălzire în
locuințele sociale construite

Idee

20212027

N/A

N/A

Fonduri naționale

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

Idee

20212027

N/A

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

N/A

20212027

1,428,571.43

7,000,000.00

FEDR (POR, AP 9),
Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

1,000,000.00

Buget local,
POIDS, PNRR,
surse
guvernamentale
ANL, alte surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

20212027

204,081.63

Fonduri
naționale,
2021UAT Orașul
8
Idee
N/A
N/A
Fonduri
2027
Țăndărei
europene, Buget
local, alte surse
O2.5. Viață culturală activă și diversificată, susținută de o ofertă culturală adaptată preferințelor și specificul fiecărei categorii de public
D2.5.1. Amenajarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii culturale din județ
Muzeul Național
Consolidarea, amenajarea și
În achiziție
2021al Agriculturii,
1
reorganizarea Muzeului Național al
2,325,102.04
11,393,000.00 POR 2021-2027
DALI+PT
2027
UAT Județul
Agriculturii
Ialomița
Îmbunătățirea accesului unor
grupuri marginalizate, cum ar fi
rromii, la locuri de muncă
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Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

Muzeul Național al
Agriculturii

2

Amenajarea Corpului de vest al
Centrului Cultural într-un Centru
Multifuncţional al Tinerilor

În curs de
pregătire

20212027

N/A

N/A

3

Înființarea de biblioteci publice în
UAT-urile care nu dispun de
acestea

Idee

20212027

N/A

N/A

4

Achiziționarea tehnologiei RFID
(Radio Frequency Identification) –
pentru a eficientiza la maximum
operațiunile de împrumut și
restituire a documentelor de
bibliotecă

Idee

20212027

N/A

N/A

5

Reabilitare casa de cultură Jan
Căciulă

Nc, TP, DALI

20212027

204,081.63

1,000,000.00

6

Modernizare și dotare cămine
culturale din comuna Armășești

Idee

20212027

N/A

N/A

7

Construire capele în comuna
Armănești

Idee

20212027

N/A

N/A

8

Muzeul Urziceni - muzeul
activităților industriale

Idee

20232029

N/A

N/A
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Buget local,
Fonduri
naționale, alte
surse, C.N.I., AFIR
Buget local,
Fonduri
naționale, alte
surse
Buget local,
Fonduri
naționale, alte
surse
Buget local,
Fonduri
naționale, alte
surse, C.N.I.
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale, Buget
local, C.N.I.
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale, Buget
local
Buget local, POR
2021-2027

Centrul Cultural
Ionel Perlea
Ialomița, UAT
Județul Ialomița

Centrul Cultural Ionel
Perlea

UAT-urile din
județ

Biblioteca Județeană
Ștefan Bănulescu

Biblioteca
Județeană
Ștefan
Bănulescu
Ialomița

Biblioteca Județeană
Ștefan Bănulescu

UAT Orașul
Amara

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Armășești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Armășești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Municipiul
Urziceni

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

9

Consolidare, amenajare lăcaşe de
cult în comuna Urziceni

Idee

20232028

N/A

N/A

POR 2021-2027,
sponsorizări

UAT Municipiul
Urziceni

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

10

Bibliotecă virtuală în școală

Idee

20222023

N/A

N/A

Buget local,
sponsorizări

UAT Municipiul
Urziceni,
Biblioteca
Municipală
Urziceni
Constantin Toiu

11

Reabilitare și modernizare cămin
cultural Sudiți, județul Ialomița

Cerere de
finanțare

_

N/A

N/A

În așteptare
obținere sursă de
finanțare, C.N.I.

UAT Comuna
Sudiți, Consiliul
Local

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

12

Reabilitare și modernizarea
bisericilor din comuna Sudiți

Idee

20212027

N/A

N/A

UAT Comuna
Sudiți, Consiliul
Local

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

13

Construire capelă și casă parohială
în comuna Sudiți

Idee

20212027

N/A

N/A

UAT Comuna
Sudiți

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

14

E-bibliotecă

Idee

20212027

N/A

N/A

UAT Comuna
Sudiți

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

15

Reabilitare, modernizare sau
construția Casei de Cultură din
orașul Căzănești

Documentația
tehnică este
întocmită

20212030

N/A

N/A

UAT Orașul
Căzănești, UAT
Județul Ialomița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

16

Reabilitarea sau construcția
bisericii din orașul Căzănești

Idee

20212030

UAT Orașul
Căzănești, UAT
Județul Ialomița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

N/A
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Buget local,
Fonduri
naționale, alte
surse
Buget local,
Fonduri
naționale, alte
surse
Buget local,
Fonduri
naționale, alte
surse, POCID
Buget local,
Fonduri
naționale, alte
surse, C.N.I.
Buget local,
Fonduri
naționale, alte
surse

17

Amenajarea spaţiului bibliotecii din
orașul Căzănești şi îmbogăţirea
fondului de carte

18

Realizarea Centrului de tineret
(activităţi de consiliere în domeniul
educaţiei pentru sănătate, privind
cariera şi problemele tinerilor,
consultanţă pentru înfiinţarea de
ONG-uri sau organizaţii de tineret
dar şi pentru programe europene/
guvernamentale adresate tinerilor,
informaţii despre structurile
asociative naţionale, ateliere de
creaţie artistică şi populară,
activităţi teatrale)

N/A

Buget local,
Fonduri
naționale, alte
surse

UAT Orașul
Căzănești, UAT
Județul Ialomița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

Buget local,
Fonduri
naționale, alte
surse, C.N.I.

UAT Orașul
Căzănești, UAT
Județul Ialomița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

Idee

20212030

Idee

20212030

19

Reabilitarea și modernizarea
bisericilor (interior și exterior) din
orașul Țăndărei

Idee

20212027

N/A

N/A

20

Construirea și dotarea unei case de
cultură în orașul Țăndărei

Idee

20212027

N/A

N/A

21

E-bibliotecă

Idee

20212027

N/A

N/A

Buget local,
Fonduri
europene, POCID

22

Înființarea și execuția unor muzee
ale tradițiilor populare

Idee

20212027

N/A

Buget local,
Fonduri
europene, POR,
alte surse

N/A

N/A

N/A
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Buget local,
fonuri
comunitare, surse
private
Buget local,
Fonduri
europene, surse
private, C.N.I.

UAT Orasul
Țăndărei,
Consiliul Local
Țăndărei
UAT Orasul
Țăndărei,
Consiliul Local
Țăndărei
UAT Orasul
Țăndărei,
Consiliul Local
Țăndărei
UAT Orasul
Țăndărei,
Consiliul Local
Țăndărei

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

23

Reabilitarea, modernizarea,
extinderea și dotarea
așezământului cultural - Cămin
cultural sat Perieți

Idee

20212027

612,244.90

3,000,000.00

C.N.I.
Buget local,
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale, alte
surse
Buget local,
Fonduri
europene,
Fonduri naționale
Buget local,
Fonduri
naționale, POR
2021-2027, C.N.I.,
fonduri CJ
Ialomița

UAT Comuna
Perieți, UAT
Județul Ialomița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Perieți, Consiliul
Local Perieți

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Perieți, Consiliul
Local Perieți

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Grindu

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

24

Construire cămin cultural/sală de
festiviăți în comuna Perieți

Idee

20212027

N/A

N/A

25

Amenajare centru de activități
culturale și de agrement pentru
tineri în comuna Perieți

Idee

20212027

N/A

N/A

26

Înființare Muzeul Satului - comuna
Grindu

Idee

20212027

N/A

N/A

27

Reabilitare cămin cultural - comuna
Bordușani

Cerere CNI /
PT / AVIZE

20212027

798,860.20

3,914,414.97

C.N.I.

UAT Comuna
Bordușani

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

28

Reabilitare, modernizare, extindere
și dotare cămin cultural sat
Ciochina, comuna Ciochina, jud.
Ialomița

DALI

20212027

1,070,115.05

5,243,563.76

Buget local, surse
externe de
finanțare

UAT Comuna
Ciochina

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

29

Construire Casă de Cultură în
orașul Fierbinți-Târg

Idee

20212027

18,000,000.00

Bugetul
Companiei
Naționale de
Investiții

UAT Orașul
Fierbinți-Târg

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

3,673,469.39
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30

Centru cultural în comuna Movilița

Idee

20212027

N/A

N/A

31

Bibliotecă în comuna Platonești

Idee

20212027

1,836,734.69

9,000,000.00

32

Reabilitarea și modernizarea
bisericilor din comuna Săveni

Idee

20212027

N/A

N/A

33

Modernizare și dotare cămine
culturale din comuna Săveni

Idee

20212027

N/A

N/A

34

E-bibliotecă

Idee

20212027

N/A

35

Modernizarea Bibliotecii Comunale
Gârbovi și aciziție de fond de carte,
dotare cu echipamente IT

Idee

20212027

36

Reabilitare, modernizare bizerici în
comuna Gârbovi

Idee

20212027

Buget local,
Fonduri
naționale, POR
2021-2027, C.N.I.,
fonduri CJ
Ialomița
Buget local,
Fonduri
naționale, POR
2021-2027,
fonduri CJ
Ialomița
Ministerul
Culturii, UAT
Județul Ialomița,
Programe
Naționale,
PNCIPS, CNI

UAT Comuna
Movilița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Platonești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Săveni

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

PNCIPS
MDLPA

UAT Comuna
Săveni

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

POCID, Fonduri
naționale, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Săveni

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

N/A

Buget local, alte
surse, PODD

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

N/A

Buget local, alte
surse, PODD

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

258

37

Construirea unui Centru SocioCultural în comuna Gârbovi

Idee

20212027

38

Construire clădire Casa de Cultură
și amenajarea corespunzătoare UAT Fetești

Idee

20222027

5,000,000.00

24,500,000.00

39

Reabilitare și modernizare Pavilion
Cultural Municipiul Fetești

Idee

20222027

500,000.00

2,450,000.00

40

Modernizare, reamenajare Muzeul
Municipal „Anghel Saligny” Fetești

Idee

20242027

3,000,000.00

14,700,000.00

N/A

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Municipiul
Fetești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Municipiul
Fetești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

POR Sud
Muntenia, Buget
local, alte surse

UAT Municipiul
Fetești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

14,700,000.00

Buget local/ POR
SM (P6)/ C.N.I./
Fonduri
naționale/
Fonduri private/
alte surse

UAT Județul
Ialomița, UAT
Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

Buget local, alte
surse, PODD
Buget național,
POR Sud
Muntenia, Buget
local, alte surse
Buget național,
POR Sud
Muntenia, Buget
local, alte surse

Idee

20212027

42

Extinderea Centrului
Multifuncțional Bora pentru
desfășurarea de activități
educative, culturale și recreative,
adresate tuturor categoriilor de
vârstă

Idee

20212027

350,000.00

1,715,000.00

Buget local, POR,
Fonduri
naționale, alte
surse

43

Extindere și reabilitare Casa de
Cultură Municipală Slobozia

Idee

20212027

1,000,000.00

4,900,000.00

POR, Buget local,
alte surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

44

Consolidare, amenajare lăcaşe de
cult, amenajare cimitir urban la
ieşirea din cartierul Bora spre
Cosâmbeşti

Idee

20212027

1,500,000.00

7,350,000.00

FEDR, Buget local,
alte surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

41

Centru expozițional multifuncțional

3,000,000.00
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45

Construire Cămin cultural Stelnica

TOPO, GEO, SF

20212027

40,816.33

200,000.00

Buget local, buget
național

UAT Comuna
Stelnica

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

46

Reabilitare biserici UAT Stelnica

Idee

20212027

18,367.35

90,000.00

Buget local, buget
național

UAT Comuna
Stelnica

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

47

Modernizare și dotare Cămin
Cultural în sat Grindași, comuna
Valea Măcrișului

Idee

20212027

N/A

N/A

UAT Comuna
Valea Măcrișului

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

48

Reabilitarea, modernizarea și
dotarea căminelor culturale
existente în UAT Grivița

Idee

20212027

N/A

N/A

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

49

Amenajarea spațiului bibliotecii și
îmbogățirea fondului de carte,
comuna Grivița

Idee

20212027

N/A

N/A

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

50

Realizarea Centrului de tineret
(activităţi de consiliere în domeniul
educaţiei pentru sănătate, privind
cariera şi problemele tinerilor,
consultanţă pentru înfiinţarea de
ONG-uri sau organizaţii de tineret
dar şi pentru programe europene/
guvernamentale adresate tinerilor,
informații despre structurile
asociative naționale, ateliere de
creație artistică și populară,
activități teatrale)

Idee

20212027

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

N/A
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POR 2021-2027
Sud-Muntenia,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia,
Buget local, alte
surse
POR 2021-2027
Sud-Muntenia,
Buget local, alte
surse

POR 2021-2027
Sud-Muntenia,
Buget local, alte
surse

51

Reabilitare, modernizare cămine
culturale

Idee

20212030

N/A

N/A
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POR SudMuntenia 20212027, AFIR, CNI Programul
Național de
Construcții de
Interes Public sau
Social,
Subprogramul
"Așezăminte
culturale", Buget
local, alte surse

UAT-urile:
Comuna
Armășești,
Comuna
Bărcănești,
Comuna Bucu,
Comuna
Moldoveni,
Comuna
Gheorghe Doja,
Comuna Roșiori,
Comuna
Ciocârlia,
Comuna
Munteni Buzău,
Comuna
Platonești,
Comuna
Giurgeni,
Comuna
Făcăeni,
Comuna
Alexeni,
Comuna
Rădulești,
Comuna
Scânteia,
Comuna
Mărculești,
Comuna
Ciulnița,
Comuna Colelia,
Comuna Maia,
Comuna

PATJ Ialomița

Gheorghe Lazăr,
Comuna Sfântu
Gheorghe

52

Construire capele pentru parohiile
Ograda și Dimieni

Idee

20212027

N/A

N/A

53

Reabilitare biserica Sf MMC
Gheorghe, parohia Ograda

Idee

20212027

N/A

N/A

262

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Ograda

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Ograda

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

Fonduri
naționale,
2021UAT Comuna
Strategii si proiecte
54
Idee
N/A
N/A
Fonduri
2027
Ograda
din partea UAT-urilor
europene, Buget
local, alte surse
D2.5.2. Diversificarea și stimularea creației și ofertei culturale la nivelul județului printr-o agendă multianuală de evenimente care susține cultura locală
Personalităţi culturale ialomiţene –
povestea vieţii! - o serie de filme
Centrul Cultural
În curs de
Strategii si proiecte
1
documentare: ex sculptorul Ion
_
N/A
N/A
_
Ionel Perlea
pregătire
din partea UAT-urilor
Vlad, din Feteşti, pictoriţa Lucreţia
Ialomița
Ionescu din Smirna, etc.
Amenajarea spațiului bibliotecii
comunale și îmbogățirea fondului
de carte

2

Organizarea de evenimente
culturale în comuna Urziceni

Idee

2021

N/A

N/A

Buget local,
sponsorizări

UAT Municipiul
Urziceni

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

3

Zilele comunei Sudiți

Idee

20212027

N/A

N/A

Buget local,
sponsorizări

UAT Comuna
Sudiți

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

4

Promovarea tradițiilor și a
sărbătorilor locale din comuna
Sudiți

Idee

20212027

N/A

N/A

Buget local, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Sudiți, Consiliul
Local

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

5

Campanii de marketing cultural
pentru a creşte vizibilitatea
evenimentelor propuse sau
consacrate în orașul Căzănești

Idee

20212030

N/A

N/A

Buget local, Buget
local, alte surse

UAT Orașul
Căzănești, UAT
Județul Ialomița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

6

Elaborarea şi realizarea unui
program de manifestări culturale
sezoniere

Idee

20212030

N/A

N/A

Buget local,
Fonduri europene

UAT Orașul
Căzănești, UAT
Județul Ialomița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

Idee

20212027

N/A

Buget local,
Fonduri
europene, alte
surse

UAT Orasul
Țăndărei,
Consiliul Local
Țăndărei

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

7

Zilele orașului Țăndărei

N/A
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N/A

Buget local,
Fonduri
europene, alte
surse

UAT Orasul
Țăndărei,
Consiliul Local
Țăndărei

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

N/A

Buget local, alte
surse

UAT Comuna
Grindu

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

20212027

N/A

N/A

Buget local, alte
surse

UAT Comuna
Gheorghe Doja

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

Idee

20212027

N/A

N/A

Buget local, alte
surse

UAT Comuna
Gheorghe Doja

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

Conservarea și punerea în valoare a
culturii, obiceiurilor, tradițiilor și
folclorului local al comunei Gârbovi

Idee

20212027

N/A

N/A

Buget local, alte
surse

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

13

Promovarea evenimentelor
festivaliere din comuna Gârbovi

Idee

20212027

N/A

N/A

Buget local, alte
surse

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

14

Susținerea și dezvoltarea unei
formații locale de dansuri populare
tradiționale în comuna Gârbovi

Idee

20212027

N/A

N/A

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

15

Promovarea potențialului cultural
al comunei Gârbovi prin massmedia, broșuri de popularizare,
pag. web, etc.

Idee

20212027

N/A

N/A

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

16

Organizare evenimente culturaleducative în Municipiul Fetești

Idee

20222027

N/A

N/A

UAT Municipiul
Fetești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

8

Organizarea de festivaluri /
evenimente culturale în orașul
Țăndărei

9

Idee

20212027

N/A

Dezvoltarea activităților culturale și
artistice în comuna Grindu

Idee

20212027

10

Promovarea potențialului cultural
din comuna Gheorghe Doja

Idee

11

Promovarea evenimntului local
„Ziua Comunei” - UAT Gheorghe
Doja

12
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Buget local,
Fonduri
naționale, PODD,
alte surse
Buget local,
Fonduri
naționale, PODD,
alte surse
Buget local, alte
surse

17

Organizarea activități culturale de
promovare a Municipiului Fetești

Idee

20212027

300,000.00

1,470,000.00

Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Fetești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

18

Organizarea de festivaluri /
evenimente culturale în comuna
Valea Măcrișului

Idee

20212027

N/A

N/A

Buget local, alte
surse

UAT Comuna
Valea Măcrișului

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

19

Crearea de evenimente culturale
care să devină tradiţionale în
comuna Grivița

În
implementare

20212027

N/A

N/A

Buget local, alte
surse

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

20

Campanii de marketing cultural
pentru a creşte vizibilitatea
evenimentelor propuse sau
consacrate în comuna Grivița

Idee

20212027

N/A

N/A

Buget local, alte
surse

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

21

Elaborarea și realizarea unui
program de manifestări culturale
sezoniere

Idee

20212027

N/A

N/A

Buget local, alte
surse

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

22

Promovarea derularii de activităţi
culturale pentru tineri: înfiinţarea
de echipe de dansuri populare,
dansuri moderne, înfiinţarea de
publicaţii locale (inclusiv publicaţii
electronice)

Idee

20212027

N/A

N/A

Buget local, alte
surse

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

23

Zilele Comunei Săveni

Idee

20212027

N/A

N/A

POCID, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Săveni

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

24

Organizare de festivaluri /
evenimente culturale

Idee

20212027

N/A

N/A

POCID, PNS,
Fonduri
naționale, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Săveni

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

25

Promovarea tradițiilor și a
sărbătorilor locale

Idee

20212027

N/A

N/A

PNS, PNRR,
Fonduri

UAT Comuna
Săveni

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor
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naționale, Buget
local, alte surse
D2.5.3. Conservarea și valorificarea patrimoniului cultural cu valoare ridicată pentru comunitatea locală
Reintroducerea Fermei Model
Perieti in circuitul muzeal si turistic
In asteptare
"Perieţi - Fermă ecologică/ târg de
20211
obtinere sursa
2,755,102.04
13,500,000.00
produse tradiţionale"
2027
finantare
Monument Cls. B Cod LMI:IL-II-a-B14153
Achiziţionarea bustului Ionel Perlea
realizat de Mihai Marcu şi a unei
În curs de
20212
colecţii a sculptorului ialomiţean
N/A
N/A
pregătire
2027
pentru o expoziţie permanentă la
Conacul Bolomey
Restaurare si consolidare Biserica
„Sfantul Gheorghe” sat Armasesti,
20213
DALI
1,200,302.04
5,881,480.00
amenajare incinta si interventii
2027
imprejmuire

4

Reabilitarea continuă și
implementarea de tehnici de
conservare a monumentelor
istorice din comuna Armănești

Idee

20212027

N/A

N/A

5

Reabilitarea continuă și
implementarea de tehnici de
conservare a monumentelor
istorice din comuna Jilavele

Idee

20212027

N/A

N/A

6

Reabilitarea continuă și
implementarea de tehnici de
conservare a monumentelor

Idee

20212027

N/A

N/A
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Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

Muzeul Național
al Agriculturii,
UAT Județul
Ialomița

Muzeul Național al
Agriculturii

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

Centrul Cultural
Ionel Perlea
Ialomița

Centrul Cultural Ionel
Perlea

In asteptare
obtinere sursa de
finantare

Biserica „Sfantul
Gheorghe”, sat
Armasesti

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Armășești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Jilavele

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Sfântu
Gheorghe

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

Fonduri
europene,
Fonduri
naționale, Buget
local, alte surse
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale, Buget
local, alte surse
Fonduri
europene,
Fonduri

istorice din comuna Sfântu
Gheorghe

7

Modernizare și dotare a
așezămintelor culturale din
comuna Sfântu Gheorghe

8

Reabilitarea, restaurarea și
conservarea monumentelor
istorice și de patrimoniu din orașul
Țăndărei

naționale, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Sfântu
Gheorghe

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Orasul
Țăndărei,
Consiliul Local
Țăndărei

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Perieți, Consiliul
Local Perieți

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

În așteptare
obținere sursă de
finanțare

UAT Comuna
Traian

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

50,000.00

Fonduri naționale
(Ministerul
Culturii), Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Bordușani

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

4,000,000.00

Fonduri naționale
(Ministerul
Culturii), Buget
local, alte surse

UAT Orașul
Fierbinți-Târg, în
parteneriat cu
parohiile locale

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

Idee

20212027

Idee

20212027

9

Reabilitarea continuă și
implementarea de tehnici de
conservare a monumentelor
istorice din comuna Perieți

Idee

20212027

N/A

N/A

10

Monumentul Libertății

PT

20212027

67,409.23

330,305.22

Idee

20212027

Idee

20212027

11

Monument istoric - UAT Bordușani

12

Fierbinți-Târg Urban Escape Reabilitare monumente istorice și
înființarea a două muzee

N/A

N/A

N/A

N/A

10,204.08

816,326.53
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Fonduri
europene,
Fonduri
naționale, Buget
local, alte surse
Buget local,
Fonduri
europene, POCID,
alte surse
Buget local,
Fonduri
europene,
Fonduri naționale
(Ministerul
Culturii)

13

Reabilitarea Bisericii parohiale și a
Bisericii adventiste din comuna
Gheorghe Doja

N/A

Fonduri naționale
(Ministerul
Culturii), Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Gheorghe Doja

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

N/A

PNCIPS/CNI
MDLPA

UAT Comuna
Săveni

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

N/A

PODD Buget local,
alte surse

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

5,000,000.00

24,500,000.00

Fonduri naționale
(Ministerul
Culturii), Buget
local, alte surse

UAT Municipiul
Fetești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

20212027

554,468.00

2,716,893.20

FEDR (POR, AP
5.1)

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

Idee

20212027

1,000,000.00

4,900,000.00

Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

Idee

20212027

N/A

N/A

POR Sud
Muntenia, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Valea Măcrișului

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

Parteneriat
public-privat

UAT-urile:
Comuna
Bordușani,
Comuna
Făcăeni,
Comuna
Giurgeni,

PATJ Ialomița

Idee

20212027

N/A

14

Reabilitarea, restaurarea și
conservarea monumentelor
istorice și de patrimoniu din
comuna Săveni

Idee

20212027

15

Reabilitarea și conservarea
clădirilor de patrimoniu din
comuna Gârbovi

Idee

20212027

16

Conservarea, protecția și
valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural în municipiul
Fetești

Idee

20222027

17

Restaurare şi conservare biserica
de lemn „Sf. Nicolae”, municipiul
Slobozia, judeţul Ialomiţa

Idee

18

Reabilitarea monumentului istoric
Mănăstirea „Sfinții Voievozi”

19

Reabilitarea, restaurarea și
conservarea monuemntelor
istorice și de patrimoniu în comuna
Valea Măcrișului

20

Reabilitare case cu arhitectură
tradițională în localitățile riverane
Dunării și din Lunca Ialomiței

Idee

20212030

N/A

N/A
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Comuna
Cosâmbești,
Comuna Jilavele

21

22

Restaurare, consolidare, protecție
și conservare a clădirilor valoroase
aflate în pericol:
- Conac Sf. Gheorghe, Conac
Cantacuzino (Gheorghe Doja),
Conac moșia Nicolae Seceleanu
(Mărculești), Conacul și ferma
Aurelian Pană (Frățilești/Săveni),
Cruci deținuti lagăr (Vlădeni)

Consolidare, protecție și
conservare a monumentelor în
pericol:
- Situl arheologic Coșereni, Conac
Zappa (Broșteni, Ion Roată), Conac
Chiroiu (Condeești), Conac Iancu
Ionescu (Bărcănești), Conac
Florescu (Malu, Sf. Gheorghe),
Conacul și ferma Bâzu Cantacuzino
(Jilavele)

Idee

Idee

20212030

20212030

N/A

N/A

N/A

N/A
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Parteneriat
public-privat

UAT-urile:
Gheorghe Doja,
Mărculești,
Săveni,
Frățilești,
Vlădeni

PATJ Ialomița

POR SM (P6)/
Fonduri
naționale/ Buget
local/ Ministerul
Culturii/ Timbrul
Monumentelor
Istorice 2022/
Programul ROCULTURA/ AFCN/
alte surse

UAT Județul
Ialomița în
parteneriat cu
UAT Comuna
Broșteni, UAT
Comuna Ion
Roată, UAT
Comuna
Condeești, UAT
Comuna
Bărcănești, UAT
Comuna Malu,
UAT Comuna Sf.
Gheorghe, UAT
Comuna Jilavele

PATJ Ialomița

23

Întreținere, reabilitare și protejare
a crucilor de piatră: Cruci de hotar
(Axintele), Cruci de piatră La Patru
Frați (Valea Măcrișului), Cruce de
piatră (Sfântu Gheorghe)

Idee

20212030

N/A

N/A

POR SM (P6)/
Fonduri
naționale/ Buget
local/ Ministerul
Culturii/ Timbrul
Monumentelor
Istorice 2022/
Programul ROCULTURA/ AFCN/
alte surse

UAT Județul
Ialomița în
parteneriat cu
UAT Comuna
Axintele,UAT
Comuna Valea
Măcrișului, UAT
Comuna Sfântu
Gheorghe

PATJ Ialomița

D2.5.4. Sprijinirea actorilor din domeniile cultural-artistice și a activității acestora
Buget local,
UAT Orașul
Fonduri
Strategii si proiecte
1
Idee
N/A
N/A
Căzănești, UAT
europene, alte
din partea UAT-urilor
Județul Ialomița
surse
Buget local,
UAT Orasul
Înființarea și dotarea unor ateliere
2021Fonduri
Țăndărei,
Strategii si proiecte
2
Idee
N/A
N/A
meșteșugărești
2027
europene, alte
Consiliul Local
din partea UAT-urilor
surse
Țăndărei
Horizon Europe
UAT Județul
2021-2027 –
Ialomița, UAT
Clustere
Fierbinți-Târg Comedy Hub –
2021Orașul Fierbinți- Strategii si proiecte
3
Idee
3,673,469.39
18,000,000.00 Cercetare
Centru pentru industrii creative
2027
Târg, în
din partea UAT-urilor
Inovare/
parteneriat cu
Buget local/ surse
Frame Film SRL
private/ alte surse
O2.6. Infrastructură de petrecere a timpului liber dezvoltată și modernă, ce susține o ofertă diversă și atractivă de activități pentru comunitatea locală și turiști
D2.6.1. Dezvoltarea și promovarea ofertei de petrecerea timpului liber și de agrement a județului Ialomița prin construcția și amenajarea de noi facilități sau reabilitarea,
modernizarea și dotarea infrastructurii existente
Crearea de evenimente culturale
care să devină tradiţionale în orașul
Căzănești

1

Amenajare și extindere de parcuri
și locuri de joacă, inclusiv spații
verzi dintre blocuri

20212030

Idee

20212027

204,081.63
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1,000,000.00

Buget local,
Fonduri

UAT Orașul
Amara,
potențiali

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

naționale, alte
surse

2

Dotarea bazei de agrement din
orașul Amara

Idee

20212027

3

Reabilitare/modernizare/extindere
parc

Idee

20212027

102,040.82

500,000.00

4

Amenajare pescuit sportiv

Idee

20212027

1,020,408.16

5,000,000.00

20,408.16

100,000.00

Buget local,
Fonduri
naționale, alte
surse
Buget local,
Fonduri
naționale, alte
surse
Buget local,
Fonduri
naționale, alte
surse

1,020,408.16

5,000,000.00

Buget local,
Fonduri
naționale, alte
surse

investitori,
agenți
economici din
zonă
UAT Orașul
Amara,
potențiali
investitori,
agenți
economici din
zonă

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Orașul
Amara

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Orașul
Amara

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Orașul
Amara,
potențiali
investitori,
agenți
economici din
zonă

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

5

Parc de distracții

Idee

20212027

6

Amenajare zona agrement Parcul
Mare din Jilavele

Idee

20212027

30,612.24

150,000.00

Buget local, alte
surse

UAT Comuna
Jilavele

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

7

Reabilitarea spaţiilor verzi dintre
blocuri în comuna Urziceni

Idee

20222027

N/A

N/A

Buget local, POR
2021-2027, alte
surse

UAT Municipiul
Urziceni

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor
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8

Amenajare şi reamenajare parcuri
şi locuri de joacă în comuna
Urziceni

Idee

20222024

N/A

N/A

Buget local, POR
2021-2027, alte
surse

UAT Municipiul
Urziceni

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

9

Amenajare și dotare parc comuna
Sudiți

Idee

20212027

N/A

N/A

Buget local, alte
surse

UAT Comuna
Sudiți, Consiliul
Local

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

10

Amenajare locuri de joacă comuna
Sudiți

Idee

20212027

N/A

N/A

Buget local, alte
surse

UAT Comuna
Sudiți, Consiliul
Local

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

11

Amenajarea și dotarea unui centru
de joacă și recreere pentru copiii
din orașul Căzănești

Idee

20212030

N/A

N/A

Buget local, alte
surse

UAT Orașul
Căzănești, UAT
Județul Ialomița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

12

Înființarea de piste pentru biciclete

Idee

20212030

N/A

N/A

Buget local, alte
surse

UAT Orașul
Căzănești, UAT
Județul Ialomița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Orasul
Țăndărei,
Consiliul Local
Țăndărei

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

13

Construcția unui complex de
agrement în orașul Țăndărei

Idee

20212027

14

Amenajare locuri de joacă în orașul
Țăndărei

Idee

20212027

N/A

N/A

15

Înființarea și construirea unor piste
pentru biciclete în intravilanul și
extravilanul orașului Țăndărei

Idee

20212027

N/A

N/A

16

Reamenajare parcuri și amenajare
spații verzi în orașul Țăndărei

Idee

20212027

N/A

N/A

N/A

N/A
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Buget local,
Fonduri
europene, POR,
finanțare privată,
alte surse
Buget local,
Fonduri
europene, POR,
alte surse
Buget local,
Fonduri
europene, POR,
alte surse
Buget local,
Fonduri
europene, POR,
alte surse

UAT Orasul
Țăndărei,
Consiliul Local
Țăndărei
UAT Orasul
Țăndărei,
Consiliul Local
Țăndărei
UAT Orasul
Țăndărei,
Consiliul Local
Țăndărei

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

17

Înființarea unui Velo Park în orașul
Țăndărei

18

Buget local,
Fonduri
europene, POR,
alte surse
Buget local,
Fonduri
europene,
Fonduri naționale
Buget local,
Fonduri
europene,
Fonduri naționale
Buget local,
Fonduri
europene,
Fonduri naționale

UAT Orasul
Țăndărei,
Consiliul Local
Țăndărei

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Perieți, Consiliul
Local Perieți

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Traian

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Colelia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

300,000.00

ADI Ialomița/ GAL
NAPARIS

UAT Comuna
Drăgoești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

800,000.00

POR 2021-2027
Buget local, alte
surse

UAT Orașul
Fierbinți-Târg

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

Idee

20212027

N/A

N/A

Amenajare parcuri în toate satele
comunei Perieți și dotare cu spații
de joacă pentru copii

Idee

20212027

N/A

N/A

19

Amenajare parc și spații de joacă
pentru copii în UAT Traian

Idee

20212027

N/A

N/A

20

Amenajare parc de agrement în
comuna Colelia, județul Ialomița

Idee

20212027

N/A

N/A

21

Modernizare parc comunal în UAT
Drăgoești

În așteptare
obținere sursă
de finanțare

20212027

61,224.49

22

Fierbinți-Târg Urban Escape –
Extindere și reabilitare parcuri și
locuri de joacă în orașul FierbințiTârg

Idee

20212027

163,265.31
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23

Fierbinți-Târg Urban Escape Amenajarea zonelor adiacente
lacului Dridu, pentru crearea unui
spațiu de agrement, promenadă și
practicarea sporturilor

Idee

20212027

1,836,734.69

9,000,000.00

24

Lucrări de amenajare parcuri cu
dotări în comuna Giurgeni

Idee

20212027

204,081.63

1,000,000.00

25

Amenajare parc de agrement și loc
de joacă în comuna Mărculești

Idee

20212027

163,265.31

800,000.00

26

Amenajare loc de joacă, sat
Frățilești, comuna Săveni

Idee

20212027

N/A

27

Amenajarea unei zone de
agrement în comuna Săveni

Idee

20212027

28

Amenajare locuri de joacă în
comuna Săveni

Idee

20212027

N/A

N/A
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PODD, POR Sud
Muntenia 20212027,
PNRR/Pilonul 4.
Coeziune socială
și
teritorială/Domen
iul 11. Turism și
cultură,
PNRR/Pilonul 1.
Tranziție verde,
Buget local, ADI
IALOMIȚA, alte
surse
Buget local,
Fonduri
naționale, alte
surse

Orașul FierbințiTârg, în
parteneriat cu
comuna Dridu și
Banca Mondială

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Giurgeni

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

În așteptare
obținere sursă de
finanțare

UAT Comuna
Mărculești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

PJDL, MDLPA,
PNRR

UAT Comuna
Săveni

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

PNS, Buget local,
PROGRAMUL
PARCURI/AFM,
PODD

UAT Comuna
Săveni

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

PJDL, PNS,
MINISTERUL
TINERETULUI,
MDLPA, alte surse

UAT Comuna
Săveni

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

29

Modernizare parc comuna în
comuna Gârbovi

Idee

20212027

N/A

N/A

PODD, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

30

Modernizarea parcurilor existente
în comuna Gârbovi

Idee

20212027

N/A

N/A

PODD, alte surse

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

31

Îmbunătățirea posibilităților de
agrement în parcurile existente din
comuna Gârbovi

Idee

20212027

N/A

N/A

PODD, Buget
local, Fonduri
naționale, alte
surse

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

32

Modernizare bază de agrement,
UAT Gârbovi

Idee

20212027

N/A

N/A

Alte surse

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

33

Diversificarea ofertei pentru
petrecerea timpului liber:
identificare și amenajare spații

Idee

20212027

N/A

N/A

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

34

Amenajare și dotarea locurilor de
joacă din comuna Gârbovi

Idee

20212027

N/A

N/A

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

35

Modernizare Parcul Trandafirilor
din Municipiul Fetești

Idee

20222025

1,000,000.00

4,900,000.00

POR Sud
Muntenia, Buget
local, alte surse

UAT Municipiul
Fetești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

36

Amenajare spații verzi

Idee

20242027

1,500,000.00

7,350,000.00

POR Sud
Muntenia, Buget
local, alte surse

UAT Municipiul
Fetești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

37

Înființare parc dendrologic și Zonă
protejată dropii

Idee

20242027

3,000,000.00

14,700,000.00

POR Sud
Muntenia, Buget
local, alte surse

UAT Municipiul
Fetești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor
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PODD, Buget
local, Fonduri
naționale, alte
surse
PODD, Buget
local, Fonduri
naționale, alte
surse

38

Amenajare zonă picnic

Idee

20222024

200,000.00

980,000.00

POR Sud
Muntenia, Buget
local, alte surse

UAT Municipiul
Fetești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

39

Amenajare, reamenajare şi
extindere parcuri şi locuri de joacă
în Municipiul Slobozia

Idee

20212027

1,000,000.00

4,900,000.00

FEDR, Buget local,
alte surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

40

Modernizarea parcurilor din
municipiu și crearea unui parc nou
zona nord

Idee

20212027

6,000,000.00

29,400,000.00

PNRR, POR, Buget
local, alte surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

41

Regenerare urbană și amenajare
spații de recreere în zona Peri a
Municipiului Slobozia

Idee

20212027

8,925,000.00

43,732,500.00

POR, Buget local,
alte surse

UAT Municipiul
Slobozia, UAT
Județul Ialomița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

42

Regenerarea suprafețelor
abandonate și neutilizate prin
crearea de sinergii de dezvoltare
pentru petrecerea timpului în aer
liber în Slobozia Nouă

Idee

20212027

5,000,000.00

24,500,000.00

POR, Buget local,
alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

43

Regenerare urbană și revitalizarea
zonei Parcului Ialomița

Idee

20212027

4,000,000.00

19,600,000.00

POR, Buget local,
alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

44

Regenerare urbană și revitalizarea
Parcului Mare

Idee

20212027

3,000,000.00

14,700,000.00

POR, Buget local,
alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

45

Revitalizarea zonei „TABU” si
introducerea acesteia in circuitul
public

Idee

20212027

5,000,000.00

24,500,000.00

POR, Buget local,
alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

46

Proiect de recreere și regenerare
Veloparc în zona Slobozia
Nouă/Școala Gimnazială nr. 4

Idee

20212027

2,450,000.00

FEDR (POR, AP
4.3.),
Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

500,000.00
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47

Reglementarea unei zone, unde
pot fi rulate filme în aer liber,
vizionarea filmelor putânduse face
și din autoturism (cinema drive-in)

Idee

20212027

500,000.00

2,450,000.00

Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

48

Amenajare parc și renovare cămin
cultural în comuna Valea
Măcrișului

Idee

20212027

N/A

N/A

POR Sud
Muntenia, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Valea Măcrișului

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

49

Amenajare parc în sat Gridași,
comuna Valea Măcrișului

Idee

20212027

N/A

N/A

Buget local, alte
surse

UAT Comuna
Valea Măcrișului

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

50

Ameanajre locuri de joacă, comuna
Valea Măcrișului

Idee

20212027

N/A

N/A

Buget local, alte
surse

UAT Comuna
Valea Măcrișului

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

51

Amenajarea și dotarea unui centru
de joacă și recreere pentru copiii
comunei Grivița (în satul Smirna)

Idee

20212027

N/A

N/A

Buget local, alte
surse

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

Buget local, alte
surse

UAT-urile:
Municipiul
Fetești, Orașul
Fierbinți Târg,
Orașul
Căzănești,
OrașulȚăndărei

PATJ Ialomița

52

Amenajare parc și spații verzi

Idee

20212030

N/A

N/A
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Idee

20212030

Idee

20212027

55

Amenajare loc de joacă pentru
copii cartier Bora, strada Maxim
Gorki - viitor

N/A

20212027

56

Regenerarea spațiului urban din
zona Orășelul Copiilor

N/A

20212027

53

Realizare parc

54

Amenajarea lacului Fundata, parte
integrată a ariei protejate - Situl
Natura 200 „Lacurile AmaraFundata”

N/A

Buget local, alte
surse

UAT-urile:
Comuna
Ciocârlia,
Comuna
Ciochina,
Comuna
Jilavele,
Comuna
Scâteia,
Comuna
Mărculești,
Comuna
Alexeni,
Comuna
Munteni Buzău,
Comuna
Ciulnița,
Comuna
Platonești,
Comuna Mihail
Kogălniceanu

N/A

PODD/ POR SM
(P2)/ PNRR (C2)/
ADI IALOMIȚA/
PAP/ alte surse

UAT Județul
Ialomița, UAT
Comuna
Gheorghe Doja

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

500,000.00

2,450,000.00

Buget local, POR,
Fonduri
naționale, alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

800,000.00

3,920,000.00

FEDR (POR, AP
4.2), alte surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

N/A
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PATJ Ialomița

57

Revitalizarea zonei ”Sala
Polivalentă” și introducerea
acesteia în circuitul public

N/A

20212027

5,000,000.00

24,500,000.00

POR, Buget local,
alte surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

58

Amenajarea Spațiilor Publice în
Cartierul Gării Noi

N/A

20212027

2,000,000.00

9,800,000.00

POR 2021-2027,
Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

D2.6.2. Dezvoltarea și promovarea ofertei sportive a județului Ialomița prin construcția și amenajarea de noi facilități sau reabilitarea, modernizarea și dotarea
infrastructurii existente
UAT Orașul
Amara,
Buget local,
potențiali
Construire teren de fotbal, tribună
2021Fonduri
Strategii si proiecte
1
Idee
204,081.63
1,000,000.00
investitori,
și vestiare în orașul Amara
2027
naționale, alte
din partea UAT-urilor
agenți
surse
economici din
zonă
Fonduri
europene,
Amenajare teren de sport
2021UAT Comuna
Strategii si proiecte
2
Idee
N/A
N/A
Fonduri
multifuncțional în satul Armășești
2027
Armășești
din partea UAT-urilor
naționale, Buget
local, alte surse
3

Dotarea stadionului din Jilavele cu
tribune acoperite

4

Construire sală de sport
multifuncțională în comuna Sfântu
Gheorghe

Idee

Idee

20212027

20212027

6,122.45

N/A
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30,000.00

Buget local, alte
surse

UAT Comuna
Jilavele

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

Fonduri
europene,
Fonduri
naționale, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Sfântu
Gheorghe

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

5

Valorificarea, modernizarea,
extinderea bazelor sportive şi
organizarea de competiţii sportive
în comuna Urziceni

Idee

20212023

N/A

N/A

Fonduri
europene,
Fonduri
naționale, Buget
local, bugetul
județului,
programe
naționale,
Fonduri private și
sponsorizări

6

Bază sportivă multifuncțională în
comuna Cosâmbești

PT

20212027

61,224.49

300,000.00

Buget local, alte
surse

UAT Comuna
Cosâmbești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

7

Finalizare Sală Sport UAT Sudiți

Cerere de
finanțare

20212027

N/A

N/A

În aşteptare
obţinere sursă de
finanţare

UAT Comuna
Sudiți

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

8

Realizare teren sintetic de sport în
satul Gura Văii, comuna Sudiți

Idee

20212027

N/A

N/A

Buget local, C.N.I.

UAT Comuna
Sudiți, Consiliul
Local

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

9

Amenajarea unei baze sportive în
orașul Căzănești

Idee

20212030

N/A

N/A

Buget local, C.N.I.

UAT Orașul
Căzănești, UAT
Județul Ialomița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

10

Infiintarea de piste de alergare pe
raza Orașului Căzăneşti

Idee

20212030

N/A

N/A

Buget local, C.N.I.

UAT Orașul
Căzănești, UAT
Județul Ialomița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

11

Constructia unui bazin de inot

Idee

20212030

N/A

N/A

Buget local, C.N.I.

UAT Orașul
Căzănești, UAT
Județul Ialomița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

12

Constructia unui patinoar pe raza
Orașului Căzăneşti

Idee

20212030

N/A

N/A

Buget local, C.N.I.

UAT Orașul
Căzănești, UAT
Județul Ialomița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor
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UAT Municipiul
Urziceni

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

Idee

20212027

N/A

N/A

Buget local,
Fonduri
europene, C.N.I.

Idee

20212027

N/A

N/A

Buget local,
Fonduri
europene, POR

Idee

20212027

N/A

Buget local,
Fonduri
europene,
finanțare privată

Idee

20212027

N/A

Buget local,
Fonduri
europene,
Fonduri naționale

Idee

20212027

N/A

Buget local,
Fonduri
europene,
Fonduri naționale

18

Modernizarea bazei sportive din
comuna Traian

Idee

20212027

N/A

N/A

19

Construire sală de sport
multifuncțională în comuna Traian

Idee

20212027

N/A

N/A

20

Desființare locuință parter și
construire teren de sport
multifuncțional, în comuna Grindu,
județul Ialomița

Cerere de
finanțare

20212027

84,575.51

414,420.00

13

Modernizarea terenului de fotbal
din orașul Țăndărei

14

Înființarea unor baze sportive,
modernizarea, dotarea și
reabilitarea acestora (orașul
Țăndărei)

15

Program de educație sportivă în
orașul Țăndărei

16

Construire, amenajare și dotare
sală de sport multifuncțională în
comuna Perieți

17

Amenajare baze sportive
multifuncționale în comuna Perieți
și modernizare baze sportive
existente

N/A

N/A

N/A
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Buget local,
Fonduri
europene,
Fonduri naționale
Buget local,
Fonduri
europene,
Fonduri naționale
Buget local, C.N.I.

UAT Orasul
Țăndărei,
Consiliul Local
Țăndărei
UAT Orasul
Țăndărei,
Consiliul Local
Țăndărei
UAT Orasul
Țăndărei,
Consiliul Local
Țăndărei
UAT Comuna
Perieți, Consiliul
Local Perieți,
UAT Județul
Ialomița
UAT Comuna
Perieți, Consiliul
Local Perieți,
UAT Județul
Ialomița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Traian

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Traian

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

UAT Comuna
Grindu, ADI
Ialomița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

21

Modernizare bază sportivă,
comuna Grindu, județul Ialomița

Idee

20212027

N/A

N/A

Buget local, C.N.I.

UAT Comuna
Grindu, ADI
Ialomița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

22

Construire sală de sport, comuna
Grindu, județul Ialomița

Idee

20212027

N/A

N/A

Buget local, C.N.I.

UAT Comuna
Grindu

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

23

Construire teren de sport sintetic în
comuna Moldoveni

NC / TP / SF /
DALI / PT /
Studiu de
oportunitate/
Cerere de
finanțare

20212027

85,876.53

420,795.00

Buget local,
cofinantare ADI
Ialomita

UAT Comuna
Moldoveni

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

24

Realizare bază sportivă în UAT
Balaciu

Idee

20212027

81,632.65

400,000.00

Buget local, Î.N.B.

UAT Comuna
Balaci

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

25

Sală de sport, UAT Bordușani

Lista sinteză

20212027

N/A

N/A

C.N.I.

UAT Comuna
Bordușani

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

26

Înființare teren de sport
multifuncțional în comuna
Drăgoești

În așteptare
obținere sursă
de finanțare

20212027

81,632.65

400,000.00

ADI IALOMIȚA /
GAL NAPARIS

UAT Comuna
Drăgoești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

27

Reabilitare Stadion Orășenesc în
UAT Fierbinți-Târg

Idee

20212027

3,061,224.49

15,000,000.00

Buget local, Î.N.T.

UAT Orașul
Fierbinți-Târg

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

28

Sală polivalentă și bazin de înot în
UAT Fierbinți-Târg

Idee

20212027

3,061,224.49

15,000,000.00

Buget local, B.N.T.

UAT Orașul
Fierbinți-Târg

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

29

Realizarea unei săli de sport în
comuna Gheorghe Doja

Idee

20212027

N/A

N/A

Buget local,
D.T.D.

UAT Comuna
Gheorghe Doja

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor
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30

Înființare bază sportivă - stadion
comunal tip I, comuna Giurgeni,
județul Ialomița

Idee

20212027

116,067.12

568,728.89

Buget local, C.N.I.

UAT Comuna
Giurgeni

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

31

Amenajare bază sportivă în
comuna Mărculești

Idee

20212027

408,163.27

2,000,000.00

În așteptare
obținere sursă de
finanțare

UAT Comuna
Mărculești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

32

Sală de sport în comuna Movilița

Idee

20212027

N/A

N/A

Buget local,
Î.N.M.

UAT Comuna
Movilița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

33

Reabilitare teren sportiv comuna
Platonești

Idee

20212027

612,244.90

3,000,000.00

În așteptare
obținere sursă de
finanțare

UAT Comuna
Platonești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

34

Înființarea, modernizarea și
reabilitarea bazelor sportive în
cadrul unităților de învățământ din
comuna Săveni

Idee

20212027

N/A

N/A

POEO/POCID/PNS
/PNRR

UAT Comuna
Săveni

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

35

Modernizarea Bazei sportive din
cadrul Școlii Gimnaziale Gârbovi

Idee

20212027

N/A

N/A

PODD Buget local,
alte surse

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

36

Realizare bază sportivă în UAT
Fetești

Idee

20222027

2,000,000.00

9,800,000.00

Buget național,
POR Sud
Muntenia, Buget
local, alte surse

UAT Municipiul
Fetești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

37

Construire bazin de înot acoperit în
UAT Fetești

Idee

20222024

1,300,000.00

6,370,000.00

POR Sud
Muntenia, Buget
local, alte surse

UAT Municipiul
Fetești

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor
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Idee

20212027

3,000,000.00

14,700,000.00

CNI - Programul
Național de
Construcții de
Interes Public sau
Social,
Subprogramul
"Complexuri
sportive", Buget
local, Fonduri
naționale, alte
surse

Amenajare piste şi rampe pentru
role şi perete artificial de căţărare

Idee

20212027

300,000.00

1,470,000.00

Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

40

Realizare teren de sport sintetic în
comuna Stelnica, județul Ialomița

SF, TOPO, GEO

20212027

166,101.84

813,899.00

Fonduri
europene, Buget
local

UAT Comuna
Stelnica

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

41

Modernizarea stadionului din
comuna Valea Măcrișului

Idee

20212027

N/A

N/A

C.N.I., Buget local,
Fonduri
naționale, alte
surse

UAT Comuna
Valea Măcrișului

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

42

Realizare teren sintetic de sport în
comuna Valea Măcrișului

Idee

20212027

N/A

N/A

Buget local, alte
surse

UAT Comuna
Valea Măcrișului

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

43

Amenajarea unei baze sportive în
satul Grivița, comuna Grivița

Idee

20212027

N/A

N/A

Buget local, C.T.G.

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

44

Revigorarea echipei de fotbal a
comunei Grivița

Idee

20212027

N/A

N/A

Buget local, F.T.G.

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

38

Înființare Sală de Sport Polivalentă
(1.200 locuri) în Municipiul Slobozia

39
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UAT Municipiul
Slobozia, UAT
Județul Ialomița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

45

46

47

48

Înscrierea în circuitul judeţean a
localitătii Grivița ca şi organizator
de competiţii sportive

Construcție bază de sport

Construcție teren de sport

Reabilitarea, modernizarea și
valorificarea bazei sportive

Idee

20212027

Idee

20212030

Idee

20212030

Idee

20212027

N/A

Buget local, J.T.G.

UAT Comuna
Grivița

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

CNI, Buget local,
Fonduri
naționale, alte
surse

UAT-urile:
Comuna
Alexeni,Comuna
Armășești,
Comuna
Ciochina,
Comuna Colelia,
Comuna
Coșereni,
Comuna
Făcăeni,
Comuna
Gheorghe Lazăr,
Comuna
Platonești,
Comuna
Munteni Buzău,
Comuna
Moldoveni,
Comuna Grivița,
Comuna Bucu

PATJ Ialomița

N/A

CNI, Buget local,
Fonduri
naționale, alte
surse

UAT-urile:
Comuna Roșiori,
Comuna
Moldoveni

PATJ Ialomița

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Ograda

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

N/A

N/A

N/A

N/A
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49

Proiect integrat de revitalizare
economică, socială și a
infrastructurii urbane din zona
urbană Platforma Zona Bazin de
Înot (proiect integrat
multifuncțional)

N/A

20212027

500,000.00
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2,450,000.00

FEDR (POR, AP
4.3), Buget local,
alte surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si proiecte
din partea UAT-urilor

O3. IALOMIȚA - JUDEȚ REZILIENT, CU O CALITATE MAI BUNĂ A FACTORILOR DE MEDIU
Grad de
maturitate
(idee / în
implementare
/ SF / PT /
Nr
Licitație /
Orizont de Buget estimat Buget estimat
.
Titlu program / proiect
Evaluare
timp
(euro = 4.9lei) (lei)
Crt
proiect /
Cerere de
finanțare /
Procedură
simplificată /
DALI)
O3. IALOMIȚA - JUDEȚ REZILIENT, CU O CALITATE MAI BUNĂ A FACTORILOR DE MEDIU
O3.1. Județ cu un sistem energetic cu emisii scăzute de gaze cu efect de seră.
D3.1.1. Sprijinirea producerii de energie din surse regenerabile.
Înființare parc eolian în
PATJ programul
1
Mihail Kogălniceanu, Gura
2022-2030 10,000,000.00 49,000,000.00
1b-3
Ialomiței
Realizare de capacități de
producere energie prin
PATJ programul
2
2022-2030 10,000,000.00 49,000,000.00
surse regenerabile în
1b-3
Amara, Colelia
Montare panouri
fotovoltaice pentru
independență energetică și
2022 3
Idee
Conform SF
Conform SF
încălzirea apei pe clădirile
2025
subordonate primăriei
Grindu
Dotare clădiri din domeniul
2022 4
public cu panouri
Idee
306,122.45
1,500,000.00
2027
fotovoltaice
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Posibile surse de
finanțare

Responsabili și posibili
parteneri

Sursa
proiectelor
(Daca sunt
corelate cu alte
documentatii
strategice)

Parteneriat publicprivat, alte surse

UAT-uri din județ,
investitori privați

PATJ Ialomita

Parteneriat publicprivat, alte surse

UAT-uri din județ,
investitori privați

PATJ Ialomita

Buget local, POR
Sud-Muntenia
2021-2027 OS b(i),
alte surse

UAT Comuna Grindu

Buget local, AFM,
alte surse

UAT Orașul FierbințiTârg

5

Fierbinți-Târg Green Hub Construire parc fotovoltaic

Idee

2022 2027

1,020,408.16

5,000,000.00

6

Eficiență energetică prin
utilizarea surselor de
energie alternativă eoliană,
solară, biomasă

Idee

2022 2027

163,265.31

800,000.00

7

Centrală electrică eoliană comuna Platonești

Idee

2022 2027

4,081,632.65

20,000,000.00

8

Sisteme solare de încălzire
a apei și producere de
energie electrică în
instituțiile publice - comuna
Săveni

Idee

2022 2027

Conform SF

Conform SF

9

Amenajare parc fotovoltaic
în comuna Gârbovi, jud.
Ialomița

Idee

2022 2027

Conform SF

Conform SF

Idee

2022 2027

Idee

2022 2027

10

11

Utilizarea surselor de
energie neconvențională
prin utilizarea panourilor
solare și fotovoltaice
Sisteme solare de încălzire
a apei și producere de
energie electrică în
instituțiile publice - comuna
Valea Măcrișului

3,000,000.00

Conform SF

14,700,000.00

Conform SF
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Buget local, POR
Sud-Muntenia
2021-2027 OS b(i),
alte surse
Buget local, POR
Sud-Muntenia
2021-2027 OS b(i),
alte surse
Buget local, POR
Sud-Muntenia
2021-2027 OS b(i),
alte surse
Buget local, POR
Sud-Muntenia
2021-2027 OS b(i),
alte surse, PODD,
PNRR,
Administrația
Fondului pentru
Mediu, alte surse
Buget local, POR
Sud-Muntenia
2021-2027 OS b(i),
alte surse
Buget local, POR
Sud-Muntenia
2021-2027 OS b(i),
alte surse
Buget local, POR
Sud-Muntenia
2021-2027 OS b(i),
alte surse

UAT Orașul FierbințiTârg

UAT Comuna Mărculești

UAT Comuna Platonești

UAT Comuna Săveni

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna Gârbovi

UAT Municipiul Slobozia

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna Valea
Măcrișului

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

12

Sisteme solare de încălzire
a apei și producere de
energie electrică în
instituțiile publice - oraș
Țăndărei

13

Dotarea clădirilor publice cu
panouri fotovoltaice

Idee

Idee

2022 2027

2021-2027

Conform SF

N/A

Conform SF

Buget local, POR
Sud-Muntenia
2021-2027 OS b(i),
alte surse

N/A

D3.1.2. Creșterea eficienței energetice a fondului construit și a sistemelor de iluminat public.
Program de sprijin financiar
și asistență tehnică pentru
1
îmbunătățirea eficienței
Idee
2022-2027 5,000,000.00
24,500,000.00
energetice în clădirile
publice din județ
Program de sprijin financiar
Idee care
și asistență tehnică pentru
înglobează și
îmbunătățirea eficienței
2
proiecte
2021-2027 7,500,000.00
36,750,000.00
energetice în sectorul
propuse de
rezidențial din mediul
UAT-uri
urban
Idee care
Program de sprijin financiar
înglobează și
și asistență tehnică pentru
3
proiecte
2021-2027 2,500,000.00
12,250,000.00
eficientizarea energetică a
propuse de
iluminatului public din județ
UAT-uri
Extindere și modernizare
iluminat public în Slobozia,
PATJ programul
4
2021-2025 5,000,000.00
24,500,000.00
Amara, Fierbinți
1-I-a-4
Târg, Urziceni
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UAT Orașul Țăndărei

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

Fonduri naționale,
Fonduri europene,
Buget local, alte
surse

UAT Comuna Ograda

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

Buget local/ AFM/
POR SM (P2)/ PNRR
(C5)/ alte surse

UAT Județul Ialomița,
UAT-uri din județ

Buget local/ AFM/
POR SM (P2)/ PNRR
(C5)/ alte surse

UAT Județul Ialomița,
alte UAT-uri din județ

Buget local/ AFM/
POR SM (P2, P3)/
PNRR (C5)/ alte
surse

UAT Județul Ialomița,
alte UAT-uri din județ

Buget local, alte
surse

UAT-uri din județ

PATJ Ialomita

5

6

7

8

9

10

11

Extindere și modernizare
iluminat public în Alexeni,
Chiochina, Colelia,
Bărcănești, Gârbovi,
Ciulnița, Grivița, Scânteia,
Munteni Buzău
Creșterea eficienței
energetice a infrastructurii
de iluminat public în
comuna Jilavele
Extindere rețea de
alimentare cu energie
electrică joasă tensiune și
rețea de iluminat public
stradal în zona ”Izlaz” satul
Gimbășani, comuna
Cosâmbești, jud. Ialomița
Reabilitare termică a
clădirilor de interes public,
comuna Cosâmbești
Creșterea eficienței
energetice și gestionarea
inteligentă a energiei
pentru școala din comuna
Sudiți, jud. Ialomița
Reducerea emisiilor de gaze
cu efect de seră prin
eficientizarea sistemului de
iluminat public în comuna
Sudiți
Extindere iluminat public
comuna Balaciu

PATJ programul
3-II-a-5

2022 2025

4,500,000.00

22,050,000.00

Buget local, alte
surse

UAT-uri din județ

Idee

2022 2025

204,081.63

1,000,000.00

Buget local,
programul iluminat
public

UAT Comuna Jilavele

TP

2022 2027

192,295.92

942,250.00

Buget local, alte
surse

UAT Comuna
Cosâmbești

750,000.00

Buget local, POR
Sud-Muntenia
2021-2027 OS b(i),
alte surse

UAT Comuna
Cosâmbești

UAT Comuna Sudiți

TP

2022 -2027

153,061.22

Cerere de
finanțare

2022 2027

488,992.18

2,396,061.70

Buget local, POR
Sud-Muntenia
2021-2027 OS b(i),
alte surse

În
implementare

2021 2022

109,328.72

535,710.75

Buget local, AFM,
alte surse

UAT Comuna Sudiți

Idee

2021 2025

55,102.04

270,000.00

Buget local, alte
surse

UAT Comuna Balaciu
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PATJ Ialomita

În
implementare

2020 2023

368,565.84

1,805,972.64

POR 2014-2020 Axa
prioritară 3, alte
surse

UAT Comuna Bordușani

Cerere de
finanțare

2022 2025

296,317.14

1,451,954.00

Buget local, AFM,
alte surse

UAT Comuna Colelia

PT / Cerere de
finanțare

2022 2025

574,895.61

2,816,988.47

Buget local, AFM,
alte surse

UAT Comuna Drăgoești

DALI

2022 2025

219,050.61

1,073,348.00

Buget local, AFM,
alte surse

UAT Orașul FierbințiTârg

16

Eficientizarea energetică a
instituțiilor de învățământ
din orașul Fierbinți-Târg

Idee

2022 2027

5,102,040.82

25,000,000.00

Buget local, POR
Sud-Muntenia
2021-2027 OS b(i),
alte surse

UAT Orașul FierbințiTârg

17

Creștere eficiență
energetică Școala
Gimnazială Gheorghe Lazăr

Idee

2022 2027

571,725.47

2,801,454.78

Buget local, AFM,
alte surse

UAT Comuna Gheorghe
Lazăr

18

Eficiență energetică școli
comuna Mărculești

Idee

2022 2027

612,244.90

3,000,000.00

19

Creșete eficiență energetică
grădinița Movilița

DALI

2022 2027

Conform DALI

Conform DALI

12

13

14

15

Creșterea eficienței
energtice a Școlii Cegani
Creșterea eficienței
energetice și gestionarea
inteligentă a energiei
pentru școala din comuna
Colelia, jud. Ialomița
Creșterea eficienței
energetice și gestionarea
inteligentă a energiei
pentru școala din comuna
Drăgoești, jud. Ialomița
Creșterea eficienței
energetice a infrastructurii
de iluminat public în oraș
Fierbinți-Târg, jud. Ialomița
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Buget local, POR
Sud-Muntenia
2021-2027 OS b(i),
alte surse
Buget local, POR
Sud-Muntenia
2021-2027 OS b(i),
alte surse

UAT Comuna Mărculești

UAT Comuna Movilița

20

21

Modernizare iluminat
public stradal comuna
Platonești, jud. Ialomița
Creșterea eficienței
energetice și gestionarea
inteligentă a energiei
pentru școala din comuna
Săveni

22

Extinderea și modernizarea
rețelei de iluminat public

23

Reabilitarea termică a
clădirilor de interes public

24

Iluminat public ecologic

25

Anveloparea termică a
instituțiilor publice

SF/PT/DALI/Lici
tație

2022 2027

Idee

2022 2027

Idee

2022 2027

Idee

2022 2027

Idee

2022 2027

Idee

2022 2027

88,864.15

Conform SF

N/A

N/A

N/A

N/A

435,434.35

Buget local, AFM,
alte surse

UAT Comuna Platonești

Conform SF

Buget local, POR
Sud-Muntenia
2021-2027 OS b(i),
alte surse

UAT Comuna Săveni

N/A

N/A

N/A

N/A
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PODD, PJDL, PNDL
3, PNRR,
Administrația
Fondului pentru
Mediu, Buget local,
alte surse
Administrația
Fondului pentru
Mediu, PNCIPS,
PNS, POR PNDL 3,
PNRR, Buget local,
alte surse
PNS, PNDL 3,
PODD,
Administrația
Fondului pentru
Mediu, PNRR,
Buget local, alte
surse
PNRR,
Administrația
Fondului pentru
Mediu, PNCIPS,
PNDL 3, PODD,
Buget local, alte
surse

UAT Comuna Săveni

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna Săveni

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna Săveni

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna Săveni

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

26

Reabilitarea energetică a
instituțiilor, com. Gârbovi,
jud. Ialomița

27

Conform SF

Buget local, POR
Sud-Muntenia
2021-2027 OS b(i),
alte surse

UAT Comuna Gârbovi

Conform SF

Conform SF

Buget local, AFM,
alte surse

UAT Comuna Gârbovi

918,367.35

4,500,000.00

Buget local, AFM,
alte surse

UAT Municipiul Slobozia

Idee

2022 2027

Conform SF

Modernizarea și extinderea
sistemului de iluminat
stradal în comuna Gârbovi

Idee

2022 2027

28

Reabilitarea, modernizarea
și extinderea sistemului de
iluminat public din Mun.
Slobozia - Etapele I-III

Idee

2022 2027

29

Creșterea eficienței
energetice în clădirile
publice din mun. Slobozia

Idee

2022 2027

3,000,000.00

14,700,000.00

30

Eficiență energetică (pachet
clădiri rezidențiale) mun.
Slobozia

Idee

2022 2027

3,000,000.00

14,700,000.00

31

Creșterea eficienței
energetice în blocurile de
locuințe

Idee

2022 2027

25,000,000.00

122,500,000.00

32

Modernizare / reabilitare
blocuri în Mun. Fetești

Idee

2022 2027

10,000,000.00

49,000,000.00

33

Reabilitare termică și
modernizare clădire Piața
agroalimentară Fetești

Idee

2022 2025

1,000,000.00

4,900,000.00
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Buget local, POR
Sud-Muntenia
2021-2027 OS b(i),
alte surse
Buget local, POR
Sud-Muntenia
2021-2027 OS b(i),
alte surse
Buget local, POR
Sud-Muntenia
2021-2027 OS b(i),
alte surse
Buget local, POR
Sud-Muntenia
2021-2027 OS b(i),
alte surse
Buget local, POR
Sud-Muntenia
2021-2027 OS b(i),
alte surse

UAT Municipiul Slobozia

UAT Municipiul Slobozia

UAT Municipiul Slobozia

UAT Municipiul Fetești

UAT Municipiul Fetești

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

34

35

Reabilitare, modernizare și
extindere sistem de
iluminat public în cartierele
din Municipiul Fetești și în
zonele de extindere a
locuirii
Creșterea eficienței
energetice și gestionarea
inteligentă a energiei
pentru școala Maltezi

Idee

2023 2025

PTE

2022 2027

Idee

2022 2027

1,000,000.00

277,246.40

4,900,000.00

Buget local, POR
Sud-Muntenia
2021-2027 OS b(i),
alte surse

UAT Municipiul Fetești

1,358,507.37

Buget local, POR
Sud-Muntenia
2021-2027 OS b(i),
alte surse

UAT Comuna Stelnica

Conform SF

Buget local, AFM,
alte surse

UAT Comuna Valea
Măcrișului

36

Extinderea și modernizarea
rețelei de iluminat public comuna Valea Măcrișului

37

Reabilitarea termică a
clădirilor de interes public comuna Valea Măcrișului

Idee

2022 2027

Conform SF

Conform SF

38

Reabilitarea termică a
clădirilor de interes public oraș Țăndărei

Idee

2022 2027

Conform SF

Conform SF

39

Modernizarea rețelei de
iluminat public oraș
Țăndărei

Idee

2022 2027

Conform SF

Conform SF

Buget local, AFM,
alte surse

UAT Orașul Țăndărei

40

Anvelopare termica a
tuturor institutiilor si
blocului de locuinte

Idee

2021 2027

N/A

N/A

Buget local, alte
surse

UAT Comuna Grindu

41

Creșterea eficienței
energetice a clădirilor
publice

Idee

2021 2027

408,163.27

2,000,000.00

Buget local, alte
surse / Fonduri
naționale

UAT Orașul Amara

Conform SF
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Buget local, POR
Sud-Muntenia
2021-2027 OS b(i),
alte surse
Buget local, POR
Sud-Muntenia
2021-2027 OS b(i),
alte surse

UAT Comuna Valea
Măcrișului

UAT Orașul Țăndărei

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

42

Eficientizarea energetică
clădiri publice: Rădulești

Idee

2021 2027

43

Sistem de iluminat public cu
consum redus de
energie/ecologic

N/A

2021 2027

44

Reabilitarea și
modernizarea clădirilor
publice - centre sociale

N/A

2021 2027

45

Smart building
management platform sistem integrad de
monitorizare, contorl și
eficiență energetică clădirile publice

N/A

2021 2027

46

Menținerea și întreținerea
S.I.P. Din Municipiul
Slobozia

N/A

2021 2027

47

Studiu de oportunitate
privind externalizarea S.I.P.
Municipiul Slobozia

N/A

2021 2027

N/A

Buget local/ AFM/
POR SM (P2)/ PNRR
(C5)/ alte surse

1,500,000.00

7,350,000.00

FEDR (POR 3.1),
Buget local, alte
surse, PPP, ESCO

UAT Municipiul Slobozia

1,500,000.00

7,350,000.00

FEDR (POR 3.1),
Buget local, alte
surse,

UAT Municipiul Slobozia

9,800,000.00

POR, Buget local,
alte surse,

N/A

N/A

Buget local, alte
surse,

UAT Municipiul Slobozia

60,000.00

294,000.00

Buget local, alte
surse, PPP

UAT Municipiul Slobozia

N/A

2,000,000.00

UAT Județul Ialomița
UAT-uri componente

UAT Municipiul Slobozia

PATJ Ialomita
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

D3.1.3. Reabilitarea și extinderea rețelelor de transport și distribuție a gazelor naturale.
1

Înființare rețea distribuție
în Căzănești, Fierbinți Târg

PATJ program
3-I-a-4

2022-2030

Conform SFuri

Conform SF-uri

Buget local, Fonduri
naționale, alte
surse

UAT-uri din județ/
CONPET

PATJ Ialomita

2

Înființare rețea distribuție
gaze naturale în Dridu,
Sinești, Movilița,
Jilavele, Mănăsia, Alexeni,
Ion Roată, Sfântu

PATJ program
3-II-a-4

2022-2030

Conform SFuri

Conform SF-uri

Buget local, Fonduri
naționale, alte
surse

UAT-uri din județ/
CONPET

PATJ Ialomita
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Gheorghe, Valea
Măcrișului, Ciochina,
Albești, Buești, Grivița,
Gheorghe Lazăr,
Cosâmbești, Ograda,
Sudiți, Făcăeni, Rădulești,
Maia, Adâncata, Moldoveni,
Armăsești,
Borănești, Roșiori,
Bărcănești, Drăgoești,
Axintele, Balaciu, Sălcioara,
Sărățeni, Munteni-Buzău,
Adrăsești, Gheorghe Doja,
Perieți, Mărculești, Gura
Ialomiței, Giurgeni, Mihail
Kogălniceanu, Vlădeni,
Platonești, Săveni, Movila,
Bordușani, Stelnica

3

Extindere rețea inteligentă
de distribuție a gazelor
naturale în cartierele
Coloniști, Vlașca, Fetești
oraș și Buliga, în parteneriat
cu comuna Stelnica:
- Realizarea a 95 km rețea
în Fetești și
25,47 km în comuna
Stelnica
- Realizarea unui număr de
4.501 branșamente Fetești
și 665 branșamente în
Stelnica

Proiect depus
în platforma
My SMIS în
decembrie
2020

2021 2023

27,675,258.91

135,608,768.65
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Buget local, Fonduri
naționale, alte
surse

UAT-uri din județ

Măsuri sau
proiecte
adoptate în
vederea
menținerii
calității aerului
în județul
Ialomița
aplicabile
ambelor
scenarii.
Stadiul
realizării
măsurilor
pentru anul
2020

4

Extindere reţea alimentare
gaze naturale cu 6,4 km pe
16 străzi în orașul Țăndărei

5

Extinderi ale rețelei de
distribuție gaze naturale cu
0,57 km rețea Dn=570 m în
satul, comuna Ciulnița;
Extinderi ale rețelei de
distribuție gaze naturale
cu 1,9 km,Dn=570 m în
satul comuna
Ciulnița; Extinderea rețelei
de distribuție a gazelor
naturale cu 2,4
km în satul Ion Ghica,
comuna Ciulnița;
Racordarea a 70 de
gospodării la rețeaua de
distribuție a gazelor
naturale în comuna Ciulnița

În
implementare
(anul 2020)

SF. A fost
depusă o
solicitare
pentru
includerea în
Programul
Național de
Construcții de
interes
Public sau
Social

2018-2020

2019-2022

204,081.63

346,734.69

1,000,000.00

1,699,000.00
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Buget local, alte
surse

Buget local, alte
surse

UAT-uri din județ

Măsuri sau
proiecte
adoptate în
vederea
menținerii
calității aerului
în județul
Ialomița
aplicabile
ambelor
scenarii.
Stadiul
realizării
măsurilor
pentru anul
2020

UAT-uri din județ,
furnizorul

Măsuri sau
proiecte
adoptate în
vederea
menținerii
calității aerului
în județul
Ialomița
aplicabile
ambelor
scenarii.
Stadiul
realizării
măsurilor
pentru anul
2020

6

7

8

9

10

11

12

13

Înființare sistem inteligent
de distribuție gaze naturale
în comunele Cosâmbești,
Mărculești, Bucu, Gheorghe
Lazăr, Scânteia, Valea Ciorii,
jud. Ialomița
Dezvoltarea, prin înființare
și prin extindere, a rețelelor
inteligente de distribuție a
gazelor naturale în
localitățile Movila, Ograda,
Platonești, Săveni, Sudiți,
Țăndărei, jud. Ialomița
Înființare sistem inteligent
de distribuție gaze naturale
în comuna Balaciu
Înființare conductă
distribuție gaze naturale
localitate Bordușani
Înființare sistem de
distribuție gaze naturale
Buești
Înființare rețea de
distribuție de gaze naturale
în comuna Ciochina, jud.
Ialomița
Înființare sistem inteligent
de distribuție gaze naturale
în comuna Colelia, jud.
Ialomița
Înființare rețea de gaze
naturale în comuna
Drăgoești, jud. Ialomița

Cerere de
finanțare + SF

2022 2027

23,058,862.19

112,988,424.72

Buget local, Fonduri
naționale

UAT-uri din județ

SF

2022 2027

3,915,280.75

19,184,875.69

Buget local, Fonduri
naționale, alte
surse

UAT-uri din județ

Cerere de
finanțare

2022 2027

5,241,349.57

25,682,612.90

SF

2022 2027

Conform SF

Conform SF

Idee

2022 2027

4,081,632.65

20,000,000.00

SF

2022 2027

2,651,462.58

12,992,166.63

Buget local, Fonduri
naționale, alte
surse

UAT Comuna Ciochina

Idee

2022 2027

Conform SF

Conform SF

Buget local, Fonduri
naționale, alte
surse

UAT Comuna Colelia

Studiu de
oportunitate

2022 2027

3,061,224.49

15,000,000.00

Buget local, Fonduri
naționale, alte
surse

UAT Comuna Drăgoești
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Buget local, Fonduri
naționale, alte
surse
Buget local, Fonduri
naționale, alte
surse
Buget local, Fonduri
naționale, alte
surse

UAT Comuna Balaciu

UAT Comuna Bordușani

UAT Comuna Buești

Înființare sistem inteligent
de distribuție gaze naturale
în orașul Firbinți-Târg și
comunele Movilița, Dridu,
Rădulești, Maia, Jilavele,
Adâncata, Moldoveni,
Armășești
Înființare rețea inteligentă
de distribuție gaze naturale
în comuna Gheorghe Doja
Înființare sistem inteligent
gaze comuna Gheorghe
Lazăr
Înființare rețea inteligentă
de distribuție gaze naturale
în comuna Giurgeni

SF

2022 2027

67,160,816.33

329,088,000.00

Idee

2022 2027

Conform SF

Conform SF

Idee

2022 2027

5,373,812.43

26,331,680.90

Idee

2022 2027

306,122.45

1,500,000.00

18

Extindere rețea de
alimentare cu gaze naturale
în mun. Fetești

Idee

2021 2027

3,000,000.00

19

Înființare sistem inteligent
de alimentare cu gaze
naturale și/sau gaze verzi comuna Valea Măcrișului

SF

2021 2027

20

Extinderea și modernizarea
rețelei de gaz - oraș
Țăndărei

Idee

2021 2027

14

15

16

17

Buget local, Fonduri
naționale, alte
surse

Buget local, Fonduri
naționale, alte
surse
Buget local, Fonduri
naționale, alte
surse
Buget local, Fonduri
naționale, alte
surse

UAT-uri din județ, ADI
Ialomița Vest

UAT Comuna Gheorghe
Doja
UAT Comuna Gheorghe
Lazăr
UAT Comuna Giurgeni

14,700,000.00

Buget local, Fonduri
naționale, alte
surse

UAT Municipiul Fetești

Conform SF

Conform SF

Buget local, Fonduri
naționale, alte
surse

UAT Comuna Valea
Măcrișului

Conform SF

Conform SF

Buget local, Fonduri
naționale, alte
surse

UAT Orașul Țăndărei

D3.1.4. Reabilitarea și extinderea rețelelor de transport și distribuție a energiei electrice.
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Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

1

2

3

4

5

Realizare LEA 400 kV d.c.
Cernavodă-Stâlpu, și racord
în stația Gura Ialomiței;
Extinderea stației 400 kV
Gura Ialomiței cu 2 celule:
LEA 400 kV Cernavodă 3 și
LEA 400 kV Stâlpu
Extindere rețea electrică în
Slobozia, Fetești, Amara
Extindere rețea electrică în
Dridu, Colelia, Borănești,
Bărcănești, Munteni-Buzău,
Ciulnița, Perieți,
Sudiți, Platonești, Grivița,
Traian, Sfântu Gheorghe,
Gârbovi, Gheorghe Lazăr,
Jilavele, Mihail
Kogălniceanu, Traian,
Ograda
Extindere rețea electrică de
interes public în zona
străzilor Aleea Gălbiori,
Intrarea Iederii, Intrarea
Rozelor, Intrarea Cicoarei și
strada Aleea lavandei zona
Luncă sat Cosâmbești
Rețea electrică și iluminat
public stradal în Cartierul
Tineretului, oraș FierbințiTârg

În
implementare

2021 2023

54,170.00

265,433.00

Fonduri europene/
Fonduri
naționale/buget
județean/ Buget
local, alte surse /
Transelectrica

PATJ programul
1-I-a-4

2022 2025

1,000,000.00

4,900,000.00

Buget local, alte
surse

UAT-uri din județ

PATJ Ialomita

PATJ programul
3-II-a-5

2022 2025

5,000,000.00

24,500,000.00

Buget local, alte
surse

UAT-uri din județ

PATJ Ialomita

PT

2022 2024

62,775.10

307,598.00

Buget local, alte
surse

UAT Comuna
Cosâmbești

Idee

2022 2027

3,061,224.49

15,000,000.00

Buget local, alte
surse, Fonduri
naționale

UAT Orașul FierbințiTârg
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Transelectrica

PATJ Ialomita

Branșarea la rețeaua de
energie electrică a
depozitului de deșeuri
Buget local, alte
6
N/A
2021-2027 200,000.00
980,000.00
animaliere și vegetale din
surse
Cartierul Slobozia Nouă depozit de compost
O3.2. Județ cu o infrastructură de mediu modernă, cu impact scăzut asupra calității mediului.
D3.2.1. Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare și evacuare a apelor uzate.
Buget local, alte
surse, Fonduri
Reabilitare, extindere rețea
naționale, PO DD
de alimentare cu apă în
PATJ program
2022 1
10,000,000.00 49,000,000.00
2021-2027 Axa
Slobozia, Fetești, Urziceni,
3-I-a-2
2030
Prioritară 2, PNRR
Amara, Țăndărei, Căzănești
Componenta 2 I1 și
I2
Buget local, alte
surse, Fonduri
naționale, PO DD
Extindere stație tratarea
PATJ program
2022 2
Conform SF
Conform SF
2021-2027 Axa
apei în Slobozia
3-I-a-2
2030
Prioritară 2, PNRR
Componenta 2 I1 și
I3
Înființare rețea de
Buget local, alte
alimentare cu apă în
surse, Fonduri
Armășești, Maia, Borănești,
naționale, PO DD
PATJ program
2022 3
Platonești, Alexeni, Roșiori,
Conform SF
Conform SF
2021-2027 Axa
3-II-a-2
2030
Drăgoești, Sfântu
Prioritară 2, PNRR
Gheorghe, Valea
Componenta 2 I1 și
Măcrișului, Cosâmbești
I4
Reabilitare și extindere
Buget local, alte
rețea
surse, Fonduri
PATJ program
2022 4
de alimentare cu apă în
Conform SF
Conform SF
naționale, PO DD
3-II-a-2
2030
Bucu, Ciochina, Grivița,
2021-2027 Axa
Colelia, Coșereni, Ograda,
Prioritară 2, PNRR

301

UAT Municipiul Slobozia

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT-uri din județ

PATJ Ialomita

UAT-uri din județ

PATJ Ialomita

UAT-uri din județ

PATJ Ialomita

UAT-uri din județ

PATJ Ialomita

Traian, Săveni, Buești,
Munteni Buzău

Componenta 2 I1 și
I5

5

Realizare stație de tratare a
apei în Gheorghe Doja,
Gheorghe
Lazăr, Traian, Mărculești,
Axintele, Bucu

PATJ program
3-II-a-2

2022 2030

Conform SF

Conform SF

6

Extindere, reabilitare rețele
și
stații de epurare în
Slobozia, Fetești, Amara,
Țăndărei, Căzănești

PATJ program
3-I-a-3

2022 2030

Conform SF

Conform SF

7

Înființare rețea de
canalizare și stație de
epurare în Armășești,
Coșereni,
Bordușani, Bucu, Boronești,
Ciochina,
Ciulnița, Colelia,
Cosâmbești, Gheorghe
Lazăr, Ion Roată, Făcăeni,
Giurgeni, Sărățeni,
Gheorghe Doja, Gheorghe
Lazăr, Sfântu Gheorghe,
Grivița, Jilavele, Maia,
Miloșești, Munteni Buzău,
Ograda, Platonești,
Rădulești, Săveni, Scânteia,

PATJ program
3-II-a-3

2022 2030

Conform SF

Conform SF
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Buget local, alte
surse, Fonduri
naționale, PO DD
2021-2027 Axa
Prioritară 2, PNRR
Componenta 2 I1 și
I6
Buget local, alte
surse, Fonduri
naționale, PO DD
2021-2027 Axa
Prioritară 2, PNRR
Componenta 2 I1 și
I7

Buget local, alte
surse, Fonduri
naționale, PO DD
2021-2027 Axa
Prioritară 2, PNRR
Componenta 2 I1 și
I8

UAT-uri din județ

PATJ Ialomita

UAT-uri din județ

PATJ Ialomita

UAT-uri din județ

PATJ Ialomita

Stelnica, Sudiți, Gura Văii,
Mărculești,
Roșiori, Valea Măcrișului

8

Extindere rețea canalizare
în Făcăeni, Reviga,
Mărculești, Mihail
Kogălniceanu

PATJ program
3-II-a-3

2022 2030

Conform SF

Conform SF

9

Stație de tratare ape uzate/
epurare în Colelia, Axintele,
Moldoveni

PATJ program
3-II-a-3

2022 2030

Conform SF

Conform SF

Cerere de
finanțare

2021 2023

204,081.63

1,000,000.00

Cerere de
finanțare

2022 2027

4,670,944.83

22,887,629.69

10

11

Modernizarea și extinderea
stației de epurare a apelor
uzate din orașul Amara
Sistem de canalizare și
stație de epurare în
comuna Grindu, jud.
Ialomița
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Buget local, alte
surse, Fonduri
naționale, PO DD
2021-2027 Axa
Prioritară 2, PNRR
Componenta 2 I1 și
I9, alte surse
Buget local, alte
surse, Fonduri
naționale, PO DD
2021-2027 Axa
Prioritară 2, PNRR
Componenta 2 I1 și
I10
Bugetu local,
Fonduri naționale,
PNIAS, alte surse
Programul Național
Anghel Saligny, alte
surse

UAT-uri din județ

PATJ Ialomita

UAT-uri din județ/
Furnizori serviciu

PATJ Ialomita

UAT Orașul Amara

UAT Comuna Grindu

12

Modernizare și reabilitare
sistem de alimentare cu apă
în comuna Grindu

Cerere de
finanțare

2022 2027

365,838.05

1,792,606.45

13

Modernizare sistem de
tratare și extindere rețea de
alimentare cu apă în
comuna Grindu

Idee

2022 2027

408,163.27

2,000,000.00

14

Înființare canalizare
menajeră și stație de
epurare în comuna
Cosâmbești, jud. Ialomița

SF

2022 2027

3,642,853.17

17,849,980.51

NC / cerere de
finanțare

2022 2027

814,916.01

3,993,088.45

Buget local, alte
surse, PNI Anghel
Saligny

UAT Comuna Moldoveni

În
implementare

2021 2022

3,146,436.38

15,417,538.25

Buget local, alte
surse, PNDL

UAT Comuna Sudiți

Cerere de
finanțare

2021 2027

11,951,972.34

58,564,664.49

Cerere de
finanțare

2021 2027

3,920,234.16

19,209,147.40

15

16

17

18

Extindere sistem de
canalizare și branșamente
la sistemul de canalizare în
comuna Moldoveni, jud.
Ialomița
Sistem de canalizare ape
menajere și stație de
epurare în comuna Sudiți
Înființare sistem de
canalizare, stație de
epurare, comuna Balaciu
Extindere rețea de
canalizare în comuna
Bordușani și Cegani
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Compania
Națională de
Investiții
Buget local, alte
surse, Fonduri
naționale, PO DD
2021-2027 Axa
Prio, alte
surseritară 2, PNRR
Componenta 2 I1 și
I10
Buget local, alte
surse, Fonduri
naționale, PO DD
2021-2027 Axa
Prioritară 2, PNRR
Componenta 2 I1 și
I10

Buget local, alte
surse, PNI Anghel
Saligny
Buget local, alte
surse, PNI Anghel
Saligny

UAT Comuna Grindu

UAT Comuna Grindu

UAT Comuna
Cosâmbești

UAT Comuna Balaciu

UAT Comuna Bordușani

19

Rețea de canalizare și stație
de epurare comuna Buești

Idee

2022 2027

3,061,224.49

15,000,000.00

Buget local, alte
surse, Fonduri
naționale, PO DD
2021-2027 Axa
Prioritară 2, PNRR
Componenta 2 I1 și
I10

20

Modernizare gospodărie de
apă și extindere rețea de
canalizare menajeră și
alimentare cu apă potabilă,
comuna Ciochina, jud.
Ialomița

Cerere de
finanțare

2022 2027

6,850,822.86

33,569,032.03

Buget local, alte
surse, PNI Anghel
Saligny

21

Sistem de canalizare și
stație de epurare pentru
satele Bordușelu, Piersica,
Orezu, comuna Ciochina,
jud. Ialomița

Idee

2022 2027

7,314,881.78

35,842,920.73

22

Sistem de canalizare și
stație de epurare ape uzate
menajere comuna Colelia,
jud. Ialomița

Idee

2022 2027

Conform SF

Conform SF

23

Înființare sistem de
alimentare cu apă în
comuna Drăgoești, jud.
Ialomița

SF

2022 2027

2,040,816.33

10,000,000.00
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Buget local, alte
surse, Fonduri
naționale, PO DD
2021-2027 Axa
Prioritară 2, PNRR
Componenta 2 I1 și
I10
Buget local, alte
surse, Fonduri
naționale, PO DD
2021-2027 Axa
Prioritară 2, PNRR
Componenta 2 I1 și
I10
Buget local, alte
surse, Fonduri
naționale, PO DD
2021-2027 Axa
Prioritară 2, PNRR
Componenta 2 I1 și
I10

UAT Comuna Buești

UAT Comuna Ciochina

UAT Comuna Ciochina

UAT Comuna Colelia

UAT Comuna Drăgoești

24

Înființare rețea de
canalizare comuna
Drăgoești

Idee

2022 2027

3,061,224.49

15,000,000.00

25

Moernizare gospodărie apă
comuna Gheorghe Lazăr

Idee

2022 2027

6,729,010.04

32,972,149.18

26

Lucrări de canalizare apă
menajeră și stație epurare
comuna Giurgeni

Idee

2022 2027

1,632,653.06

8,000,000.00

27

Extindere rețelei de
canalizare în comuna
Giurgeni

Idee

2022 2027

635,153.06

3,112,250.00

28

Extindere rețele de
canalizare în comuna
Mărculești, județul Ialomița

În
implementare

2021 2023

744,090.51

3,646,043.51
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Buget local, alte
surse, Fonduri
naționale, PO DD
2021-2027 Axa
Prioritară 2, PNRR
Componenta 2 I1 și
I10
Buget local, alte
surse, Fonduri
naționale, PO DD
2021-2027 Axa
Prioritară 2, PNRR
Componenta 2 I1 și
I10
Buget local, alte
surse, Fonduri
naționale, PO DD
2021-2027 Axa
Prioritară 2, PNRR
Componenta 2 I1 și
I10
Buget local, alte
surse, Fonduri
naționale, PO DD
2021-2027 Axa
Prioritară 2, PNRR
Componenta 2 I1 și
I10
Buget local, alte
surse, PNDL

UAT Comuna Drăgoești

UAT Comuna Gheorghe
Lazăr

UAT Comuna Giurgeni

UAT Comuna Giurgeni

UAT Comuna Mărculești

29

Proiect integrat pentru
extinderea rețelei de
canalizare a apei uzate
menajere și extinderea
rețelei de apă potabilă în
comuna Movilița, jud.
Ialomița

Aprobare
indicatori
tehnicoeconomici și a
devizelor
generale

2022 2027

6,297,964.03

30,860,023.75

30

Extindere sistem alimentare
cu apă - branșamente
gospodării sat Lăcusteni

SF/PT/DALI

2022 2027

316,426.94

1,550,492.00

31

Extindere alimentare cu apă
sat Platonești

Idee

2022 2027

306,122.45

1,500,000.00

32

Modernizare rețea de
alimentare cu apă și
extindere rețea de
canalizare etapa III în
Comuna Săveni, jud.
Ialomița

NC / cerere de
finanțare

2022 2027

5,584,714.49

27,365,100.99

33

Modernizare rețea de
alimentare cu apă și
extindere rețea de
canalizare etapa IV în
Comuna Săveni, jud.
Ialomița

NC / cerere de
finanțare

2022 2027

5,588,140.96

27,381,890.70
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Buget local, alte
surse, Fonduri
naționale, PO DD
2021-2027 Axa
Prioritară 2, PNRR
Componenta 2 I1 și
I10
Buget local, alte
surse, Fonduri
naționale, PO DD
2021-2027 Axa
Prioritară 2, PNRR
Componenta 2 I1 și
I10
Buget local, alte
surse, Fonduri
naționale, PO DD
2021-2027 Axa
Prioritară 2, PNRR
Componenta 2 I1 și
I10
Buget local, alte
surse, Fonduri
naționale, PO DD
2021-2027 Axa
Prioritară 2, PNRR
Componenta 2 I1 și
I10
Buget local, alte
surse, Fonduri
naționale, PO DD
2021-2027 Axa
Prioritară 2, PNRR

UAT Comuna Movilița

UAT Comuna Platonești

UAT Comuna Platonești

UAT Comuna Săveni

UAT Comuna Săveni

Componenta 2 I1 și
I10

34

Extindere sistem de
canalizare menajeră, com.
Gârbovi, jud. Ialomița

35

Extindere rețea de
alimentare cu apă potabilă
în com. Gârbovi, jud.
Ialomița

36

Extinderea și modernizarea
rețelelor tehnico-edilitare
în cartierele nou construite

37

Construirea și reabilitarea
rețelei de canalizare în zona
industrială Vest și Nord-Est

Idee

2022 2027

Idee

2022 2027

Idee

2022 2027

Idee

2022 2027

Conform SF

Conform SF

3,000,000.00

6,000,000.00

Conform SF

Conform SF

14,700,000.00

29,400,000.00
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Buget local, alte
surse, Fonduri
naționale, PO DD
2021-2027 Axa
Prioritară 2, PNRR
Componenta 2 I1 și
I10
Buget local, alte
surse, Fonduri
naționale, PO DD
2021-2027 Axa
Prioritară 2, PNRR
Componenta 2 I1 și
I10
Buget local, alte
surse, Fonduri
naționale, PO DD
2021-2027 Axa
Prioritară 2, PNRR
Componenta 2 I1 și
I10
Buget local, alte
surse, Fonduri
naționale, PO DD
2021-2027 Axa
Prioritară 2, PNRR
Componenta 2 I1 și
I10

UAT Comuna Gârbovi

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna Gârbovi

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Municipiul Slobozia

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Municipiul Slobozia

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

38

Redimensionarea rețelei de
canalizare din zona de Nord
a municipiului și extinderea
rețelei în zona locuințelor
Ceres-Bora

39

Realizarea unui sistem de
evacuare a apelor pluviale
în municipiul Slobozia

40

Extindere rețea de
alimentare cu apă și
canalizare în Mun. Fetești

41

Înființarea rețelei de
canalizare - comuna Valea
Măcrișului

42

Realizarea de stații de
potabilizare a apei și
ministații de epurare a apei
- comuna Valea Măcrișului

Idee

2022 2027

Idee

2022 2027

Idee

2021 2027

Idee

2022 2027

Idee

2022 2027

6,000,000.00

3,000,000.00

5,000,000.00

Conform SF

Conform SF

29,400,000.00

14,700,000.00

24,500,000.00

Conform SF

Conform SF
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Buget local, alte
surse, Fonduri
naționale, PO DD
2021-2027 Axa
Prioritară 2, PNRR
Componenta 2 I1 și
I10
Buget local, alte
surse, Fonduri
naționale, PO DD
2021-2027 Axa
Prioritară 2, PNRR
Componenta 2 I1 și
I10
Buget local, alte
surse, Fonduri
naționale, PO DD
2021-2027 Axa
Prioritară 2, PNRR
Componenta 2 I1 și
I10
Buget local, alte
surse, Fonduri
naționale, PO DD
2021-2027 Axa
Prioritară 2, PNRR
Componenta 2 I1 și
I10
Buget local, alte
surse, Fonduri
naționale, PO DD
2021-2027 Axa
Prioritară 2, PNRR

UAT Municipiul Slobozia

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Municipiul Slobozia

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Municipiul Fetești

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna Valea
Măcrișului

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna Valea
Măcrișului

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

Componenta 2 I1 și
I10

43

Extinderea și modernizare
rețelei de alimentare cu apă
- oraș Țăndărei

44

Execuția, extinderea și
modernizarea rețelei de
canalizare - oraș Țăndărei

45

Modernizarea stației de
epurare oraș Țăndărei

46

47

Extindere rețele utilități canalizare menajeră,
pluvială, apă, gaze naturale
și energie electrică - Etapa I
Extindere rețele utilități canalizare menajeră,
pluvială, apă, gaze naturale
și energie electrică - Etapa II

Idee

2022 2027

Idee

2022 2027

Idee

2022 2027

N/A

2021-2027

N/A

2021-2027

Conform SF

Conform SF

Conform SF

Conform SF

Conform SF

Conform SF

Buget local, alte
surse, Fonduri
naționale, PO DD
2021-2027 Axa
Prioritară 2, PNRR
Componenta 2 I1 și
I10
Buget local, alte
surse, Fonduri
naționale, PO DD
2021-2027 Axa
Prioritară 2, PNRR
Componenta 2 I1 și
I10
Buget local, alte
surse, Fonduri
naționale, PO DD
2021-2027 Axa
Prioritară 2, PNRR
Componenta 2 I1 și
I10

3,000,000.00

14,700,000.00

PODD, Buget local,
alte surse

2,000,000.00

9,800,000.00

PODD, Buget local,
alte surse
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UAT Orașul Țăndărei

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Orașul Țăndărei

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Orașul Țăndărei

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Municipiul Slobozia

UAT Municipiul Slobozia

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

Implementarea unui sistem
de monitorizare și
contorizare a utilităților din
oraș (apă, canalizare, gaze
naturale, electricitate) în
vederea optimizării
consumurilor populației și
48
N/A
2021-2027
totodată pentru informarea
2,000,000.00
corectă și rapidă (prin
intermediului site-ului
Internet al Primăriei sau un
portal public) cu privire la
situația din teren, avarii,
lucrări, intervenții etc.
Branșarea la rețeaua de
canalizare a gospodăriilor ai
căror propietari nu au
49
N/A
2021-2027
posibilități financiare de
1,500,000.00
executare a lucrărilor, conf.
Legii 241/2006, art. 12
Modernizare/reabilitare,
curățare - Canalul de
50
N/A
2021-2027
desecare din Zona de Nord
2,500,000.00
a Municipiului Slobozia
D3.2.2. Creșterea ratei de colectare, reciclare și valorificare a deșeurilor.
Platforme de
gunoi/sortare/compost în
Ciocârlia, Ciochina,
PATJ programul
1
Armășești, Colelia, Făcăeni,
2022-2030 260,000.00
3-II-b-8
Manasia, Rădulești,
Scânteia, Sudiți, Gârbovi,
Alexeni, Axintele, Vlădeni

9,800,000.00

Buget local, fonduri
structurale, alte
surse

UAT Municipiul Slobozia

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Municipiul Slobozia

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

7,350,000.00

Buget local, alte
surse

12,250,000.00

PODD, Buget local,
alte surse

UAT Municipiul Slobozia

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

Buget local, alte
surse, Fonduri
naționale, PNRR
componenta 3 I2

UAT-uri din județ

PATJ Ialomita

1,274,000.00
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2

3

4

5

6

7

8

Colectare selectivă și
managementul integrat al
deșeurilor comuna
Cosâmbești
”Depozit pentru deșeuri
rezultate din activități
medicale” la Centrul de
Îngrijire și Asistență Socială
Slobozia
Program de creștere a
conștientizării actorilor din
județ cu privire la
importanța colectării
selective, reciclării,
reutilizării și reducerii
cantității de deșeuri
generate
Înființare de centre de
colectare prin aport
voluntar
Realizarea de sisteme
comunale pentru
managementul gunoiului de
grajd și al altor deșeuri
agricole compostabile
Colectarea selectivă și
managementul integrat al
deșeurilor în comuna
Ograda
Colectarea selectivă a
deșeurilor menajere

Idee

SF

2022 2027

2021-2025

Idee

2022

Idee

2022 2026

Idee

2022 2026

306,122.45

17,725.00

50,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

1,500,000.00

Buget local, alte
surse, Fonduri
naționale, PODD
2021 - 2027 Axa
Prioritară 2

UAT Comuna
Cosâmbești

86,852.50

Buget local, alte
surse/ Fonduri
naționale/ alte
surse

UAT Județul Ialomița,
Centrul de Îngrijire și
Asistență Socială
Slobozia

245,000.00

PODD/ Orizont
Europa/ Buget
local, alte surse/
Fonduri
naționale/alte surse

UAT Județul Ialomița,
UAT-uri din județ,
Asociația de dezvoltare
intercomunitară deșeuri

9,800,000.00

Buget local/
Fonduri naționale/
PNRR (C3)/ alte
surse

UAT Județul Ialomița,
UAT-uri din județ

12,250,000.00

Buget local, alte
surse/ Fonduri
naționale/ PNRR
(C3)

UAT Județul Ialomița,
UAT-uri din județ

Idee

2021-2027

N/A

N/A

Idee

2021-2027

N/A

N/A
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Fonduri naționale,
Fonduri europene,
Buget local, alte
surse
PODD, PNRR, Buget
local, alte surse

UAT Comuna Ograda

UAT Comuna Săveni

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din

partea UATurilor
9

Realizarea unei stații de
sortare și platforme gunoi
de frajd

Idee

2021-2027

N/A

10

Achiziționarea pubelelor
ecologice pentru instituțiile
publice

Idee

2021-2027

N/A

11

12

13

14

15

Înființarea unei platforme
de gunoi de grajd și de
compost de deșeuri
vegetale
Sistem Inteligent tip IoT de
colectare proactivă a
deșeurilor municipale și
dezvoltarea unui centru de
colectare gratuită a
deșeurilor reciclabile
Generalizarea colectării
selective a deșeurilor
Sistem de colectare a
deșeurilor municipale
utilizând stații inteligente
subterane
Modernizarea serii prin
dotarea cu echipamente
specializate pentru
conversia deleurilor

Idee

N/A

2021-2027

2021-2027

N/A

2,000,000.00

N/A

PODD, PNRR, Buget
local, alte surse

UAT Comuna Săveni

N/A

PODD, Buget local,
alte surse

UAT Comuna Săveni

N/A

PNS, PNRR, Fonduri
naționale, Buget
local, alte surse

UAT Comuna Săveni

9,800,000.00

PODD, Buget local,
alte surse

UAT Municipiul Slobozia

UAT Municipiul Slobozia

N/A

2021-2027

5,000,000.00

24,500,000.00

Buget local, fonduri
structurale, alte
surse

N/A

2021-2027

800,000.00

3,920,000.00

Buget local, Fonduri
europene, alte
surse

UAT Municipiul Slobozia

N/A

2021-2027

2,000,000.00

9,800,000.00

Buget local, alte
surse

UAT Municipiul Slobozia
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Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

16

Construcția/reabilitarea de
stații de reciclare

N/A

2021-2027

Program de educare și
informare a populației cu
17 privire la managementul
N/A
2021-2027
deșeurilor și impactul
asupra mediului
O3.3. Județ cu o vulnerabilitate redusă la riscuri naturale și poluare
D3.3.1. Reducerea vulnerabilității județului la riscuri naturale.
Implementare măsuri
privind atenuarea riscului la
2022 1
inundații în ariile cu risc
Idee
2030
potențial semnificativ din
județ
Înființarea de perdele de
protecție vegetale în
locurile din Municipiul
2022 2
Slobozia care sunt
Idee
2025
predispuse la intensificări
de vînt și cantități
importante de zăpadă
3

Realizare diguri de apărare
împotriva inundațiilor Mun. Fetești

Idee

2022 2027

UAT Municipiul Slobozia

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

490,000.00

Buget local, Fonduri
europene, alte
surse

UAT Municipiul Slobozia

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

Conform
estimări ABA
Buzău - Ialomița

Fonduri naționale,
PO DD 2021-2027
Prioritatea 4, alte
surse

SGA Ialomița

PMRI - ABA
Buzău Ialomița

9,800,000.00

Buget local, Fonduri
naționale, PNRR
Componenta 2 I1,
alte surse

UAT Municipiul Slobozia

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

39,200,000.00

Buget de stat, PO
DD 2021-2027
Prioritatea 4, alte
surse

UAT Municipiul Fetești

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

2,000,000.00

Buget local, alte
surse, Fonduri
naționale, Fonduri
europene, alte
surse

UAT Comuna Măculești

1,470,000.00

Buget local, Fonduri
europene, alte
surse

100,000.00

Conform
estimări ABA
Buzău Ialomița

300,000.00

2,000,000.00

8,000,000.00

D3.3.2. Reducerea presiunii surselor de degradare a calității mediului.

1

Investiții la nivelul
comunităților locale pentru
reducerea poluării cu
nutrienți

Idee

2022 2025

280,000.00
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2

Decontaminarea și
ecologizarea terenurilor
afectate de activitatea
industrială și a siturilor
contaminate

3

Limitarea practicilor ilegale
de deversare pe sol

Idee

2022 2027

Idee

2022 2027

3,000,000.00

N/A

14,700,000.00

Buget local, alte
surse, Fonduri
naționale, Fonduri
europene

N/A

PODD, Buget local,
alte surse

UAT Comuna Săveni

Buget local, alte
surse, Fonduri
europene

UAT Municipiul Slobozia

Buget local, fonduri
structurale, alte
surse

UAT Municipiul Slobozia

Sistem integrat de
monitorizare și informare
4
N/A
2021-2027 150,000.00
735,000.00
referitor la calitatea
factorilor de mediu
Campanie de conștientizare
a beneficiilor adoptării de
5
N/A
2021-2027 30,000.00
147,000.00
tehnologii nepoluante de
către agenții economici
Supravegherea și
eliminarea totală a
practicilor ilegale de
6
deversare pe sol a oricăror
N/A
2021-2027 50,000.00
245,000.00
substanțe lighide poluante,
precum și a depozitării
necontrolate de deșeuri
O3.4. Rețea albastră-verde protejată, extinsă și valorificată la nivel județean
D3.4.1. Conservarea biodiversității și valorificarea sustenabilă a ariilor naturale protejate.
Program de actualizare a
planurilor de management
2022 1
pentru ariile naturale
Idee
2,750,000.00
13,475,000.00
2026
protejate de interes
comunitar din județ
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UAT Municipiul Slobozia

Buget local, fonduri
structurale, alte
surse

UAT Municipiul Slobozia

Buget local, Fonduri
naționale, PNRR
Componenta 2 I3.1,
alte surse

ANANP Ialomița

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

2

Amenajarea lacului
Fundata, parte integrantă a
ariei protejate Situl Natura
2000 ”Lacurile AmaraFundata”

3

Conservarea, ameliorarea și
extinderea biodiversității
fondului forestier

Idee

N/A

2022 2027

2021-2027

Conform SF

300,000.00

D3.4.2. Valorificarea în scop de agrement a apelor de suprafață din județ.
Fierbinți Târg Urban Escape
- Amenajarea zonelor
adiacente lacului Dridu,
2022 1
Idee
1,836,734.69
pentru crearea unui spațiu
2027
de agrement, promenadă și
practicarea sporturilor
Amenajare zonă de
promenadă - alei de tip
2022 2
Idee
5,000,000.00
belvedere pe malul Dunării,
2027
mun. Fetești
Program de amenajare a
unor zone de agrement în
2022 3
Idee
1,200,000.00
vecinătatea lacurilor din
2026
județ
4

Proiect pilot - amenajare
zonă de agrement pe malul
râului Ialomița

Idee

2022 2025

Conform SF

Buget local, alte
surse

1,470,000.00

Surse private,
Buget local, PO
Mediu, alte surse

UAT Municipiul Slobozia

9,000,000.00

POR Sud-Muntenia
2021-2027, Buget
local, alte surse

UAT Orașul FierbințiTârg

24,500,000.00

POR Sud-Muntenia
2021-2027, Buget
local, alte surse

5,880,000.00

250,000.00

1,225,000.00

2,000,000.00

9,800,000.00

Buget local/ POR
SM (P2, P6)/
Fonduri naționale/
alte surse
Buget local/ POR
SM (P2, P6)/
Fonduri naționale/
alte surse

UAT Comuna Gheorghe
Doja

UAT Municipiul Fetești

UAT Județul Ialomița,
UAT-urile din județ

UAT Județul Ialomița,
UAT-urile din județ

D3.4.3. Extinderea infrastructurii verzi în localitățile din județ.

1

Program de sprijin financiar
și asistență tehnică pentru
extinderea suprafețelor de
spații verzi în localitățile

Idee

2021 2027
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Buget local/fonduri
nașionale/ POR SM
(P6)/ alte surse

UAT Județul Ialomița,
UAT-urile din județ

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

urbane cu sub 26 mp spațiu
verde perlocuitor

2

Amenajare și extindere de
parcuri și locuri de joacă,
inclusiv spații verzi dintre
blocuri - oraș Amara

Idee

2021 2025

3

Reabilitare / modernizare /
extindere parc - oraș Amara

Idee

2021 2025

306,122.45

1,500,000.00

4

Amenajare și dotare parc
comuna Sudiți

Idee

2022 2025

Conform SF

Conform SF

5

Modernizare parc comunal
comuna Drăgoești

Idee

2022 2025

61,224.49

300,000.00

Idee

2022 2025

163,265.31

800,000.00

Idee

2022 2025

204,081.63

1,000,000.00

Idee

2022 2025

163,265.31

800,000.00

Idee

2022 2025

6

7

Fierbinți Târg Urban Escape
- Extindere și reabilitare
parcuri și locuri de joacă în
orașul Fierbinți-Târg
Lucrări de amenajare
parcuri cu dotări comuna
Giurgeni

8

Amenajare parc de
agrement și loc de joacă

9

Realizare de spații și zone
verzi, com. Gârbovi, jud.
Ialomița

204,081.63

Conform SF

1,000,000.00

Conform SF
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Buget local, alte
surse, AFM, Fonduri
naționale
Buget local, alte
surse, AFM, Fonduri
naționale
Buget local, alte
surse, AFM, Fonduri
naționale
Buget local, alte
surse, ADI Ialomița,
GAL NAPARIS,
Fonduri naționale
POR 2021-2027,
Buget local
Buget local, alte
surse, AFM, Fonduri
naționale
Buget local, alte
surse, AFM, Fonduri
naționale
Buget local, alte
surse, AFM, Fonduri
naționale

UAT Orașul Amara

UAT Orașul Amara

UAT Comuna Sudiți

UAT Comuna Drăgoești

UAT Orașul FierbințiTârg

UAT Comuna Giurgeni

UAT Comuna Mărculești

UAT Comuna Gârbovi

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

10

Amenajare spații verzi mun.
Fetești

11

7,350,000.00

Buget local, alte
surse, AFM, Fonduri
naționale

UAT Municipiul Fetești

Conform SF

Conform SF

Buget local, alte
surse, AFM, Fonduri
naționale

UAT Comuna Valea
Măcrișului

Conform SF

Conform SF

Buget local, alte
surse, AFM, Fonduri
naționale

UAT Comuna Valea
Măcrișului

Conform SF

Buget local, alte
surse, AFM, Fonduri
naționale

N/A

Fonduri naționale,
Fonduri europene,
Buget local, alte
surse

Idee

2024 2027

1,500,000.00

Amenajare parc în sat Valea
Măcrișului

Idee

2022 2027

12

Amenajare parc în sat
Grindași comuna Valea
Măcrișului

Idee

2022 2027

13

Realizarea de parcuri de
agrement în intravilanul și
extravilanul orașului
Țăndărei, amenajarea de
spații verzi și locuri de joacă
pentru copii

Idee

2022 2027

14

Amenajarea de spații și
zone verzi în comuna
Ograda

Idee

2021-2027

Conform SF

N/A
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Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Orașul Țăndărei

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna Ograda

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

O4. IALOMIȚA - JUDEȚ ACCESIBIL ȘI BINE CONECTAT ÎN TERITORIU, CU O INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT PERFORMANTĂ ȘI CU UN IMPACT NEGATIV
REDUS ASUPRA MEDIULUI
Grad de
maturitate
(idee / în
Sursa
implementare
proiectelor
/ SF / PT /
(Daca sunt
Licitație /
Responsabili și
corelate cu
Nr.
Orizont de
Buget estimat
Buget estimat
Posibile surse de
Titlu program / proiect
Evaluare
posibili
alte
Crt.
timp
(euro = 4.9lei)
(lei)
finanțare
proiect /
parteneri
documentatii
Cerere de
strategice) și
finanțare /
alte
Procedură
observații
simplificată /
DALI)
O4. IALOMIȚA CONECTATĂ - JUDEȚ ACCESIBIL ȘI BINE CONECTAT ÎN TERITORIU, CU O INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT PERFORMANȚĂ ȘI CU UN IMPACT REDUS
ASUPRA MEDIULUI
O4.1. Accesibilitate ridicată, cu legături facile în teritoriu
D4.1.1. Dezvoltarea infrastructurii majore
1
Modernizare CF Făurei - Fetești
Idee
2025-2029
356,000,000.00 1,744,400,000.00 FEDR, alte surse
MTI, CFR
MPGT
2

Modernizare linie de cale ferată 802
Slobozia - Ciulnița

Idee

2021-2027

N/A

N/A

3

Realizare port: Fetești

Idee

2019-2030

N/A

N/A

D4.1.3. Modernizarea și extinderea infrastructurii rutiere de la nivelul localităților componente
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Buget CFR, POT,
alte surse
MTI, Fonduri
europene, alte
surse

CFR
MTI, UAT
Județul Ialomița

PATJ Ialomița

1

2

Reabilitare și modernizare drumuri
comunale: DC1, DC2,
DC3, DC4, DC5, DC6, DC7, DC8, DC9,
DC10, DC11, DC12,
DC13, DC18, DC19, DC20, DC21A, DC22,
DC23, DC24,
DC26, DC27, DC28, DC30, DC31, DC32A,
DC33, DC34,
DC35, DC36, DC37, DC38, DC39, DC40,
DC41, DC42,
DC43, DC44, DC45, DC45A, DC46, DC47,
DC48, DC49,
DC49A, DC50, DC51, DC52, DC53, DC54,
DC55, DC78

Reabilitare / modernizare DC53

3

Modernizarea drumurilor din stațiune

4

Modernizare drumuri de legătură în
orașul Amara

Idee

Cerere de
finanțare

NC, TP, Cerere
de finanțare

Idee

2019-2030

2021-2027

2021-2027

2021-2027

N/A

510,204.08

612,244.90

408,163.27
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N/A

POR SM (P4)/
POT/ PNDL/
Buget CJ/ Buget
local/ alte surse

UAT Județul
Ialomița, UATuri din județ

PATJ Ialomița

2,500,000.00

Buget local,
Buget CJ (ADI
Ialomița)

UAT Orașul
Amara, UAT
Județul
Ialomița, ADI
Ialomița

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Orașul
Amara

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Orașul
Amara

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

3,000,000.00

2,000,000.00

Buget local,
Fonduri
naționale,
Programul
Național de
Investiții Anghel
Saligny, alte
surse
Buget local,
Fonduri
naționale, PNDL,
FEADR, alte
surse

5

Modernizarea drumurilor de exploatare
agricolă pe teritoriul orașului Amara

6

Reabilitare/modernizare DS6424

7

Proiect integrat de reabilitare a
drumurilor

8

Completarea și întreținerea sistemului
de indicatoare cu denumirile străzilor,
indicatoare de intrare/ieșire din
localitate și semne de circulație

9

Construire podeț peste râul Sărata în
satul Malu Roșu

10

Modernizare străzi prin asfaltare în
comuna Armășești

Idee

Idee

Idee

Idee

Idee

Idee

2021-2027

2021-2027

2021-2027

2021-2027

2021-2027

2021-2027

408,163.27

102,040.82

408,163.27

61,224.49

N/A

N/A
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2,000,000.00

500,000.00

2,000,000.00

300,000.00

N/A

N/A

Buget local,
Fonduri
naționale, PNDL,
FEADR, alte
surse
Buget local,
Fonduri
naționale, PNDL,
FEADR, alte
surse
Buget local,
Fonduri
naționale, PNDL,
FEADR, alte
surse
Buget local,
Fonduri
naționale, PNDL,
FEADR, alte
surse
Buget local,
Fonduri
europene,
Fonduri
naționaleFonduri
naționale
Buget local,
Fonduri
europene,
Fonduri
naționaleFonduri
naționale

UAT Orașul
Amara

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Orașul
Amara

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Orașul
Amara

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Orașul
Amara

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna
Armășești

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna
Armășești

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

11

Reabilitare străzi prin pietruire

Idee

12

Modernizarea drumurilor de exploatare

Idee

13

Asfaltare străzi în comuna Jilavele,
județul Ialomița

DALI, Cerere
de finanțare

14

Realizarea de noi drumuri orăşeneşti

15

Reabilitarea drumurilor orăşeneşti

16

Amenajare străzi pentru locuințe
destinate tinerilor căsătoriți

Idee

Idee

Idee

2021-2027

2021-2027

2021-2027

2022-2025

2022-2030

2021-2027

N/A

N/A

3,009,301.54

N/A

N/A

N/A
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N/A

N/A

14,745,577.54

N/A

N/A

N/A

Buget local,
Fonduri
europene,
Fonduri
naționaleFonduri
naționale
Buget local,
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale, alte
surse
PNI Anghel
Saligny, Fonduri
naționale, alte
surse
Buget local,
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, alte
surse
Buget local,
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, alte
surse
Buget local,
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, alte
surse

UAT Comuna
Armășești

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna
Armășești

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna
Jilavele, MDLPA

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Municipiul
Urziceni

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Municipiul
Urziceni

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna
Jilavele

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

17

Reabilitare drumuri din intravilan și
extravilan prin pietruire în comuna
Jilavele

18

Modernizare străzi în comuna Sfântu
Gheorghe

19

Modernizare drumuri de exploatare
agricolă

20

Sistem de indicatoare cu denumirile
străzilor, de intrare/ieşire din localitate
şi semne de circulaţie

21

Proiecte integrate de reabilitare a
drumurilor şi peisagistică

Idee

22

Asfaltare drumuri de interes local în
comuna Cosâmbești, județul Ialomița

Cerere de
finanțare

Idee

Idee

Idee

Idee

2021-2027

2021-2027

2021-2027

2022-2024

2022-2024

2021-2027

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

2,902,278.88
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N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

14,221,166.53

Buget local,
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, alte
surse
Buget local,
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, alte
surse
Buget local,
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, alte
surse
Buget local, alte
surse
Buget local,
Buget CJ,
Fonduri
naționale,
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Jilavele

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna
Sfântu
Gheorghe

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna
Sfântu
Gheorghe

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Municipiul
Urziceni

UAT Municipiul
Urziceni

UAT Comuna
Cosâmbești

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

23

Dezvoltarea infrastructurii de acces
spre exploatațiile agricole

NC

24

Modernizarea drumurilor de interes
prin asfaltare

Cerere de
finanțare

25

Pietruire drumuri comunale

26

Dezvoltarea infrastructurii de acces
spre exploatațiile agricole

27

28

29

Modernizare drumurilor comunale

Modernizarea sistemului rutier

Reabilitarea drumurilor agricole

Idee

Idee

Idee

Idee

Idee

2021-2027

2021-2027

2021-2027

2021-2027

2021-2027

2021-2027

2021-2027

2,255,639.10

4,384,356.35

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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11,052,631.60

21,483,346.10

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
Fonduri
naționale,
Fonduri

UAT Comuna
Cosâmbești

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna
Sudiți

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna
Sudiți

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna
Sudiți

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

europene, Buget
local, alte surse

N/A

Buget local, POT,
PNI Anghel
Saligny, alte
surse

UAT Orașul
Țăndărei

N/A

N/A

Buget local, POT,
POR 2021-2027,
alte surse

UAT Orașul
Țăndărei

2021-2027

2,192,333.47

10,742,434.00

PNI Anghel
Saligny

UAT Comuna
Perieți

DALI, Cerere
de finanțare

2021-2027

1,234,986.45

6,051,433.60

PNI Anghel
Saligny

UAT Comuna
Traian

Modernizarea rețelei de drumuri de
interes local în comuna Traian, județul
Ialomița

DALI, Cerere
de finanțare

2021-2027

5,352,457.70

26,227,042.71

PNI Anghel
Saligny

UAT Comuna
Traian

Modernizare străzi locale în comuna
Traian, județul Ialomița

DALI, Cerere
de finanțare

2021-2027

11,347,005.54

55,600,327.17

PNI Anghel
Saligny

UAT Comuna
Traian

N/A

Buget local,
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale, alte
surse

UAT Comuna
Traian

30

Întreținerea, reabilitarea și
modernizarea drumurilor și străzilor din
orașul Țăndărei

Idee

2021-2027

N/A

31

Modernizarea sistemului rutier

Idee

2021-2027

32

Modernizare drumuri de interes local

SF, Cerere de
finanțare

33

Asfaltare strada Indepenței și Libertății
în comuna Traian, județul Ialomița

34

35

36

Modernizarea drumurilor de
exploatație agricolă

Idee

2021-2027

N/A
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Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

N/A

Buget local,
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale

UAT Comuna
Traian

UAT Comuna
Adâncata

37

Modernizarea drumurilor din comuna
Traian prin asfaltare și pietruire

Idee

38

Modernizare drumuri comunale în sat
Patru Frați, jud. Ialomița

Cerere de
finanțare

2021-2027

4,081,632.65

20,000,000.00

PNI Anghel
Saligny

39

Modernizare drumuri de interes local în
comuna Grindu, jud. Ialomița

Cerere de
finanțare

2021-2027

6,773,687.98

33,191,071.11

PNI Anghel
Saligny

UAT Comuna
Grindu

40

Reabilitare sistem rutier străzi în
comuna Moldoveni

NC, Cerere de
finanțare

2021-2027

776,047.84

3,802,634.43

PNI Anghel
Saligny, Buget
local

UAT Comuna
Moldoveni

41

Modernizare drumuri de interes local

Cerere de
finanțare

2021-2027

3,272,750.38

16,036,476.86

PNI Anghel
Saligny

UAT Comuna
Balaciu

42

Modernizare DC 37 Balaciu - Sălcioara

Idee

2021-2027

2021-2027

N/A

1,102,040.82

5,400,000.00

43

Modernizare drumuri de exploatare

Idee

2021-2027

612,244.90

3,000,000.00

44

Modernizare drumuri de interes local
prin asfaltare în Comuna Bordușani și
Cegani

Cerere de
finanțare

2021-2027

3,505,430.09

17,176,607.42
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Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
PNI Anghel
Saligny

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna
Balaciu

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna
Balaciu

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna
Bordușani,
MDRAFE

Strategii si
proiecte din

partea UATurilor

18,162,841.27

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Buești

UAT Comuna
Ciochina

45

Construire pod peste râul Ialomița și
modernizare drumuri comunale

Cerere de
finanțare

46

Modernizare drumuri de interes lccal
prin asfaltare în satele Ciochina,
Bordușelu, Orezu, Piersica, comuna
Ciochina, județul Ialomița

Cerere de
finanțare

2021-2027

4,142,737.91

20,299,415.77

PNI Anghel
Saligny, Buget
local

47

Modernizarea rețelei de drumuri
stradale de interes local în Comuna
Colelia, județul Ialomița

Cerere de
finanțare

2021-2027

5,488,856.33

26,895,396

CNI

UAT Comuna
Colelia

48

Modernizare drumuri de interes local în
comuna Drăgoești, județul Ialomița

DALI, Cerere
de finanțare

2021-2027

2,328,175.98

11,408,062

PNI Anghel
Saligny, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Drăgoești

49

Modernizare drumuri de interes local etapa 2021-2027

50

Dezvoltarea infrastructurii de acces
spre exploatațiile agricole

51

Modernizare drumuri de interes local în
orașul Fierbinți-Târg

Idee

Idee

DALI

2021-2027

2021-2027

2021-2027

2021-2027

3,706,702.30

3,061,224.49

1,020,408.16

9,305,494.59
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15,000,000

5,000,000

45,596,924

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
PNI Anghel
Saligny

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna
Drăgoești

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna
Drăgoești

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Orașul
Fierbinți-Târg

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

52

Înființare drumuri în Cartierul
Tinereului

Idee

2021-2027

3,061,224.49

15,000,000

53

Modernizare drumuri publice locale în
comuna Gheorghe Doja

DALI, Cerere
de finanțare

2021-2027

4,113,584.21

20,156,563

PNI Anghel
Saligny, Buget
local

UAT Comuna
Gheorghe Doja

54

Modernizare drumuri de exploatare
agricolă în comuna Gheorghe Doja,
județul Ialomița

DALI, Cerere
de finanțare

2021-2027

988,427.96

4,843,297.00

PNDR, Buget
local

UAT Comuna
Gheorghe Doja

55

Reabilitarea drumurilor de exploatație
agricolă

56

Asfaltarea drumurilor stradale ale
localității

57

Modernizare infrastructură drumuri

Idee

Idee

N/A

2021-2027

2021-2027

2021-2027

N/A

N/A

636,995,883.47

UAT Orașul
Fierbinți-Târg

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Gheorghe Doja

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna
Gheorghe Doja

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

3,121,279,829.00

PNI Anghel
Saligny, Buget
local

UAT Comuna
Gheorghe Lazăr

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna
Giurgeni

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna
Mărculești

Strategii si
proiecte din

N/A

N/A

58

Modernizare străzi în comuna Giurgeni,
județul Ialomița

N/A

2021-2027

3,349,641.28

16,413,242.25

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

59

Modernizare drumuri și rigole com.
Mărculești, județul Ialomița

În
implementare

2021-2027

1,807,919.38

8,858,804.97

PNDL, Buget
local, alte surse
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Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

partea UATurilor

19,849,663.74

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Movilița

UAT Comuna
Platonești

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

60

Modernizare drumuri de interes local în
comuna Movilița, județul Ialomița

DALI

61

Asfaltare străzi interioare în satele
Lăcușteni și Platonești, com. Platonești
jud. Ialomița

SF, PT, Cerere
de finanțare

2021-2027

4,330,182.70

21,217,895.25

PNDL 3, Fonduri
naționale, Buget
local, alte surse

62

Modernizare străzi locale în Comuna
Săveni, județul Ialomița

SF

2021-2027

1,314,600.86

6,441,544.23

PNI Anghel
Saligny

UAT Comuna
Săveni

63

Modernizare străzi locale în sat
Frățilești si sat Săveni, Comuna Săveni,
județul Ialomița

NC

2021-2027

1,901,266.54

9,316,206.03

PNI Anghel
Saligny

UAT Comuna
Săveni

64

Modernizare drumuri comunale DC 1 și
DC 7, Comuna Săveni, județul Ialomița

NC

2021-2027

2,308,647.99

11,312,375.17

PNI Anghel
Saligny

UAT Comuna
Săveni

N/A

PNCIPS, CNI,
PNS, Fonduri
europene,
Fonduri
naționale, Buget
local

UAT Comuna
Săveni

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

N/A

PJDL, Programe
naționale, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Săveni

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

65

66

Modernizarea drumurilor de interes
local prin asfaltare

Modernizare drumuri comunale

Idee

Idee

2021-2027

2021-2027

2021-2027

4,050,951.78

N/A

N/A
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Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

67

Dezvoltarea infrastructurii de acces
spre exploatațiile agricole

Idee

Idee

2021-2027

2021-2027

N/A

N/A

N/A

PNS

UAT Comuna
Săveni

N/A

PJDL, Fonduri
europene,
Fonduri
naționale, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Săveni

UAT Comuna
Gârbovi

68

Pietruire drumuri comunale

69

Întreținerea, modernizarea și
reabilitarea tuturor străzilor din
comună

Idee

2021-2027

N/A

N/A

PODD, Fonduri
naționale, Buget
local, alte surse

70

Asfaltare drumuri în intreaga comună

Idee

2021-2027

N/A

N/A

PODD, Fonduri
naționale, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Gârbovi

71

Drumuri de exploatație agricolă

Idee

2021-2027

N/A

N/A

PODD, Fonduri
naționale, Buget
local

UAT Comuna
Gârbovi

72

Reabilitarea și ameanajarea podețelor
de pe raza comunei Gârbovi

Idee

2021-2027

N/A

N/A

PODD, Fonduri
naționale, Buget
local

UAT Comuna
Gârbovi

73

Modernizare Drumuri Comunale prin
asfaltare în întreaga comună Gârbovi,
jud. Ialomița

Idee

2021-2027

N/A

N/A

PODD, Fonduri
naționale, Buget
local

UAT Comuna
Gârbovi

74

Modernizare drumuri de interes local în
comuna Stelnica cu satele componente,
județul Ialomița - Anghel Saligny

DALI, GEO

1,604,176.04

7,860,462.61

Fonduri
naționale, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Stelnica
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Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

75

Modernizarea drumurilor publice din
comuna Stelnica, jud. Ialomița

76

Modernizarea drumurilor de interes
local prin asfaltare în comuna Valea
Măcrișului

77

Modernizarea drumurilor comunale
prin pietruire

78

Dezvoltarea infrastructurii de acces
spre exploatațiile agricole

79

Modernizarea drumurilor comunale
(DC26, DC28)

80

81

Modernizarea sistemului rutier

Reabilitarea drumurilor agricole

În
implementare

Idee

Idee

Idee

Idee

Idee

Idee

1,134,406.84

2021-2027

2021-2027

2021-2027

2021-2027

2021-2027

2021-2027

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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5,558,593.53

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Fonduri
naționale, Buget
local
PNDL 3, PNCIPS,
PNS, PAC,
Fonduri
naționale, Buget
local, Fonduri
europen
PNDL 3, PJDL,
Fonduri
naționale, Buget
local, Fonduri
europene
PNS, PAC,
Fonduri
naționale, Buget
local, Fonduri
comunitare
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
Fonduri
naționale,
Fonduri

UAT Comuna
Stelnica

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna
Valea
Măcrișului

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna
Valea
Măcrișului

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna
Valea
Măcrișului

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna
Grivița

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna
Grivița

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna
Grivița

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

europene, Buget
local, alte surse

N/A

POR 2021-2027,
PNI Anghel
Saligny, Buget
local, alte surse

UAT Municipiul
Fetești

UAT Municipiul
Fetești

82

Reabilitare și modernizare sistem rutier
în Municipiul Fetești

83

Realizare circulații carosabile - legături
noi în rețea (conform PUG)

Idee

2021-2027

N/A

N/A

PNI Anghel
Saligny, Buget
local, alte surse

84

Reabilitare căi de rulare transport
public (str. M. Basarab, bd. Chimiei)

Idee

2021-2027

5,000,000.00

24,500,000.00

POR 2021-2027,
Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

85

Modernizare drum comunal DC53 între
Slobozia - Amara ca variantă alternativă
de îmbunătățire a conectivității între
cele două localități

Idee

2021-2027

3,610,000.00

17,689,000.00

PNDL, Buget
local, alte surse

UAT Municipiul
Slobozia

86

Modernizarea sistemelor și
echipamentelor de întreținere a
drumurilor din municipiul Slobozia

Idee

2021-2027

3,500,000.00

17,150,000.00

SEE, Buget local,
alte surse

UAT Municipiul
Slobozia

87

Crearea unei legături rutiere între
municipiul Slobozia - orașul Amara Slobozia Nouă

Idee

2021-2027

8,000,000.00

39,200,000.00

POT, Buget local,
alte surse

UAT Municipiul
Slobozia

Idee

2021-2027

N/A

332

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

88

89

90

91

92

93

Modernizarea completă a axului estvest reprezentat de Bd. Matei Basarab
între giratoriu Gară și intersecția
Petrom (modernizarea infrastructurii
rutiere, amenajarea trotuarelor,
amenajarea stațiilor de autobuz)
Reabilitarea intersecției Bd. Matei
Basarab - DN2A - DN21 în scopul
fluidizării traficului și creșterea
siguranței pietonilor și participanților la
trafic
Creșterea capacității de transport prin
crearea unui nou pod rutier peste râul
Ialomița, în zona Bora
Construcția unui pasaj suprateran la
intersecția DN2A - DN2C – Bd. Matei
Basarab pentru asigurarea fluidizării
traficului
Modernizarea completă a Șoselei
Brăilei – modernizarea infrastructurii
rutiere, amenajarea trotuarelor,
amenajarea stațiilor de autobuz
Modernizarea completă a infrastructurii
rutiere în zona centrală (P-ța. Gării –
Bd. Unirii – Bd. Cosminului) –
modernizarea infrastructurii rutiere,
amenajarea trotuarelor, amenajarea
stațiilor de autobuz

Idee

Idee

2021-2027

2021-2027

4,400,000.00

500,000.00

21,560,000.00

POR 2021-2027,
Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

2,450,000.00

POR 2021-2027,
Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Municipiul
Slobozia, CNAIR

Idee

2021-2027

20,000,000.00

98,000,000.00

PNRR, Buget
local, alte surse

Idee

2021-2027

6,000,000

29,400,000.00

PNDL, Buget
local, alte surse

UAT Municipiul
Slobozia

Idee

2021-2027

1,600,000.00

7,840,000.00

POR 2021-2027,
Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

7,840,000.00

Fonduri
naționale, Buget
local, alte surse

UAT Municipiul
Slobozia

Idee

2021-2027

1,600,000.00
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Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

94

Modernizarea infrastructurii rutiere în
zona centrală pentru susținerea de
trasee de transport public în comun:
Str. Mihail Sadoveanu - Str. Ialomiței Chimiei - Decebal - Lacului - Str.
Nordului - Str. Viilor - Str. Ștefan cel
Mare

95

Modernizare infrastructură rutieră Șos.
Chimiei între Bd. Matei Basarab și Șos.
Sudului

96

Modernizarea infrastructurii rutiere în
zona de Nord pentru susținerea de
trasee transport public în comun: Str.
Viitor – Str. Ianache – Șos. Nordului –
Str. Cloșca – Str. Gării

Idee

Idee

Idee

2021-2027

2021-2027

2021-2027

3,380,000.00

550,000.00

2,500,000.00

16,562,000.00

POR 2021-2027,
Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

2,695,000.00

Fonduri
naționale, Buget
local, alte surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

12,250,000.00

POR 2021-2027,
Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

97

Reabilitare, modernizare drumuri
orășenești și parcări

Idee

2019-2025

N/A

N/A

Buget local, alte
surse

98

Amenajare drumuri de exploatare
agricolă

Idee

2019-2025

N/A

N/A

Buget local, alte
surse
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UAT-urile:
Municipiul
Slobozia,
Municipiul
Urziceni,
Municipiul
Fetești, Orașul
Amara, Orașul
Căzănești,
Orașul
Țăndărei,
Orașul FierbințiTârg
UAT-urile:
Orașul Amara și
Orașul FierbințiTârg

PATJ Ialomița

PATJ Ialomița

99

Reabilitare, modernizare drumuri
comunale în intravilan

Idee

2019-2030

N/A

335

N/A

Buget local, alte
surse

UAT-urile:
Comuna
Armășești,
Comuna
Axintele,
Comuna
Adâncata,
Comuna Buești,
Comuna Bucu,
Comuna
Bărcănești,
Comuna
Bordușani.
Comuna
Rădulești,
Comuna
Ciocârlia,
Comuna
Ciochina,
Comuna
Ciulnița,
Comuna
Colelia,
Comuna
Cosîmbești,
Comuna
Coșereni,
Comuna
Făcăeni,
Comuna
Roșiori,
Comuna
Gârbovi,
Comuna Ion

PATJ Ialomița

Roată, Comuna
Manasia,
Comuna
Coșereni,
Comuna
Gheorghe Doja,
Comuna
Gheorghe
Lazăr, Comuna
Grindu,
Comuna Traian,
Comuna Grivița,
Comuna
Jilavele,
Comuna Maia,
Comuna Mihail
Kogălniceanu,
Miloșești,
Moldoveni,
Munteni,
Buzău, Ograda,
Platonești,
Rădulești,
Scânteia,
Sărățeni, Sfântu
Gheorghe,
Stelnica, Sudiți,
Traian, Valea
Măcrișului,
Reviga,
Mărculești,
Drăgoești,
Giurgeni
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100

Amenajare drumuri de exploatare
agricolă

Idee

2019-2030

N/A

N/A

Buget local, alte
surse

101

Amenajare poduri și podețe

Idee

2019-2030

N/A

N/A

Buget local, alte
surse

102

103

Modernizarea drumurilro de exploatare
agricolă pe teritoriul comunei Ograda

Asfaltare străzi în comuna Ograda

Idee

Idee

2021-2027

2021-2027

N/A

N/A

D4.1.4. Amenajarea variantelor ocolitoare pentru orașele și municipiile din județ

337

N/A

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT-urile:
Bărcănești,
Ciochina,
Gheorghe
Lazăr,
Gheorghe Doja,
Munteni,
Buzău, Ograda,
Cocora, Reviga,
Platonești,
Săveni,
Mărculești,
Sărățeni,
Făcăeni, Sfântul
Gheorghe,
Colelia, Ciulnița
UAT-urile:
Comuna
Armășești,
Comuna
Stelnica,
Comuna Buești

PATJ Ialomița

PATJ Ialomița

UAT Comuna
Ograda

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna
Ograda

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

1

2

Variantă ocolitoare Slobozia

Crearea unei rute ocolitoare a orașului

3

Centura ocolitoare

4

Realizarea unei rute ocolitoare a
intravilanului localității

5

Centura ocolitoare din zona de Nord
pentru orașul Slobozia

6

Realizare variantă ocolitoare: Fierbinți
Târg, Căzănești, Țăndărei

7

Realizare variantă ocolitoare: Făcăeni,
Ciulnița

Idee

Idee

Idee

Idee

Idee

Idee

Idee

2021-2023

2021-2027

2021-2026

2021-2027

2021-2027

2019-2030

2019-2030

13,200,000.00

408,163.27

N/A

N/A

19,000,000.00

N/A

N/A

338

64,680,000.00

2,000,000.00

N/A

N/A

93,100,000.00

FEDR

Buget local,
Fonduri
naționale, PNDL,
FEADR, alte
surse
Buget local,
Fonduri
naționale, POR
2021-2027
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
POT, Buget local,
alte surse

N/A

Buget local, alte
surse

N/A

Fonduri
europene, Buget
CJ, Buget local,
alte surse

MTI, UAT
Municipiul
Slobozia, UAT
Județul Ialomița

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor, MPGT,
PATJ Ialomița

UAT Orașul
Amara

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Municipiul
Urziceni, UAT
Județul Ialomița

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna
Gheorghe Doja

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT-urile:
Orașul FierbințiTârg, Orașul
Căzănești,
Orașul Țăndărei
UAT-urile:
Comuna
Făcăeni și
Comuna
Ciulnița

PATJ Ialomița

PATJ Ialomița

8

Realizare variantă ocolitoare Fetești

Idee

2021-2030

N/A

N/A

FEDR/ POT/
Buget local/ alte
surse

UAT Județul
Ialomița, UAT
Municipiul
Fetești

PATJ Ialomița

100,000.00

Buget local,
Fonduri
naționale, PNDL,
FEADR, alte
surse

UAT Orașul
Amara

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

D4.1.5. Gestiunea traficului și a parcării la nivelul localităților componente

1

Instalarea unui sistem video de
monitorizare a drumurilor orășenești

Idee

2021-2024

20,408.16

2

Planul de mobilitate urbană

Idee

2021

N/A

N/A

Buget local

UAT Municipiul
Urziceni

3

Realizarea Regulamentului local privind
utilizarea parcărilor publice

Idee

2021-2022

N/A

N/A

Buget local

UAT Municipiul
Urziceni

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Orașul
Căzănești

UAT Orașul
Țăndărei

UAT Orașul
Țăndărei

4

5

6

Implementării unor mijloace de
supraveghere şi sistematizare a
traficului (benzi producătoare de
zgomot pentru atenţionare),
semnalizarea şi protejarea trecerilor de
pietoni în mod deosebit în proximitatea
unităţilor de învăţământ
Implementarea unui sistem de
supraveghere video a traficului rutier și
pietonal, în mod deosebit în apropierea
unităților de învățământ
Amenajarea de spații de parcare, în
special în apropierea instituțiilor
publice

Idee

2021-2027

N/A

Idee

2021-2027

N/A

N/A

Buget local, POT,
POR 2021-2027

Idee

2021-2027

N/A

N/A

Buget local, POR
2021-2027, PNI
Anghel Saligny
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Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

7

Monitorizarea video a drumurilor
stradale

8

Amenajare locuri de parcare

9

Întreținerea sistemului de indicatoare
de intrare/ieșire din localitate, de
denumire și numerotare a străzilor,
precum și a semnelor de circulație

Idee

Idee

Idee

2021-2027

2021-2027

2021-2027

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Gheorghe Doja

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna
Gheorghe Doja

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna
Gheorghe Doja

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

10

Construirea de parcări

Idee

2021-2027

N/A

N/A

PODD, Buget
local, alte surse

11

Sistem de monitorizare video a
drumurilor și spațiilor publice, com.
Gârbovi, jud. Ialomița

Idee

2021-2027

N/A

N/A

PODD, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Gârbovi

N/A

PNS, PAC, PJDL,
Programul
LEADER /
Asociația GAL
NAPARIS,
Fonduri
naționale, Buget
local, Fonduri
europene

UAT Comuna
Valea
Măcrișului

12

Înființarea unui sistem de supraveghere
video a traficului rutier și pietonal, în
mod deosebit în apropierea unităților
de învățământ

Idee

2021-2027

N/A
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UAT Comuna
Gârbovi

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

13

Creare parcări colective

Idee

2022-2027

N/A

N/A

Buget local, PNI
Anghel Saligny,
alte surse

14

Studiu pentru reorganizarea circulației
rutiere la nivelul Municipiului Slobozia,
în vederea reducerii emisiilor GES

Idee

2021-2027

500,000.00

2,450,000.00

Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

15

Sistem inteligent de trafic management
și monitorizare bazat pe soluții
inovative

Idee

2021-2027

2,000,000.00

9,800,000.00

POR 2021-2027,
Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

16

Extindere Sistem Inteligent de
Management al Traficului și Prioritizare
a Transportului Public

Idee

2021-2027

2,000,000.00

9,800,000.00

POR 2021-2027,
Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

17

Demolare cladiri degradate (vechile
centrale care nu mai pot fi reabilitate si
cosurile de fum) - parcări noi

Idee

2021-2027

1,000,000.00

4,900,000.00

Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

18

Identificare spații pentru parcări și
realizarea acestora

Idee

2021-2027

1,000,000.00

4,900,000.00

Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

19

Introducerea unei politici
demanagement al parcărilor, inclusiv
implementarea sistemelor de Smart
Parking

Idee

2021-2027

500,000.00

2,450,000.00

Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Ograda

20

Înființare sistem de supraveghere video
stradală

Idee

2021-2027

N/A

341

UAT Municipiul
Fetești

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

Implementarea unui sistem de
supraveghere video a traficului rutier și
21
Idee
2021-2027
pietonal, în mod deosebit în apropierea
unităților de învățământ
D4.1.6. Încurajarea utilizării autovehiculelor electrice pe teritoriul județului

1

Stații încărcare mașini electrice

2

Fierbinți-Târg Green Mobility - Instalare
de stații de încărcare automobile
electrice

3

Realizare rețea de stații de alimentare
cu energie a autovehiculelor electrice și
electrice hibride

4

Rețea de stații de încărcare pentru
autoturisme electrice

Idee

Idee

Idee

Idee

2021-2023

2021-2027

2021-2027

2021-2027

N/A

10,204.08

204,081.63

700,000.00

600,000.00

N/A

PJDL, PNS,
Fonduri
naționale, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Săveni

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

50,000.00

Buget local,
Fonduri
naționale, alte
surse

UAT Orașul
Amara

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

1,000,000.00

AFM

UAT Orașul
Fierbinți-Târg

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

3,430,000.00

POR 2021-2027,
Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Fetești

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

2,940,000.00

POR 2021-2027,
Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

Fonduri
naționale, alte
surse

C.N.C.F. „CFR”
S.A. – Sucursala
Regională de
Căi Ferate
Constanța

C.N.C.F.
„CFR” S.A.

O4.2. Servicii de transport public extinse, modernizate și atractive, cu legături optimizate în teritoriu
D4.2.1. Modernizarea și extinderea infrastructurii feroviare locale

1

Reparații capitale transformator 16
MVA 110/27,5 kV ST Fetești

Idee

2021-2027

165,306.12

342

810,000.00

2

Sistematizarea dispozitivului de linii în
stația C.F. Țăndărei prin desființarea
unor linii și aparate de cale, înlocuirea
aparatelor de cale, timp TDJ și a altor
aparate de cale, precum și lucrările SCB,
IFTE aferente (proiectare)

3

„Modernizarea trecerilor la nivel cu
calea ferată”- Faza studiu de
fezabilitate: Broșteni – Sărățuica, Km
74+640

SF

2021-2027

727,900.11

3,566,710.56

POIM 2014-2021

4

„Modernizarea trecerilor la nivel cu
calea ferată”- Faza studiu de
fezabilitate: Andrășesti- Slobozia Veche,
Km 103+554

SF

2021-2027

808,715.64

3,962,706.63

POIM 2014-2021

5

„Modernizarea trecerilor la nivel cu
calea ferată”- Faza studiu de
fezabilitate: Țăndărei-Movila, km
66+075

SF

2021-2027

1,149,762.54

5,633,836.47

POIM 2014-2021

6

„Modernizarea trecerilor la nivel cu
calea ferată”- Faza studiu de
fezabilitate: Bucu cap Y, km 127+783

SF

2021-2027

1,935,864.87

9,485,737.86

POIM 2014-2021

7

„Modernizarea trecerilor la nivel cu
calea ferată”- Faza studiu de
fezabilitate: Bucu-Ograda, km 128+275

SF

2021-2027

718,017.98

3,518,288.08

POIM 2014-2021

Idee

2021-2027

348,979.59

343

1,710,000.00

Fonduri
naționale, alte
surse

C.N.C.F. „CFR”
S.A. – Sucursala
Regională de
Căi Ferate
Constanța
C.N.C.F. „CFR”
S.A. – Sucursala
Regională de
Căi Ferate
Constanța
C.N.C.F. „CFR”
S.A. – Sucursala
Regională de
Căi Ferate
Constanța
C.N.C.F. „CFR”
S.A. – Sucursala
Regională de
Căi Ferate
Constanța
C.N.C.F. „CFR”
S.A. – Sucursala
Regională de
Căi Ferate
Constanța
C.N.C.F. „CFR”
S.A. – Sucursala
Regională de
Căi Ferate
Constanța

C.N.C.F.
„CFR” S.A.

C.N.C.F.
„CFR” S.A.

C.N.C.F.
„CFR” S.A.

C.N.C.F.
„CFR” S.A.

C.N.C.F.
„CFR” S.A.

C.N.C.F.
„CFR” S.A.

8

„Modernizarea trecerilor la nivel cu
calea ferată”- Faza studiu de
fezabilitate: Bucu-Ograda, km 136+004

SF

2021-2027

873,810.42

4,281,671.05

POIM 2014-2021

9

„Modernizarea trecerilor la nivel cu
calea ferată”- Faza studiu de
fezabilitate: Slobozia Veche, km 16+620

SF

2021-2027

906,907.89

4,443,848.65

POIM 2014-2021

10

Proiectare și Execuție lucrări aferente
obiectivului de investiții ”Lucrări în
stațiile C.F. Fetești și Ciulnița, de pe linia
de cale ferată București – Constanța”

Licitație

2021-2027

64769276.79

317369456.3

Mecanismul
pentru
Interconectarea
Europei (C.E.F.)

11

Electrificare linie de cale ferată 701
Țăndărei - Armășești

Idee

2021-2027

N/A

N/A

CFR

12

Înființare societate de transport public
feroviar și integrare în proiectul
Trenului Metropolitan București

13
14

15

Modernizare Magistrala 702 Fetești Țăndărei
Modernizare Magistrala 800 ConstanțaFetești-București
Modernizare, reabilitare gări: Slobozia
(Slobozia Nouă),
Tăndărei, Urziceni, Căzănești, Ion Roată
(Broșteni),

C.N.C.F. „CFR”
S.A. – Sucursala
Regională de
Căi Ferate
Constanța
C.N.C.F. „CFR”
S.A. – Sucursala
Regională de
Căi Ferate
Constanța
Compania
Națională de
Căi Ferate
"CFR" S.A.
CFR, UAT
Județul
Ialomița, UAT
Orașul
Țăndărei, UAT
Comuna
Armășești
UAT Orașul
Fierbinți-Târg,
ADI Transport
Public
București-Ilfov

C.N.C.F.
„CFR” S.A.

C.N.C.F.
„CFR” S.A.

C.N.C.F.
„CFR” S.A.

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

Idee

2021-2027

N/A

N/A

Buget local, MFE
2021-2027, alte
surse

Idee

2025-2029

N/A

N/A

FEDR

MTI

PATJ Ialomița

Idee

2019-2023

N/A

N/A

FEDR

MTI

PATJ Ialomița

Idee

2019-2030

N/A

N/A

MTI, Fonduri
europene, alte
surse

MTI

PATJ Ialomița
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Movila (Movila), Ograda (Ograda),
Platonești (Platonești),
Valea Ciorii (Murgeanca), Halta Ialomița
D4.2.3. Creșterea atractivității și dezvoltarea serviciilor de transport public local

1

Înființarea serviciului de transport
public local în orașul Amara

Idee

2021-2027

714,285.71

3,500,000.00

Buget local,
Fonduri
naționale, PNDL,
FEADR, alte
surse

UAT Orașul
Amara

UAT Municipiul
Urziceni

UAT Comuna
Cosâmbești

2

Transport local de călători propriu

Idee

2023-2025

N/A

N/A

Buget local, POR
2021-2027, alte
surse

3

Construire/modernizare/reabilitare
statii de transport public rutier

TP

2021-2027

20,408.16

100,000.00

Buget local, alte
surse

4

Îmbunătăţirea serviciilor de transport
pentru persoane prin construirea de
staţii de autobus

5

Modernizarea stațiilor de autobuz

6

Construire / modernizare / reabilitare
stații de transport public rutier

Idee

DALI

Idee

2021-2027

2021-2027

2021-2027

N/A

10,204.08

81,632.65

345

N/A

50,000.00

400,000

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
Buget local, alte
surse

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna
Grindu

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna
Drăgoești

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

7

Fierbinți-Târg Green Mobility Înființare serviciu inteligent de
transport public local rutier (autobuze
electrice)

Idee

2021-2027

8,163,265.31

8

Instalare stații de încărcare pentru
autobuze electrice

Idee

2021-2027

N/A

9

Fierbinți-Târg Green Mobility achiziționare microbuze electrice
pentru transportul elevilor

Idee

2021-2027

204,081.63

40,000,000

UAT Orașul
Fierbinți-Târg

N/A

Buget local, alte
surse

UAT Orașul
Fierbinți-Târg,
Enel X

1,000,000

POR 2021-2027,
Buget local, alte
surse

UAT Orașul
Fierbinți-Târg,
Banca
Mondială,
Liceul
Tehnologic
Fierbinți-Târg

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

N/A

PJDL, Programul
Leader - GAL
DANUBIUS
Ialomița-Brăila,
POR 2021-2027,
PNRR, alte surse

UAT Comuna
Săveni

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Municipiul
Fetești

10

Construire/modernizare/reabilitare
statii de transport public rutier

11

Creare / modernizare infrastructură
pentru transportul public

Idee

2022-2024

2,000,000.00

9,800,000

POR 2021-2027,
Buget local, alte
surse

12

Organizare transport școlar

Idee

2022-2024

2,500,000.00

12,250,000

POR 2021-2027,
Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Fetești

13

Achiziție mijloace de transport electrice
în parcul de autovehicule gestionat de
autoritatea publică locală

Idee

2022-2027

600,000.00

2,940,000

POR 2021-2027,
Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Fetești

Idee

2021-2027

N/A

346

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

Buget local, alte
surse

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

14

Semnarea unui Contract Public de
Servicii cu operatorul de transport
public, în conformitate cu
Regulamentul CE 1370/2007

Idee

2021-2027

30,000.00

15

Smart City Transportation Hubs - Rețea
de stații inteligente pentru transportul
public în Zona Urbană Funcțională

Idee

2021-2027

16

Ride Sharing - School Bus - Platformă de
ride sharing pentru promovarea
soluțiilor de transport în comun pentru
elevi și studenți

Idee

17

Modernizare transport public din
municipiul Slobozia

147,000.00

Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

2,500,000.00

12,250,000.00

POR 2021-2027,
Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

2021-2027

1,500,000.00

7,350,000.00

POR 2021-2027,
Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

N/A

2021-2027

15,116,000.00

74,068,400.00

POR, Buget local,
alte surse

UAT Municipiul
Slobozia

18

Achiziție mijloace de transport public autobuze electrice 10 m șes,
Alexandria, Brăila, Constanța, Dr. Tr.
Severin, Focșani, Slobozia

N/A

2021-2027

7,000,000.00

34,300,000.00

POR, Buget local,
alte surse

UAT Municipiul
Slobozia

19

Racorduri stații de încărcare autobuze
electrice municipiul Slobozia

N/A

2021-2027

105,000.00

514,500.00

POR, Buget local,
alte surse

UAT Municipiul
Slobozia

UAT Orașul
Căzănești

UAT Municipiul
Fetești

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

D4.2.4. Îmbunătățirea intermodalității la nivelul județului
1

Modernizare autogări existente pe
teritoriul județului

Idee

2021-2027

408,163.27

2,000,000.00

POR 2021-2027,
Buget CJ, Buget
local, alte surse

2

Realizare nod intermodal de transport
(rutier-feroviar)

Idee

2022-2027

3,000,000.00

14,700,000.00

POT, Fonduri
naționale, Buget
local, alte surse
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Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

3

Terminal Intermodal de Transport
Public al Municipiului Slobozia

Idee

2021-2027

1,500,000.00

7,350,000.00

POR 2021-2027,
Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor, PATJ
Ialomița

UAT Orașul
Amara

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Orașul
Amara

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna
Armășești

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna
Sfântu
Gheorghe

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Municipiul
Urziceni, UAT
Județul Ialomița

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

O4.3. Sistem de transport nemotorizat bine conturat, performant și atractiv
D4.3.2. Dezvoltarea infrastructurii pietonale de pe teritoriul județului și a localităților componente

1

Reparații și întreținere trotuare

2

Modernizare drumuri de interes local
prevăzute cu șanțuri, rigole din beton,
piste de biciclete, alei pietonale în
orașul Amara

3

Amenajare trotuare în comuna
Armășești

4

Amenajare trotuare în comuna Sfântu
Gheorghe

5

Construire pasaj pietonal calea ferată

Idee

Idee

Idee

Idee

Idee

2021-2027

2021-2027

2021-2027

2021-2027

2022-2029

204,081.63

408,163.27

N/A

N/A

N/A

348

1,000,000.00

2,000,000.00

N/A

N/A

N/A

Buget local,
Fonduri
naționale, PNDL,
FEADR, alte
surse
Buget local,
Fonduri
naționale, PNDL,
FEADR, alte
surse
Buget local,
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale
Buget local,
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale
Buget CJ,
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, alte
surse

6

7

Realizarea de alei
pietonale/trotuare/piste pentru
biciclete

Realizare de alei pietonale și de
trotuare

8

Realizare de alei pietonale în comună

9

Construire/modernizare parcări şi
trotuare

10

Realizarea de alei pietonale și de
trotuare

11

12

Amenajare trotuare, rigole și podețe în
comuna Perieți

Amenajare trotuare în comuna Traian

TP

Idee

Idee

Idee

Idee

Idee

Idee

2021-2027

2021-2027

2021-2027

2021-2027

2021-2027

2021-2027

2021-2027

1,517,857.14

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

349

7,437,500.00

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

POR 2021-2027,
PNDL, alte surse
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
Buget local,
PODD, POR
2021-2027
Buget local,
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale
Buget local,
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale

UAT Comuna
Cosâmbești

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna
Sudiți

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Orașul
Țăndărei

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna
Perieți

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna
Traian

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

250,000.00

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Grindu

UAT Comuna
Bordușani

UAT Comuna
Buești

13

Modernizare trotuare și construire piste
biciclete

14

Modernizare/înființare trotuare,
parcări, alveole, rigole pentru străzile
Primăverii și strada Prelungirea
Primăverii

PT, Avize

2021-2027

711,596.59

3,486,823.31

Buget local, alte
surse

15

Lucrări execuție trotuare

Idee

2021-2027

1,020,408.16

5,000,000.00

Buget local, alte
surse

16

Amenajare trotuare pe DJ în comuna
Colelia, județul Ialomița

17

Realizarea de alei pietonale și de
trotuare

18

Realizarea de alei pietonale

19

Amenajare, reabilitare și construire
trotuare în localitate

Idee

Idee

Idee

Idee

Idee

2021-2027

2021-2027

2021-2027

2021-2027

2021-2027

51,020.41

N/A

204,081.63

N/A

81,632.65

350

N/A

1,000,000

N/A

400,000.00

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna
Colelia

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna
Drăgoești

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna
Gheorghe Doja

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna
Giurgeni

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

20

Construire căi de acces și trotuare
pentru gospodăriile locuitorilor din
comuna Mărculești, jud. Ialomița

Cerere de
finanțare

2021-2027

299,638.21

21

Realizare alei pietonale și de trotuare

Idee

2021-2027

22

Amenajarea trotuarelor pe raza
localității

Idee

2021-2027

23

Realizarea de alei pietonale și de
trotuare

24

Realizarea de alei pietonale în comună

25

Construirea de rampe de acces în toate
instituțiile de interes public în vederea
facilitării accesului persoanelor cu
dizabilități

Idee

Idee

Idee

2021-2027

2021-2027

2021-2027

1,468,227.22

PNI Anghel
Saligny, Buget
local

UAT Comuna
Mărculești

N/A

N/A

PODD, PNS

UAT Comuna
Săveni

N/A

N/A

PODD, Fonduri
naționale, Buget
local

UAT Comuna
Gârbovi

N/A

N/A

N/A

351

N/A

N/A

N/A

PODD, PNS, PAC,
PJDL, Programul
LEADER /
Asociația GAL
NAPARIS,
Fonduri
naționale, Buget
local, Fonduri
europene, alte
surse
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse
Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna
Valea
Măcrișului

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna
Grivița

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna
Grivița

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

4,900,000.00

POR 2021-2027,
Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Fetești

5,000,000.00

24,500,000.00

POR 2021-2027,
Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

2021-2027

2,000,000.00

9,800,000.00

POR 2021-2027,
Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

2021-2027

1,250,000.00

6,125,000.00

POR 2021-2027,
Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

3,675,000.00

POR 2021-2027,
Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

26

Creare / modernizare infrastructură
pentru biciclete și pietoni

Idee

2021-2027

1,000,000

27

Reabilitare pasaj pietonal peste râul
Ialomița

Idee

2021-2027

28

Cresterea sigurantei si accesibilitatii
spatiilor publice prin realizarea treceri
de pietoni inteligente

Idee

29

Reabilitarea și modernizarea zonei
pietonale Casa Armatei și conectarea la
rețeaua extinsă de mobilitate urbană

Idee

30

Reabilitarea, modernizarea și
conectarea zonei pietonale dintre
străzile Ialomiței și Aleea Pieții cu acces
la B-dul. Matei Basarab, la zona extinsă
de mobilitate urbană

Idee

2021-2027

750,000.00

352

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

31

32

Amenajare alei pietonale și trotuare

Amenajare și reabilitare troturare în
comuna Ograda

Idee

Idee

2019-2030

2021-2027

N/A

N/A

N/A

Fonduri
europene, Buget
CJ, Buget locale,
alte surse

UAT-urile:
Comuna
Ciochina,
Comuna
Colelia,
Comuna
Cosîmbești,
Comuna
Coșoreni,
Comuna
Gheorghe
Lazăr,Comuna
Jilavele,Comuna
Moldoveni,
Comuna
Ograda,
Comuna Săveni,
Comuna
Scânteia,
Comuna Traian,
Comuna Valea
Măcrișului

PATJ Ialomița

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Ograda

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

250,000.00

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Grindu

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

D4.3.3. Dezvoltarea infrastructurii velo de pe teritoriul județului și a localităților componente

1

Modernizare trotuare și construire piste
biciclete

Idee

2021-2027

51,020.41

353

2

3

Fierbinți-Târg Green Mobility construire pistă de biciclete care să
conecteze orașul cu comunele limitrofe,
inclusiv de-a lungul râului Ialomița

Amenajarea pistelor/traseelor pentru
deplasarea cu bicicleta

Idee

Idee

2021-2027

2021-2027

4,591,836.73

N/A

22,500,000.00

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Orașul
Fierbinți-Târg,
UAT Comuna
Grădiștea,
PUAT Comuna
Dridu, UAT
Comuna Maia

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Gheorghe Doja

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Comuna
Gârbovi

4

Amenajarea de piste pentru bicicliști

Idee

2021-2027

N/A

N/A

PODD, Buget
local, alte surse

5

Realizare pistă de biciclete, Gârbovi,
jud. Ialomița

Idee

2021-2027

N/A

N/A

PODD, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Gârbovi

6

Creare / modernizare infrastructură
pentru biciclete și pietoni

Idee

2021-2027

1,000,000.00

4,900,000.00

POR 2021-2027,
Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Fetești

7

Înființare centre pentru închiriere
biciclete

Idee

2022-2024

1,000,000.00

4,900,000.00

POR 2021-2027,
Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Fetești

8

Construcție pistă de biciclete Bd.
General Magheru în cartier Bora

Idee

2021-2027

800,000.00

3,920,000.00

POR 2021-2027,
CLLD, alte surse

UAT Municipiul
Slobozia

354

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

2,450,000.00

POR 2021-2027,
Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

4,900,000.00

Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

UAT Municipiul
Slobozia

9

Construcție pistă de biciclete spre
ieșirea către municipiului Urziceni

10

Construcție pistă de biciclete pentru
asigurarea conexiunii între Parcul Mare
- Parcul Ialomița (traseu Șos. Sudului) și
continuarea către Mănăstirea Sf.
Voievozi și legătură cu Bd. Matei
Basarab

11

Rețea integrată de piste de biciclete
pentru facilitarea mobilității alternative
nepoluante

Idee

2021-2027

1,000,000.00

4,900,000.00

POR 2021-2027,
Buget local, alte
surse

12

Sistem alternativ de mobilitate urbană
utilizând stații automate de închiriere a
bicicletelor

Idee

2021-2027

1,600,000.00

7,840,000.00

POR 2021-2027,
Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

13

Extindere Sistem Alternativ de
Mobilitate Urbană

Idee

2021-2027

2,000,000.00

9,800,000.00

POR 2021-2027,
Buget local, alte
surse

UAT Municipiul
Slobozia

N/A

Fonduri
naționale,
Fonduri
europene, Buget
local, alte surse

UAT Comuna
Ograda

14

Înființare piste de biciclete

Idee

Idee

Idee

2021-2027

2021-2027

2021-2027

500,000.00

1,000,000.00

N/A

355

Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor
Strategii si
proiecte din
partea UATurilor

O5. IALOMIȚA – JUDEȚ CU UN MANAGEMENT PERFORMANT, BAZAT PE O CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ CRESCUTĂ, CE CONTRIBUIE LA O GESTIUNE
EFICIENTĂ ȘI TRANSPARENTĂ A SERVICIILOR PUBLICE, A DEZVOLTĂRII SOCIO-ECONOMICE ȘI A RELAȚIEI CU COMUNITATEA

Nr.
Crt.

Titlu program, proiect

Grad de
maturitate
(idee, în
implementare,
SF, PT,
Licitație,
Evaluare
proiect,
Cerere de
finanțare,
Procedură
simplificată,
DALI)

Orizont de
timp

Buget estimat
(euro = 4.9lei)

Buget estimat
(lei)

Posibile surse
de finanțare

Responsabili
și posibili
parteneri

Sursa proiectelor
(Daca sunt
corelate cu alte
documentatii
strategice) și alte
observații

O5. IALOMIȚA – JUDEȚ CU UN MANAGEMENT PERFORMANT, BAZAT PE O CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ CRESCUTĂ, CE CONTRIBUIE LA O GESTIUNE EFICIENTĂ ȘI
TRANSPARENTĂ A SERVICIILOR PUBLICE, A DEZVOLTĂRII SOCIO-ECONOMICE ȘI A RELAȚIEI CU COMUNITATEA
O5.1. Capacitate administrativă crescută prin prisma resurselor umane și materiale
D5.1.1. Amenajarea și dotarea cu resurse materiale a autorităților publice la nivel local și județean
1

2

3

Achiziționarea de utilaje pentru
amenajarea spațiilor verzi și lucrări de
gestiune a domeniului public, deszăpezire
Dezvoltarea tehnico-materială a
Serviciului Public Comunitar Local de
Evidență a Persoanelor Municipiul
Slobozia
Dotări pentru Serviciul Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă şi pentru Poliţia
Locală

Idee

2021 - 2027

500,000.00

2,450,000.00

Buget local,
Fonduri
naționale,
alte surse

Idee

2021 - 2027

500,000.00

2,450,000.00

POCA,
Buget local,
Buget stat

UAT
Municipiul
Slobozia

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

Idee

2021 - 2027

500,000.00

2,450,000.00

Buget local,
alte surse

UAT
Municipiul
Slobozia

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

356

UAT
Municipiul
Slobozia

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

4

Construire clădire sediu primărie și
dotare corespunzătoare

Idee

2022 - 2024

5,000,000.00

24,500,000.00

POR,
Buget local,
alte surse

UAT
Municipiul
Fetești
UAT Orașul
Fierbinți-Târg
și UAT
Comuna
Maia, UAT
Comuna
Dridu, UAT
Comuna
Jilavele,UAT
Comuna
Rădulești,
UAT Comuna
Movilița, UAT
Comuna
Adâncata,
UAT Comuna
Moldoveni
UAT Orașul
Fierbinți-Târg,
în parteneriat
cu Banca
Mondială

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

5

Înființare Centru integrat pentru situații
de urgență

Idee

2021 - 2027

1,020,408.16

5,000,000.00

MFF 20212027, alte
surse

6

Creșterea capacității administrative a
instituțiilor publice din UAT Orașul
Fierbinți-Târg

Idee

2021 - 2027

102,040.82

500,000.00

POAT 20212027, alte
surse

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

7

Infiintarea si dotarea Politiei Locale

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local

8

Lucrări de reabilitare şi mansardare a
sediului primăriei

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

Fonduri
europene,
Fonduri

357

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

naționale,
Buget local

9

Dotari ale administratiei locala
(calculatoare, copiatoare, scanere, birouri
etc.)

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

10

Modernizare sediu primărie comuna
Comuna Sâmbești

PT

2021 - 2027

102,040.82

500,000.00

11

Constituirea în cadrul primariei a unei
Unităţi de Implementare a Proiectelor şi
instruirea membrilor săi pentru atragerea
şi implementarea de proiecte finanţate
din fonduri de la Uniunea Europeană

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

12

Construire sediu administrativ primărie
P+1

PT

N/A

736,377.92

3,608,251.80

13

Dotări pentru intervenții în caz de situații
de urgență

Idee

2021-2027

N/A

N/A

14

Achiziționare de utilaje, inclusiv pentru
Serviciul Situațiilor de Urgență

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

15

Lucrări de reabilitare şi mansardare a
sediului primăriei

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

358

Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local
Buget local
PNS, PNDL 3,
POR, PODD,
Buget local,
alte surse
PNS, Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Comuna
Sâmbești

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Comuna
Săveni

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Comuna
Săveni

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Județul
Ialomița
UAT Comuna
Săveni

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Comuna
Grivița

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

16

Dotari ale administratiei locala
(calculatoare, copiatoare, scanere, birouri
etc.)

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

17

Achiziţia şi utilizarea unui sistem de backup, salvări de siguranţă şi utilizarea unor
surse de alimentare de rezervă

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

18

Achiziţia şi utilizarea unui sistem de backup, salvări de siguranţă şi utilizarea unor
surse de alimentare de rezervă

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

19

Modernizarea centrului pentru câini fără
stăpân

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

20

Achiziționarea de utilaje inclusiv pentru
serviciul de urgență

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

21

Reabilitare sediu nou pentru primărie

Idee

2021 - 2027

173,469.39

850,000.00

22

Reabilitare sediu existent primărie

Idee

2021 - 2027

122,448.98

600,000.00
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Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local
Fonduri
europene,
Fonduri

UAT Comuna
Grivița

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Comuna
Grivița

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Orașul
Țăndărei

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Orașul
Țăndărei

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Comuna
Giurgeni

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Comuna
Giurgeni

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

naționale,
Buget local

23

Lucrări de construire anexe sediu
primărie

Idee

2021 - 2027

61,224.49

300,000.00

Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local

24

Reabilitare, mansarde pod existent și
dotare sediu primărie în sat Colelia

SF

2021 - 2027

371,414.90

1,819,933.00

CNI

UAT Comuna
Colelia

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

25

Construire și dotare sediu primărie

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

Buget local,
CNI,
POR

UAT Comuna
Marculesti

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Comuna
Valea
Măcrișului

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Comuna
Valea
Măcrișului

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Orașul
Țăndărei

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Comuna
Movilița

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

26

Construire și dotare sediu primărie

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

27

Achiziționarea de utilaje, inclusiv pentru
serviciul situațiilor de urgență

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

28

Reabilitarea clădirilor de interes public

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

29

Reabilitare sediu primărie

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

360

Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local
Fonduri
europene,
Fonduri

UAT Comuna
Giurgeni

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

naționale,
Buget local
Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor
Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

30

Construire clădire administrație publică
locală

N/A

N/A

N/A

N/A

În așteptare

UAT Comuna
Bordușani

31

Reabilitare cămin cultural

Cerere CNI/PT/
AVIZE

N/A

798,860.20

3,914,414.97

CNI

UAT Comuna
Bordușani

32

Achiziție utilaj și echipamente pentru
serviciul voluntar pentru situații de
urgență al comunei Sudiți, județul
Ialomița

În
implementare

2021 - 2027

65,935.71

323,085.00

Buget local,
alte surse

UAT Comuna
Sudiți

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

33

Modernizare sediu primărie comuna
Comuna Sâmbești județul Ialomița

PT

2021 - 2027

107,404.48

526,281.94

Buget local,
alte surse

UAT Comuna
Sâmbești

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

N/A

N/A

Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse

UAT Comuna
Traian

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

59,257.14

290,360.00

Buget local,
alte surse

UAT Comuna
Jilavele

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

N/A

Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse

UAT Comuna
Armășești

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

34

Modernizarea insittuțiilor publice și a
terenurilor aferente acestora

Idee

35

Construire garaj

În
implementare

36

Construire anexă sediu primărie
Armășești

Idee

2021 - 2027

2021 - 2027

N/A

361

37

Reabilitare și dotare sediu primărie
Armășești

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

38

Achiziția de utilaje și accesorii pentru
serviciile publice din orașul Amara

Idee

2021 - 2027

102,040.82

500,000.00

39

Reabilitare și dotare sediu primărie

Idee

2021 - 2027

183,673.47

900,000.00

40

Consolidare, amenajare lăcașe de cult,
realizare capelă, extindere cimitir

Idee

2021 - 2027

204,081.63

1,000,000.00

41

Modernizarea și reabilitarea Garajului
auto din cadrul Detasamentului de
PompieriMunicipiul Slobozia

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

42

Construirea unui nou sediu(format din
clădire administrativă+garaj) pentru
Stația de Pompieri în Municipiul Fetești

43

Reabilitare și modernizare primărie:
Fetești, Amara, Fierbinți Târg, Căzănești

44

Reabilitare și extindere centru poliție
comunitară Slobozia

Idee

Idee

Idee

2021 - 2027

2021 - 2027

2021 - 2027

N/A

N/A

N/A
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N/A

N/A

N/A

Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse
Buget local,
Fonduri
naționale,
alte surse
Buget local,
Fonduri
naționale,
alte surse
Buget local,
Fonduri
naționale,
alte surse
PNRR
Buget local,
alte surse
Buget local,
Fonduri
naționale,
alte surse
Buget local/
AFM/ POR SM
(P2)/ PNRR
(C5)/ alte
surse
Buget local/
AFM/ POR SM
(P2)/ PNRR

UAT Comuna
Armășești

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Orașul
Amara

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Orașul
Amara

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Orașul
Amara

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

ISU Ialomița

ISU Ialomița

UAT Județul
Ialomița,
UAT-uri din
județ

PATJ Ialomița

UAT Județul
Ialomița,
UAT-uri din
județ

PATJ Ialomița

(C5)/ alte
surse

45

Reabilitare primărie: Colelia

46

Construire/ extindere sediu primărie:
Ograda, Giurgeni, Scânteia, Ciochina

Idee

Idee

2021 - 2027

2021 - 2027

N/A

N/A

N/A

N/A

Buget local/
AFM/ POR SM
(P2)/ PNRR
(C5)/ alte
surse
Buget local/
AFM/ POR SM
(P2)/ PNRR
(C5)/ alte
surse
Buget local/
POR SM (P2)/
PNRR (C5)/
alte surse
FEDR (POR
3.1.), Buget
local, alte
surse
FEDR (POR
3.1.), Buget
local, alte
surse

UAT Județul
Ialomița,
UAT-uri din
județ

PATJ Ialomița

UAT Județul
Ialomița,
UAT-uri din
județ

PATJ Ialomița

UAT Județul
Ialomița,
UAT-uri din
județ

PATJ Ialomița

UAT
Municipul
Slobozia

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT
Municipul
Slobozia

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

47

Amenajare sediu poliție: Mărculești

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

48

Reabilitarea și modernizarea clădirilor
publice-administrative - Clădire Serviciul
Publoc Comunitar Local de Evidență a
Persoanelor Slobozia

N/A

2021-2027

500,000.00

2,450,000.00

49

Reabilitarea și modernizarea clădirilor
publice-administrative - Clădire Primăria
Municipiului Slobozia

N/A

2021-2027

1,500,000.00

7,350,000.00

50

Reabilitarea fațadelor din centrul
administrativ (ex. Bloc G5) care afectează
imaginea publică a Municipiului Slobozia

N/A

2021-2027

1,000,000.00

4,900,000.00

POR, Buget
local, alte
surse

UAT
Municipul
Slobozia

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

51

Reabilitarea energetică a Palatului
administrativ al județului Ialomița

9,194,030.00

PNRR (C5),
alte surse

Instituția
Prefectului
Județul
Ialomița

Instituția
Prefectului
Județul Ialomița

DALI

2022-2027

1,876,332.65
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D5.1.2. Actualizarea și dezvoltarea competențelor personalului public
Creșterea capacității operaționale și de
intervenție prin ridicarea nivelului de
1
Idee
2021 - 2027
pregătire profesională, teoretică și
practică
Angajare personal cu competențe în
2
dezvoltarea proiectelor cu finanțare
Idee
2022 - 2027
externă nerambursabilă

Buget local
alte surse

UAT
Municipiul
Slobozia

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

576,000.00

2,822,400.00

Buget local,
alte surse

UAT
Municipiul
Fetești

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

300,000.00

1,470,000.00

POCIDIF
Buget local,
alte surse

UAT
Municipiul
Fetești

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Comuna
Sfântu
Gheorghe

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT
Municipiul
Urziceni

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

Formarea continuă a personalului

4

Formarea profesională continuă a
funcționarilor publici și a consilierilor
locali în comuna Sfântu Gheorghe

Idee

2021 -2027

40,816.33

200,000.00

5

Analiza nevoilor de formare profesională
ale funcţionarilor publici şi participarea la
diferite forme de pregătire în municipiul
Urziceni

Idee

2021 - 2030

204,081.63

1,000,000.00

6

Formarea continuă a tuturor
functionarilor publici si a personalului
contractual din Primarii

Formarea continuă a funcționarilor
publici și a consilierilor locali

Idee

Idee

2022 - 2027

2,450,000.00

3

7

Idee

500,000.00

2021 - 2027

2021 - 2027

102,040.82

N/A
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Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local

500,000.00

POED

UAT Județul
Ialomița
ANOFM/ANFP
UAT-uri
Ialomita

N/A

Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local

UAT Comuna
Armășești

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

8

Formarea continuă a funcționarilor
publici și a consilierilor locali

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

9

Formarea profesională continuă a
funcționarilor publici și a consilierilor
locali

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

10

Programe de formare profesională a
funcționarilor publici din primărie

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

11

Formarea profesională continuă a
funcționarilor publici

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

12

Program de formare profesională a
funcționarilor publici din primărie

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

13

Analiza nevoilor de formare profesională
a funcționarilor publici și participarea la
diferite forme de pregătire, com.
Garbovi, jud. Ialomita

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

14

Creșterea nivelului de pregătire prin
schimburi de experiență și vizite de
studiu, com. Garbovi, jud. Ialomita

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A
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Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local
Fonduri
europene,
Fonduri

UAT Comuna
Jilavele

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Comuna
Perieți

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Orașul
Țăndărei

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Comuna
Traian

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Comuna
Sudiți

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

naționale,
Buget local

15

Programe de formare profesională a
funcționarilor publici din primărie

16

Creșterea transparenței eticii și
integrității în cadrul Consiliului Județean
Ialomița și al instituțiilor subordonate
prin implementarea măsurilor integrate
de prevenire a corupției

Idee

Idee

2021 - 2027

2021 -2027

N/A

N/A

N/A

N/A

17

Formarea continuă a tuturor
functionarilor publici si a personalului
contractual din Primarii

Idee

2021 - 2027

102,040.82

500,000.00

18

Programe de formare profesională a
funcționarilor publici din Primărie

Idee

2021 -2027

N/A

N/A

Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local

UAT Comuna
Valea
Măccrișului

POCA20142020

UAT
Jud.Ialomița
Direcția
Generală
Anticorupție –
Serviciul
Județean

PNRR (C7)/
POEO/
Fonduri
naționale,
Buget local/
alte surse
PNS, POEO,
Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse

UAT Județul
Ialomița
ANOFM/ANFP
UAT-uri
Ialomita

UAT Comuna
Săveni

O5.2. Rețea de dezvoltare locală consolidată și parteneriate la nivel local, regional și internațional
D5.2.1. Eficientizarea proceselor de comunicare cu cetățenii și dezvoltarea unei sfere publice solide pentru îmbunătățirea procesului decizional
Fonduri
europene,
Implementarea unui mecanism integrat
UAT Județul
1
Idee
2021 - 2027
61,224.49
300,000.00
Fonduri
de consultare publică
Ialomița
naționale,
Buget local

366

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

2

3

4

5

Realizare studii de opinie față de anumite
politici de interes public la nivelul
județului Ialomița
Creșterea nivelului de informare al
cetățenilor și mediului de afaceri din
MunicipiulMunicipiul Slobozia
Creșterea nivelului de consultare a
cetățenilor și mediului de afaceri din
MunicipiulMunicipiul Slobozia
Creșterea nivelului de participare la
deciziile locale ale cetățenilor și mediului
de afaceri din MunicipiulMunicipiul
Slobozia

Idee

2021 - 2027

142,857.14

700,000.00

Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local

Idee

2021 - 2027

100,000.00

490,000.00

Buget local,
alte surse

Idee

2021 - 2027

30,000.00

147,000.00

Buget local,
alte surse

Idee

2021 - 2027

30,000.00

147,000.00

Buget local,
alte surse

UAT Județul
Ialomița
UAT
Municipiul
Slobozia
UAT
Municipiul
Slobozia

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor
Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT
Municipiul
Slobozia

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT
Municipiul
Fetești
UAT
Municipiul
Fetești

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor
Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

6

Bugetare participativă

Idee

2022 - 2027

180,000.00

882,000.00

Buget local,
alte surse

7

Consultarea populației în etapele de
realizare, evaluare și monitorizare a
documentelor strategice

Idee

2022 - 2027

70,000.00

343,000.00

Buget local,
alte surse

8

Modernizarea serviciilor electronice
pentru relația cu cetățenii

Idee

2023 - 2027

750,000.00

3,675,000.00

POR
Buget local
alte surse

UAT
Municipiul
Fetești

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

500,000.00

Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse

UAT
Municipiul
Urziceni

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

9

Creşterea nivelului de consultare a
cetățenilor şi mediului de afaceri din oraş
în municipiul Urziceni

Idee

2021 - 2023

102,040.82
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10

11

Extinderea procedurilor de informare
publică – utilizarea de noi metode pentru
informarea populaţiei asupra
activităţiiadministraţiei publice (ex:
înfiinţarea de puncte de informare de tip
infochiosc, amplasarea de panouri
exterioare cu afisaj electronic,
amplasarea pe panouri informative în
staţiile de autobuz
Stimularea participării cetăţenilorşi a
ONG-urilor la procesul decizional prin
acţiuni de consultare publică, iniţierea de
proiecte în parteneriat pentru elaborarea
de statistici şidocumente oficiale pentru
localitate

12

Crearea unei identităţi vizuale a Primăriei
prin standardizarea elementelor de
identitate vizuală – formulare tip,
materiale informative, adrese, răspunsuri

13

Extinderea procedurilor de informare
publică – utilizarea de noi metode pentru
informarea populaţiei asupra
activităţiiadministraţiei publice (ex:
înfiinţarea de puncte de informare de tip
infochiosc, amplasarea de panouri
exterioare cu afisaj electronic,
amplasarea pe panouri informative în
staţiile de autobuz

14

Stimularea participării cetăţenilorşi a
ONG-urilor la procesul decizional prin
acţiuni de consultare publică, iniţierea de
proiecte în parteneriat pentru elaborarea

Idee

2021 - 2027

N/A

UAT Comuna
Grivița

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Comuna
Grivița

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Comuna
Grivița

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

N/A

Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

N/A

Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

N/A

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

Idee

Idee

2021 - 2027

2021 - 2027

N/A

N/A
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Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse

de statistici şidocumente oficiale pentru
localitate

Buget local,
alte surse

15

Crearea unei identităţi vizuale a Primăriei
prin standardizarea elementelor de
identitate vizuală – formulare tip,
materiale informative, adrese, răspunsuri

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

16

Sistem informatic integrat pentru
promovarea interacțiunii între Primărie și
cetățeni, com. Garbovi, jud. Ialomita

Idee

2021 - 2027

N/A

N/a

17

Cresterea nivelului de informare al
cetăţenilor şi mediului de afaceri din
municipiul Urziceni

Idee

2021 - 2022

69,387.76

340,000.00

18

Centru Operațional de Management
Integrat inclusiv Aplicații de tip SmartCommunity pentru cetățenii Municipiului
Slobozia

N/A

2021-2027

6,000,000.00

29,400,000.00

19

Fundamentarea procesului decizional
strategic în vederea promovării
dezvoltării urbane durabile - PROSPER

În
implementare

2021-2027

392,000.00

1,920,800.00
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Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT
Municipiul
Urziceni

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

POR, Buget
local, alte
surse

UAT
Municipiul
Slobozia

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

Buget local,
POCA, alte
surse

UAT
Municipiul
Slobozia

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

D5.2.2. Dezvoltarea relațiilor de cooperare cu alte instituții la nivel local, regional și internațional
Realizarea de parteneriate şi activităţi de
Fonduri
înfrăţire cu localităţi din ţară şi din
europene,
străinatate în vederea promovării de
Fonduri
UAT Orașul
1
Idee
2021 - 2027
N/A
N/A
proiecte în parteneriat pentru elaborarea
naționale,
Căzănești
de statistici şi documente oficiale pentru
Buget local,
localitate
alte surse
O5.3. Digitalizare pentru eficientizarea procedurilor interne și servicii publice îmbunătățite
D5.3.1. Creșterea nivelului de digitalizare pentru eficientizarea proceselor de comunicare și îmbunătățirea comunicării cu mediul extern
STS, UAT
POR 20211
Centrul de Date Regional Sud Muntenia
Idee
2021 - 2027
N/A
N/A
Județul
2027
Ialomița
2

Modernizare sistem informatic la nivelul
Administrației Publice Locale

3

Digitalizare și îmbunătățire infrastructură
IT&Comunicații pentru administrația
publică și cetățeni în comuna Sfântu
Gheorghe

Idee

2021 - 2027

163,265.31

800,000.00

4

Înființare rețea WI-FI

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

5

Digitalizare si arhivare electronica, com.
Garbovi, jud. Ialomita

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

Idee

2023 - 2027

1,000,000.00
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4,900,000.00

POR
Buget local,
alte surse
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse

UAT
Municipiul
Fetești

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Comuna
Sfântu
Gheorghe

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Comuna
Valea
Măcrișului

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

6

Rețea Wi-Fi cu acces gratuit în comuna
Garbovi, jud. Ialomița

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

7

Digitalizare și îmbunătățire infrastructură
IT&Comunicații pentru administrația
publică și cetățeni în comuna Armășești

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

8

Digitalizare și îmbunătățire infrastructură
IT&Comunicații pentru administrația
publică și cetățeni în comuna Jilavele

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

9

Digitalizare și îmbunătățire infrastructură
IT& Comunicații pentru administrația
publică și cetățeni în comuna Perieți

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

10

Înființare rețea WI-FI

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

11

Informatizarea serviciilor publice în
cadrul primăriei

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

371

Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,

UAT Comuna
Gârbovi

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Comuna
Armășești

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Comuna
Jilavele

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Comuna
Perieți

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Comuna
Sudiți

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Orașul
Țăndărei

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

Buget local,
alte surse
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse

12

Achiziţionarea de aplicaţii informatice
integrate pentru toate serviciile din
cadrul administraţiei locale în vederea
eficientizării procesului de furnizare a
serviciilor către populaţie

13

Creştereaeficienţei în administraţia locală
prin facilitarea, urmărirea şi
documentarea proceselor de lucru
utilizând programe informatice de
management al documentelor

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

14

Achiziţionarea de aplicaţii informatice
integrate pentru toate serviciile din
cadrul administraţiei locale în vederea
eficientizării procesului de furnizare a
serviciilor către populaţie

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

15

Creştereaeficienţei în administraţia locală
prin facilitarea, urmărirea şi
documentarea proceselor de lucru
utilizând programe informatice de
management al documentelor

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

16

Dezvoltarea serviciilor de e-administratie

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

Buget local,
alte surse

UAT Comuna
Grindu

17

Modernizare baza informatica date din
primarie

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

Buget local,
alte surse

UAT Comuna
Grindu

Idee

2021 - 2027

N/A
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N/A

UAT Comuna
Grivița

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Comuna
Grivița

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor
Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor
Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

18

Îmbunătăţirea capacităţii administrative
prin utilizarea de instrumente moderne
de lucru în municipiul Urziceni

Idee

2022 - 2029

102,040.82

500,000.00

19

Buna guvernare

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

20

Procesul digitalizării în dezvoltarea
urbană în orașul Amara

Idee

2021 - 2027

612,244.90

3,000,000.00

21

Sistemul integrat de cadastru și carte
funciară în orașul Amara

N/A

2021 - 2027

102,040.82

500,000.00

22

Creşterea eficienţei în administraţia
locală prin facilitarea, urmărirea şi
documentarea proceselor de lucru
utilizând programe informatice de
management al documentelor în orașul
Cazanești

Idee

2021 - 2027

48,979.59

240,000.00

23

Dotari ale administratiei locala
(calculatoare, copiatoare, scanere, birouri
etc.) în orașul Cazanești

Idee

2021 - 2027

61,224.49

300,000.00
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Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,

UAT
Municipiul
Urziceni

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Orașul
Țăndărei

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Orașul
Amara

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Orașul
Amara

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

24

Achiziţionarea de aplicaţii informatice
integrate pentru toate serviciile din
cadrul administraţiei locale în vederea
eficientizării procesului de furnizare a
serviciilor către populaţie în orașul
Cazanești

25

Digitalizare și îmbunătățire infrastructură
IT&Comunicații pentru administrația
publică și cetățeni în comuna Armășești

Idee

2021 - 2027

204,081.63

1,000,000.00

26

Implementarea serviciului public de plată
on-line

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

27

Înființare rețea WI-FI cu acces gratuit în
comuna Ograda

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

28

Înființare rețea Wi-Fi

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

Idee

2021 - 2027

61,224.49

374

300,000.00

Buget local,
alte surse
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse
POEO,
POCIDIF,
Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse

UAT Orașul
Căzănești

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Comuna
Armășești

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Orașul
Țăndărei

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Comuna
Ograda

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Comuna
Săveni

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT
Municipiul
Slobozia

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT
Municipiul
Slobozia
UAT
Asigurarea conexiunii Internet gratuite în
Buget local,
31
N/A
2021-2027
150,000.00
735,000.00
Municipiul
spații publice
alte surse
Slobozia
UAT
WI-fi în spații publice pentru Stadionul 1
Buget local,
32
N/A
2021-2027
50,000.00
245,000.00
Municipiul
Mai, Complex 1 Mai
alte surse
Slobozia
Safe City - Soluții Inteligente de siguranță
POR, Buget
UAT
33
publică și management al situațiilor de
N/A
2021-2027
3,000,000.00
14,700,000.00 local, alte
Municipiul
urgență
surse
Slobozia
Primăria Digitală - Proiect integrat de
POCIDIF, POR, UAT
34
digitalizare a entităților din cadrul
N/A
2021-2027
3,000,000.00
14,700,000.00 Buget local,
Municipiul
Primăriei Municipiului Slobozia
alte surse
Slobozia
POR, Buget
UAT
35
Smart City Zone (Cartier Gării Noi)
N/A
2021-2027
2,500,000.00
12,250,000.00 local, alte
Municipiul
surse
Slobozia
POR, Buget
UAT
Modernizarea spațiilor publice cu
36
N/A
2021-2027
8,925,000.00
43,732,500.00 local, alte
Municipiul
Mobilier Urban Inteligent
surse
Slobozia
Net City Slobozia - Rețea subterană unică
POR, Buget
UAT
37
pentru comunicații, fibră optică și rețele
N/A
2021-2027
1,000,000.00
4,900,000.00
local, alte
Municipiul
electrice
surse
Slobozia
D5.3.2. Sporirea capacității de gestionare a dezvoltării la nivel local și județean printr-o planificare strategică eficientă bazată pe date actuale
UAT
PUZ amenajare zona centrală a
Buget local,
1
Idee
2024 - 2025
30,000.00
147,000.00
Municipiul
MunicipiuluiMunicipiul Fetești
alte surse
Fetești

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor
Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor
Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor
Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor
Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor
Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor
Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor
Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

29

30

Modernizarea și extinderea infrastructurii
de comunicații necesară utilizării
sistemelor TIC în instituțiile publice
Dezvoltarea de aplicații de tip eguvernare, e-sănătate și e-educație

N/A

N/A

2021-2027

2021-2027

500,000.00

1,500,000.00
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2,450,000.00

7,350,000.00

Buget local,
alte surse
Buget local,
alte surse

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT
Municipiul
Fetești
UAT
Municipiul
Fetești

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor
Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

4,900,000.00

Buget
național
Buget local,
alte surse

UAT
Municipiul
Fetești

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

200,000.00

980,000.00

POR
Buget local,
alte surse

UAT
Municipiul
Fetești

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

500,000.00

2,450,000.00

Buget local,
alte surse

UAT
Municipiul
Slobozia

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT
Municipiul
Slobozia

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

2

Reactualizare PUG al
MunicipiuluiMunicipiul Fetești

Idee

2026 - 2027

100,000.00

490,000.00

Buget local,
alte surse

3

Actualizare registru local al spațiilor verzi

Idee

2021 - 2027

10,000.00

49,000.00

Buget local,
alte surse

4

Realizare cadastru sistematic în
MunicipiulMunicipiul Fetești

Idee

2021 - 2024

1,000,000.00

5

Dezvoltare sistem GIS la nivelul
Administrației Publice Locale din
MunicipiulMunicipiul Fetești

Idee

2022 - 2027

6

Cadastrul general extravilan

Idee

2021 - 2027

7

Actualizarea Planului Urbanistic General

Idee

2021 - 2027

1,000,000.00

4,900,000.00

PNRR
Buget local,
alte surse

8

Extinderea sistemului de gestiune
geospațială a teritoriului
MunicipiuluiMunicipiul Slobozia

Idee

2021 - 2027

1,000,000.00

4,900,000.00

POR
Buget local,
alte surse

UAT
Municipiul
Slobozia

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

9

Dezvoltarea unei baze de date urbane
aferente municipiului pe baza sistemului
GIS

Idee

2021 - 2027

500,000.00

2,450,000.00

PNRR
Buget local,
alte surse

UAT
Municipiul
Slobozia

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

10

Studiu privind Planul de Dezvoltare
PeriurbanăMunicipiul Slobozia

Idee

2021 - 2027

200,000.00

980,000.00

Buget local,
alte surse

UAT
Municipiul
Slobozia

11

Realizare plan urbanistic general

Licitație

36,734.69

180,000.00

Buget local

UAT Comuna
Grindu

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor
Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor
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12

lucrari de cadastru edilitar si carti
funciare in toata comuna

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

Buget local

UAT Comuna
Grindu

13

Finalizarea cadastrului agricol

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

Buget local

UAT Comuna
Sudiți

14

Cadastrarea și înscrierea în cărți funciare
a imobilelor și terenurilor publice și
private de pe teritoriul comunei Perieți

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

15

Clarificarea aspectelor de proprietate și
domenialitate asupra teritoriului

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

16

Actualizarea Planului Urbanistic General

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

17

Strategii integrate de dezvoltare locală
(urbană, rurală, planuri de mobilitate)

18

19

Actualizare PUG

Clarificarea aspectelor de proprietate și
domenialitate asupra teritoriului

Idee

Idee

Idee

2021 - 2027

2021 - 2027

2021 - 2027

N/A

N/A

N/A

377

Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor
Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Comuna
Perieți

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Orașul
Țăndărei

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Orașul
Țăndărei

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

N/A

POR SM (P3)/
Buget local,
alte surse

UAT Județul
Ialomița,
UAT-uri din
județ

PATJ Ialomița

N/A

Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local

UAT Comuna
Ograda

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

N/A

PNCCF,
Fonduri
europene,
Fonduri

UAT Comuna
Săveni

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

naționale,
Buget local

20

Actualizarea Planului Urbanistic Zonal și a
Planului Urbanitic General

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

21

Finalizarea cadastrului agricol

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

PNS, PNRR,
POR, Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local
POEO,
POCIDIF, POR,
Fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse

UAT Comuna
Săveni

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Comuna
Săveni

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Comuna
Valea
Măcrișului

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Orașul
Țăndărei

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT
Municipiul
Urziceni

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

D5.3.3. Îmbunătățirea calității serviciilor publice la nivel local

1

Adaptarea structurii organizatorice

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

2

Adaptarea structurii organizatorice

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

3

Adaptarea structurii organizatorice în
municipiul Urziceni

Idee

2021 - 2030

40,816.33

200,000.00

378

Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local

4

5

Construire arhiva documente

Continuarea actualizării/utilizării ISO și
CAF în municipiul Urziceni

Idee

Idee

2021 - 2027

2021 - 2022

N/A

91,836.73

N/A

450,000.00

6

Adaptarea structurii organizatorice

Idee

2021 - 2027

N/A

N/A

7

Continuarea aplicării legislației privind
câinii comunitari

N/A

2021-2027

500,000.00

2,450,000.00

379

Buget local
Fonduri
europene,
Fonduri
naționale,
Buget local
PNS, POCIDIF,
PNRR, POEO,
fonduri
naționale,
Buget local,
alte surse
Buget local,
alte surse

UAT Comuna
Grindu

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT
Municipiul
Urziceni

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT Comuna
Săveni

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

UAT
Municipiul
Slobozia

Strategii si
proiecte din
partea UAT-urilor

380

