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3.0. Metodologia de elaborare a strategiei teritoriale 

 

Această secțiune are ca obiectiv relaționarea dintre Strategia de dezvoltare teritorială a județului 

Ialomița și domeniile cuprinse în caietul de sarcini, în cadrul procesului de planificare strategică. 

Documentația predată în Partea a 3-a: Strategia de dezvoltarea teritorială a județului Ialomița se 

cuprinde direcții și priorități de dezvoltare caracterizate printr-o dimensiune spațială explicită la nivel 

județan și la nivel U.A.T.-uri urbane și rurale.  

 

Procesul de elaborare a strategiei teritoriale se bazează pe metodologia planificării strategice și 

cuprinde: (1) viziunea de dezvoltare, (2) obiectivele teritoriale strategice (generale și sectoriale) și (3) 

pachetul de politici și programe, care conduce la identificarea proiectelor (în cadrul Părții a 4-a – 

Planul de acțiune).  

 

Strategia de dezvoltare teritorială are ca fundament Strategia de dezvoltare a județului Ialomița pe 

perioada 2009-2020, actualizată prin direcțiile și prioritățile de dezvoltare a județului, stabilite în 

baza diagnosticului prospectiv în scopul eliminării/reducerii decalajelor de dezvoltare în plan 

teritorial (Ordin MDRAP 233/2016).  

 

Strategia se coordonează cu obiectivele generale ale Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României 

și cu documente programatice ale Uniunii Europene respectiv Perspectiva de dezvoltare spațială a 

Europei (Comisia Europeană-1999), Raportul de coeziune economică, socială şi teritorială nr. 5-6-7 

Comisia Europeană 2015-2017) și obiectivele prioritare de finanțare ale UE în perioada 2021-2027. 

 

Componentele cu dimensiune spațială explicită, respectiv rețele de conectivitate, mediu și localități, 

cuprinse în Strategia de dezvoltare teritorială a județului integrează obiectivele pe domenii țintă din 

Caietul de Sarcini, respectiv cadrul natural/mediu, patrimoniu construit, rețeaua de localități, 

infrastructuri tehnice majore, căi de comunicație și transport, structura socio-demografică, structura 

activităților economice și contextul teritorial interjudețean, regional și național. In schemele 

următoare este prezentat modul în care obiectivele Strategiei răspund domeniilor țintă solicitate. 
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A. Schema generală a coordonării strategiei cu domeniile țintă din Caietul de Sarcini 

Componente cu dimensiune spațială explicită: Rețele de conectivitate - Mediu și Localități 

Obiectiv general 1: Dezvoltare spațială policentrică – Rețeaua de Localități 

 

Obiectiv sectorial 1 privind 
domeniul: 

Rețele conectivitate  

Obiectiv sectorial 2 
privind domeniul: 
Rețeaua de mediu  

Obiectiv sectorial 3 
privind domeniul: 

Rețeaua de localități 

 

 

 

Căi de comunicație și transport Cadrul Natural/mediu Infrastructuri tehnice majore 

Infrastructuri tehnice majore Infrastructuri tehnice majore Căi de comunicație și transport 

Contextul teritorial interjudețean, 

regional, național 

Patrimoniu natural, peisaje Patrimoniu construit 

  Structura sociodemografică 

  Structura economică 

  Cadrul natural/mediu 

 

B. Schema explicită de relaționare între domeniile țintă analizate, obiectivele teritoriale de 

dezvoltare și piesele desenate 

DOMENII TINTA 
 

OBIECTIVE ȘI POLITICI TERITORIALE 
PIESE 
DESENATE 

1. Cadrul natural/mediul 
 

OS 2: Asigurarea protejării valorilor naturale 
Menținerea integrității și calității patrimoniului 
natural și a resurselor naturale prin: 

 Împăduriri și creare de suprafețe 
împădurite 

 Reabilitarea sistemelor de irigații 

 Protejarea terenurilor la inundații 
 
OS 1: Conectarea la rețelele de transport și 
energie 
Îmbunătățirea conectivității urbane și rurale la 
rețelele de: alimentare cu apă, canalizarea 
menajeră și pluvială, gaze naturale, energie 
electrică 
 
Îmbunătățirea accesului la rețele de transport 
naționale și județene: rețea de transport rutier, 
rețea de transport feroviar, rețea de transport 
naval, variante ocolitoare, noduri inter-modale 
 
Îmbunătățirea conectivității urbane și rurale: rețea 
drumuri orășenești și comunale 

Plansa B01: 
Cadrul natural, 
mediul - 
propuneri 
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2. Patrimoniul natural și 
construit, peisaj  

OS 2: Asigurarea protejării valorilor naturale 
Menținerea integrității și calității patrimoniului 
natural și a resurselor naturale prin: 

 Protecția și conservarea biodiversității 

 Valorificarea turistica a resurselor de apă 
Protecția și valorificarea peisajului prin: 

 Punerea în valoare a zonelor de peisaj 
deosebit 

 Asanarea și reabilitarea zonelor de peisaj 
degradat 

 Amenajrea punctelor de panoramă și 
trasee de vizibilitate 

 
OS 3:Creșterea atractivității și calității locuirii la 
nivelul U.A.T. urbane și rurale 
Protecția și valorificarea patrimoniului construit în 
mediul urban și rural prin:  

 Punerea în siguranță și reabilitarea 
monumentelor aflate în pericol  

 Delimitarea și punerea în valoare a 
monumentelor de arheologie 

 Reabilitarea și punerea în valoare a 
monumentelor de arhitectură 

 Reabilitarea și protejarea monumentelor 
de for public, memoriale și funerare 

 Protejarea arhitecturii tradiționale rurale 

 Reabilitarea și modernizarea căilor de 
acces către monumente 

 Valorificarea patrimoniului neclasat 
 

Plansa D01: 
Patrimoniul 
natural, 
construit și 
peisajul - 
propuneri 

3. Rețeaua de localități 
 

OG 1: Dezvoltare spațială policentrică 
OS 1: Conectarea la rețelele de transport și energie 
OS 2: Asigurarea protejării valorilor naturale 
OS 3:Creșterea atractivității și calității locuirii la 
nivelul U.A.T. urbane și rurale 
 

Plansa F01: 
Populația și 
rețeaua de 
localități - 
propuneri   

4. Infrastructurile 
tehnice majore  

OS 1: Conectarea la rețelele de transport și 
energie 
Îmbunătățirea accesului la rețele de transport 
energie: gaze naturale, țiței, produse petroliere, 
energie electrică, rețele de telecomunicații 
 
Îmbunătățirea conectivității urbane și rurale la 
rețelele de: alimentare cu apă, canalizarea 
menajeră și pluvială, gaze naturale, energie 
electrică 
 

Planșele H02 și  
H03: 
Infrastructurile 
tehnice ale 
teritoriului - 
propuneri 

5. Căi de comunicații și 
transport  

OS 1: Conectarea la rețelele de transport și 
energie 
Îmbunătățirea accesului la rețele de transport 
naționale și județene: rețea de transport rutier, 
rețea de transport feroviar, rețea de transport 
naval, variante ocolitoare, noduri inter-modale 
 
Îmbunătățirea conectivității urbane și rurale: rețea 
drumuri orășenești și comunale 

Planșa H01: 
Infrastructurile 
tehnice ale 
teritoriului - 
propuneri 
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6. Structura socio-
demografică  

OS 3:Creșterea atractivității și calității locuirii la 
nivelul U.A.T. urbane și rurale 
Reabilitarea fondului construit și a domeniului 
public în mediul urban și rural, cuprinzând: 

 Infrastructura de sănătate 

 Infrastructura de educație 

 Infrastructura culturală 

 Infrastructura socială 

 Locuințe 

 Clădiri administrative 

 Baze sportive 

 Domeniul public 
 

Plansa F01: 
Populația și 
rețeaua de 
localități - 
propuneri   

7. Structura activităților 
economice  

OS 3:Creșterea atractivității și calității locuirii la 
nivelul U.A.T. urbane și rurale 
Susținerea dezvoltării economice în mediul urban și 
rural prin:  

 Activități de producție și servicii 

 Expoziții piețe, târguri 

 Infrastructura turistică 
 

Planșa J01: 
Structura 
activităților 
economice și 
zonificarea 
teritoriului - 
propuneri 

8. Contextul teritorial 
interjudețean, regional 

și național  

OS 1: Conectarea la rețelele de transport și 
energie 
Îmbunătățirea accesului la rețele de transport 
energie: gaze naturale, țiței, produse petroliere, 
energie electrică, rețele de telecomunicații 
 
Îmbunătățirea accesului la rețele de transport 
naționale și județene: rețea de transport rutier, 
rețea de transport feroviar, rețea de transport 
naval, variante ocolitoare, noduri inter-modale 
 
OS 4: Dezvoltarea capacității operaționale de 
implementare a PATJ 
Management public și tehnologizare 
 
Cercetare spațială conexă PATJ  
 

Planșa K01: 
Contextul 
teritorial 
Planșa L01: 
Strategia de 
dezvoltare 
spațială – 
sinteză 
propuneri 
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3.1. Condiționări ale contextului teritorial  

 

Strategia de dezvoltare teritorială a județului reprezintă documentul de planificare a investițiilor de 

capital ce integrează domenii privind dezvoltarea socio-economică a localităților, protecția mediului, 

transportul și patrimoniul cultural1, urmărind astfel ca prin coordonarea documentațiilor de 

urbanism ale U.A.T. din județ, să asigure concilierea dezvoltării funcționale cu efectele acesteia 

asupra specificității teritoriului. 

 

Context extern regional: Teritoriul județului este amplasat pe coridorul de transport DN2 și CF, 

având deschidere terestră și fluvială către teritoriul național, Europa și Orient. Valorificarea poziției 

geografice solicită politici de parteneriat teritorial și de investiții pentru conectarea județului la 

coridorul sudic de transport Budapesta-Sofia-Atena/Istanbul, dar și la cel al coridorului Dunării (zona 

transfrontalieră Romania-Bulgaria/Romania Moldova și Ucraina). 

 

Figura 1: Județul Ialomița în contextul dezvoltării regionale 

 

 

sursa: Banca Mondială, 2015 

 

                                                           
1
 Planificarea spațială se referă la metodele utilizate în mare măsură de către sectorul public pentru a influența distribuția 

spațială viitoare a activităților. Aceasta se realizează în scopul creării unei organizări teritoriale mai raționale, al utilizării 
terenurilor și legăturile dintre acestea, al echilibrării cererilor de dezvoltare cu necesitatea de a proteja mediul și al atingerii 
obiectivelor economice sociale. Planificarea spațială cuprinde măsuri privind (1). coordonarea impactului asupra teritoriului 
al diverselor politici sectoriale, (2). obținerea unei distribuții mai echilibrate a dezvoltării economice între regiuni, alta 
decât în cazul în care aceasta ar fi lăsată în seama forțelor pieței libere și (3). reglementarea conversiei funcționale a 
terenurilor și a proprietăților (sursa: Planificarea spațială și guvernanța în cadrul politicilor și legislației UE și relevanța 
acestora pentru noua Agendă Urbană, Uniunea Europeană și Comitetul Regiunilor, 2018) 
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Din punct de vedere al factorilor de influență exteriori, dezvoltarea județului Ialomița va fi afectată 

în continuare de influența majoră a zonei funcționale București-Ilfov, prin existența unui grad ridicat 

de navetism și prin migrația populației tinere, atrasă acolo de mediul cultural și de competitivatea 

economică. Polul de creștere Constanța și potențialul zonei urbane funcționale Brăila-Galați, prin 

conectarea la județul Tulcea peste fluviul Dunărea, pot reprezenta în viitor competitori urbani ai 

județului.   

 

Luând în considerare efectul competiției regionale în proiectarea strategiei de dezvoltare teritorială 

a județului Ialomița pentru anul 20130, sunt necesare răspunsuri la câteva întrebări cruciale: 

1. Care sunt valorile județului și cum potențialul acestora se poate coordona spațial pentru a 

ajuta la consolidarea unei baze economice solide și de stabilire de parteneriate cu sectorul 

privat într-o economie deschisă și competitivă? 

2. Care este forța nivelului doi de orașe ca motoare ale creșterii economice; care sunt 

sectoarele de activitate ce pot deveni specializări și pot fi dezvoltate cu prioritate?  

3. Care este viitorul rețelei localităților rurale și cum poate fi valorificat potențialului acestora 

în creșterea calității vieții și a gradului de atragere de investiții directe, forță de muncă și 

turiști? 

 

Context intern: Județul Ialomița este configurat ca sistem teritorial dezvoltat de-a lungul coridorului 

râului Ialomița și al brațului Borcei al Dunării, cu legături extrateritoriale către vest (București-

Ploiești), către est (Constanța), către Nord (Brăila-Buzău) și către sud (Călărași-zona transfrontalieră 

Romania-Bulgaria).  

 

Rețeaua localităților urbane și rurale a cunoscut un proces de polarizare în jurul municipiilor Slobozia 

și Urziceni, în timp ce zona locuită a coridorului Dunării se polarizează predominant în jurul 

municipiului Fetești. 

 

Din punctul de vedere al tipologiei regiunilor, județul Ialomița face parte din categoria NUTS 3, 

urban-rural, predominant rural în apropierea orașelor2,, fiind conectat, prin rețeaua de transport 

rutier și feroviar, cu zone funcționale urbane din vecinătate. 

 

Din punct de vedere al tipologiei geografice specifice, teritoriul județului evidențiază trei 

caracteristici majore: 1. O economie predominant agrară cu diversificare economică redusă; 2. 

                                                           
2
 Tipologia se referă la regiuni cu peste 50% populație rurală (sursa: Tipologie regională, Eurostat, 2018 și Programul ESPO 

2013) 
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Activități economice la scară mică cu oportunități limitate de angajare a diverselor grupe 

demografice, de vârstă și gen; 3. O masă demografică redusă, rezultat al migrației, cu o specializare 

și vârstă ce nu susțin obținerea unei valori adăugate pentru creșterea economică. 

 

Suma acestor caracteristici creează condiții de vulnerabilitate pentru economia județului, care numai 

prin resursele proprii, are o rezistență redusă la șocuri generate de efectul globalizării și posibilități 

limitate de adaptare la schimbările impuse de competitivitatea piețelor internaționale. 

 

Teritoriul județului, pe baza specificității geografice, dezvăluie și o biodiversitate bogată, ce 

funcționează ca factor al dezvoltării prin posibilitățile de practicare de activități turistice și recreere 

(ex. pescuitul, agroturism, drumeții, vizitarea habitatelor, sporturi nautice/acvatice). Există în același 

timp și riscul ca prin specificitatea geografică, sub efectul schimbărilor climatice, județul să fie expus 

în diverse moduri, precum inundații, secetă, la pierderea varietății ecosistemelor existente. 

 

Pentru dezvoltarea bazei economice și prevenirea pericolelor ce pot afecta teritoriul județului 

Ialomița, strategia teritorială promovează dezvoltarea policentrică a rețelei de localități, extinderea 

infrastructurii urbane necesară obținerii de externalități pozitive pentru zonele rurale, valorificând 

activele existente necesare realizării de investiții bine alese spațial și de creare de noi nișe de 

dezvoltare economică. 

 

Rezultatul utilizării instrumentelor de planificare spațială pentru sprijinirea dezvoltării policentrice a 

județului contribuie la consolidarea și extinderea legăturilor funcționale la nivel regional, favorizând, 

prin combinarea eforturilor centrelor urbane și prin creare mai multor legături urban-rural, 

obținerea unei mase critice economice și demografice favorabilă dezvoltării3. 

 

Coroborând caracteristicile teritoriului județului Ialomița cu experiența internațională, dezvoltarea 

policentrică solicită un aport de politici și acțiunii publice locale și centrale, ajutând astfel la 

consolidarea competitivității centrelor urbane, oferind în același timp o dezvoltare mai echilibrată 

între UAT-urile județului, prin legături de cooperare între zonele urbane și rurale.  

 

Condiționările caracteristicilor geografice asupra dezvoltării economice: Caracteristicile geografice 

ale județului determină o limitare a posiblităților de creștere economică și de participare în PIB-ul 

național. Suprafața de teren agricol a determinat istoric un tipar al creșterii economice bazată pe 

                                                           
3
 surse: Perspectiva de dezvoltare spațială europeană (1999), Agenda Teritorială a UE (2011), Carta de la Leipzig privind 

orașe durabile (2007), Dimensiunea urbană a politicilor UE (2014). 
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sectorul primar și o rețea de localități ale căror suprafețe sunt preponderent rurale. Comparând anul 

1985 cu 2016, figura nr. 2 demonstrează că la o scădere a numărului de locutori și a numărului 

mediu de salariați, PIB-ul județean este sensibil apropiat, iar contribuția județului la PIB național este 

aceeași, în condițiile unei diferențe de 30 ani și unor forme economice diametral diferite. 

 

Figura 2. Contribuția județului la PIB național: analiză comparativă 

 

sursa IHS Romania 

 

Luând în considerație că 45% din populația județului se află în Slobozia, iar multe din zonele rurale 

nu au acces la utilități publice și unele orașe nu îndeplinesc indicatorii menționați în Legea 351/2001, 

strategia teritorială identifică preponderent obiective, politici și proiecte care să întărească rețeaua 

de localități prin creșterea calității vieții, dar și prin diversificarea economiei urbane, rurale și a 

creșterea ponderii turismului în economia județului. 

 

Populație județ 
(mii locuitori) 

Nr mediu salariati
(mii)

PIB județean (mld 
lei) 

Procent deținut de 
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lei)

1985 302 81.4 8.7 1.06 28.6

2016 264 42.7 7.6 1.02 38.7
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3.2. Viziunea de dezvoltare și componentele strategiei 

 

Ialomița, inima verde a României 

Viziunea de dezvoltare a teritoriului județului Ialomița își propune să dea un răspuns aspirațiilor 

comunităților locale, lansând procesul de planificare și de coordonare a resurselor locale, regionale 

și naționale, publice și private în rezolvarea problemelor actuale și de dezvoltare socio-economică în 

orizontul de timp 2030. 

 

Viziunea abordează schimbările care au loc în societate, în dinamica economică și spațială, urmărind 

ca prin implementarea acestora, să se realizeze integrarea obiectivelor și politicilor locale cu cele 

regionale, naționale și europene. Teritoriul județului Ialomița prezintă valori ce fundamentează 

dezvoltarea, dar și disparități cauzate de accesibilitatea redusă la locuri de muncă cu valoare ridicată 

și la servicii publice de interes general, situație ce poate conduce pe termen mediu la reducerea 

coeziunii sociale și a interesului cetățenilor de a participa în rezolvarea aspectelor de interes public.  

 

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:  

(1). îmbunătățirea conectivității județului la rețelele de transport și energie de tip TEN,  

(2). creșterea rolului orașelor în dezvoltarea județului prin investiții în dezvoltarea și reabilitarea 

patrimoniului social și economic,  

(3). îmbunătățirea indicatorilor ce privesc calitatea locuirii în zonele rurale, pentru combaterea 

scăderii demografice și pentru atragererea de noi rezidenți și investiții,  

(4). protejarea biodiversității și a peisajului natural și cultural. 

 

3.2.1. Viziune și principii  

Amplasarea și specificitatea geografică și economică fac ca viitorul județului să fie gândit ca schimb 

permanent de resurse naturale, economice, umane și financiare bazat pe parteneriate instituționale.  

 

Viziunea de dezvoltare teritorială Ialomița 2030: 

Rețeaua spațial-funcțională a județului – o concentrare economică și socială, realizată într-un 

mediu curat, în condițiile unui parteneriat solid pentru dezvoltarea județului și a regiunii 
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Principii de dezvoltare: Șase principii directoare ghidează formularea și implementarea viziunii 

spațiale în procesul de punere în aplicare de către administrația publică locală: 

 

 Coeziunea teritorială – Viziunea susține dezvoltarea teritorială policentrică și echilibrată, 

încurajând dezvoltarea integrată a zonele urbane, rurale și a cadrului natural, sprijinind 

conectivitatea teritorială a persoanelor, comunităților și firmelor și gestionând și oferind acces la 

peisajului natural și cultural al județului. Consiliul Județean va asigura accesibilitatea și 

mobilitatea locuitorilor și activităților în condiții de siguranță și cu respectarea cadrului natural și 

valorilor locale.   

 Incluziunea – Viziunea este proiectată pentru comunitățile de mâine, planificând azi modul de 

organizare a resurselor și realizând investiții în respectul nevoilor cetățenilor, prin recunoașterea 

diversității de valori ale comunităților și indivizilor, indiferent de vârstă și gen. Consiliul Județean 

urmărește ca valorile și diversitatea să fie respectate la nivel individual, organizațional și 

comunitar. 

 Participarea – Viziunea recunoaște puterea implicării și contribuției comunităților, instituțiilor și 

autorităților publice, ONG-urilor și persoanelor interesate în dezvoltarea viitoare a județului. 

Consiliul Județean va crea oportunități pentru cetățeni de a participa activ la dezbaterea 

problemelor și rezolvarea aspectelor ce privesc interesul individual și comunitar. 

 Calitatea – Viziunea pledează pentru recunoașterea și încurajărea culturii calității și a excelenței 

prin folosirea și îmbunătățirea permanentă a modului de a planifica teritoriul și de a implementa 

investițiile. Consiliul Județean, ca lider în promovarea formelor de responsabilitate, va formula și 

implementa politici ce privesc păstrarea calității mediului înconjurător, realizarea de parteneriate 

pentru inițiative ce fundamentează calitatea serviciilor publice și calitatea vieții. 

 Coordonarea – Planurile de amenajare a teritoriului județean și documentațiile de urbanism ale 

consiliilor locale din județ constituie baza unei societăți cu o economie competitivă și un 

patrimoniu durabil. Aceste documentații se vor coordona cu documentațiile de amenajare a 

teritoriului elaborate la nivel național și regional și vor integra politici și investiții regionale și 

naționale. Consiliul Județean, prin utilizarea de instrumente informatice geospațiale, va genera o 

nouă cultură a coordonării documentelor specifice planului de amenajare a teritoriului județean 

și planurilor urbanistice ale localităților. 

 Cooperarea – Dezvoltarea teritorială policentrică solicită inițiative ale administrației publice 

pentru (1). Realizarea de noi forme de parteneriat între zonele urbane și rurale, precum și pentru 

furnizarea de servicii publice; (2). Realizarea de planuri comune de atragere de investiții cu grad 

ridicat de ocupare a forței de muncă; (3). Folosirea de mijloace comune de promovare a 
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economiei locale, a valorilor naturale și culturale; (4). Promovarea de servicii bazate pe utilizarea 

eficientă a resurselor. Consiliul județean va iniția și promova parteneriate ce conduc la atragerea 

de investiții, la realizarea de servicii publice de calitate și de promovare a activităților și valorilor 

județului Ialomița. 

 

3.2.2. Componentele strategiei teritoriale 

Dimensiunea spațială a strategiei acoperă două componente cu impact teritorial: una la nivel 

județean, în corelare cu teritoriul național; și alta la nivelul U.A.T.-urilor județului. Pe lângă 

componentele cu dimensiune spațială explicită strategia conține direcții de acțiune ce privesc 

infrastructura instituțională la nivel județean, cu rol de susținere a eficienței și eficacității configurării 

spațiale policientrice a județului pentru atingerea coeziunii teritoriale. Aceste componente sunt 

detaliate după cum urmează: 

 Componenta 1, cu dimensiune spațială explicită la nivel județean, cuprinde elementele ce 

privesc (1). conectivitatea la rețele de transport și de energie și (2). mediul natural.  

 Componenta 2, cu dimensiune spațială explicită la nivelul U.A.T.-urilor, se referă la procesul 

de reabilitare și dezvoltare a localităților urbane și rurale, prin asigurarea accesibilității 

membrilor comunităților locale la locuri de muncă și servicii de interes public general și la 

rețeaua de utilități publice. 

 Componenta 3, instituțională, cuprinde elemente ce privesc administrația publică locală 

implicată în planificarea teritoriului și capacitatea acesteia de a gestiona documentațiile de 

amenajarea teritoriului. 

 

Figura 3. Conceptul dezvoltării policentrice: Integrarea rețelelor de localități, de transport și naturale 

într-un țesut multifuncțional conectat la teritoriul național 

 

 

sursa IHS Romania 



PATJ IALOMIȚA - ETAPA a-II-a 
PARTEA 3. STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALA 

14 
INTERGRAPH COMPUTER SERVICES S.R.L. și INSTITUTE FOR HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT STUDIES ROMANIA (IHS - ROMANIA S.R.L.) 

 

Componenta 1. Dimensiune spațială explicită a județului: Conectivitate și Mediul 

Conectivitatea: Conectivitatea reprezintă fundamentul dezvoltării spațiale policentrice cu rol crucial 

în dezvoltarea economică și socială a rețelei de localități din județul Ialomița. Conectarea locurilor, 

oamenilor, ideilor și a nevoilor de dezvoltare, solicită planificare și investiții pe întreaga perioadă de 

valabilitate a PATJ-ului. Intermodalitatea și rețelele de transport, de energie și internet, extinse în 

interiorul județului și legăturile acestora către rețelele de transport trans-europene de tip TEN-T, 

gaz-TEN și electricitate-TEN sunt sectoare cheie în planificarea spațială necesară dezvoltării 

județului.  

 

Conectivitatea, prin stabilirea relațiilor între localități și zone geografice cu potențial, determină 

schimbări în modul de folosire a terenurilor, prin extinderea intravilanelor, planificarea coridoarelor 

economice, a nodurilor intermodale de transport pentru persoane și marfă, a coridoarelor ecologice 

și a zonelor de protecție.  

 

Mediul natural: Mediul reprezintă baza existenței comunităților locale, ce nu se pot dezvolta decât 

prin implementarea de inițiative și proiecte de interes județean, vizând protejarea și conservarea 

cadrului natural. Teritoriul județului s-a dezvoltat ca rețea de localități și bază economică datorită 

caracteristicilor naturale, predominant fiind efectul unui complex de factori biotici și abiotici - 

calitatea solului, cursuri de apă și lacuri, ce au permis dezvoltarea de activități în sectorul primar 

divers și existența unui ecosistem continuu și distinct, ce a favorizat apariția unor habitate pentru 

diverse specii de plante și animale. 

 

Principalele riscuri pe care le întâmpină județul, alături de alte teritorii naționale și europene, se află 

în schimbările climatice și impactul acestora, fie prin creșterea temperaturiilor medii, a 

caracteristicilor precipitațiilor, pierderea biodiversității și a resurselor naturale (în special de apă).  

 

Pentru combaterea efectelor ce pot afecta agricultura, creșterea animalelor, silvicultura și turismul 

vor fi necesare intervenții de planificare spațială în utilizarea resurselor naturale, folosirea practicilor 

durabile şi ecologice ale politicii agricole comunitare, precum și realizarea de investiţii majore la 

nivel regional pentru combaterea şi prevenirea secetei, deşertificării, incendiilor şi inundaţiilor, dar și 

de identificare și utilizare a surselor de energie regenerabilă/verde. 
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Componenta 2: Dimensiune spațială explicită a U.A.T.-urilor4 

Dezvoltarea rurală și parteneriatul urban -rural: Localitățile rurale reprezintă un factor important în 

identitatea și dezvoltarea județului prin activitățile predominant agricole și prin tipologia peisajului. 

Dimensiunea spațială în acest caz se limitează la intravilanul localităților rurale, care se confruntă cu 

(1). lipsa rețelelor de apă potabilă, canalizare și tratare a apelor uzate, a locurilor de depozitare a 

deșeurilor menajere și (2). o infrastructură socială și de sănătate deficitară.  

 

Numărul localităților cu astfel de probleme este ridicat, iar evidențierea acestor probleme din punct 

de vedere al planificării spațiale este sarcina planurilor urbanistice generale și zonale, pentru 

constituirea bazei legale de realizare a proiectelor și investițiilor ce pot stimula dezvoltarea 

economiei rurale şi îmbunătățirea calității vieții. 

 

În cazul nevoii de atingere a unei economii de scară în ceea ce privește asigurarea utilităților publice, 

sau a unor servicii publice (cum ar fi transportul în comun), parteneriatul public-public pe proiecte, 

cu participarea Consiliului Județean și a diverselor unități administrative locale și a sectorului privat 

este, în virtutea principiului cooperării, un instrument necesar. 

 

Activităţile agricole vor trebui încurajate pe terenurile cu potenţial, respectiv cu bonitate ridicată. 

Zonele predominant agricole, care au demonstrat productivitate, trebuie întreţinute şi protejate. 

Tipurile de plantaţii agricole vor trebui diversificate, pentru a constitui un avantaj al producătorilor 

pe pieţele urbane şi pentru a întări sectorul industriei alimentare.  

 

Regenerarea urbană: Zonele urbane, municipii și orașe, au prin efectul finanțărilor europene, șansa 

de menţinere a activităților economice existente, de creștere a locurilor de muncă generate de noi 

activități economice în producție, servicii sau construcții (cazul noilor locuințe sau al 

restaurării/reabilitării clădirilor de patrimoniu cultural), șansă ce conduce la conversia funcțională a 

unor terenuri, la extinderea de loturi de teren solicitate de noi investiții, sau la instituirea unor zone 

de protecție a monumentelor. 

 

Utilităţile publice precum apa, canalizarea şi rețelele de distribuție (gaz și electricitate) vor trebui 

extinse în scopul stimulării dezvoltării economice şi asigurării de alternative economice viabile 

pentru viitoarele amplasamente de zone rezidenţiale şi/sau de afaceri.  

 

                                                           
4
 Dimensiunea spațială configurează ansamblul de decizii cu caracter spațial prin care situațiile specifice existente la nivelul 

UAT-urilor sunt în jurisdicția și compentența consilillor locale.  
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Din punct de vedere al modului de utilizare a terenului, în intravilanul oraşelor cererea de terenuri 

va fi ghidată de planurile urbanistice generale şi de planurile de amenajare a teritoriului zonal 

periurban. Prin aceste instrumente se vor coordona (1). tipurile de investiţii compatibile, în scopul 

evitării externalităţilor teritoriale negative și (2). capacitățile utilităţilor publice existente sau 

propuse, în funcție de densitatea unităţilor funcţionale (locuinţe, birouri, parcuri logistice etc.) 

solicitate. 

 

Noile dezvoltări rezidenţiale, care vor fi realizate la marginea localităţilor, vor trebui să conţină o 

varietate de tipuri de locuinţe, servicii publice şi funcţiuni comerciale suficiente și adecvate, care să 

asigure locuitorilor un acces rapid la aceste servicii urbane, fără să genereze congestie de trafic în 

zonele centrale ale localităţilor, în punctele de acces în oraşe şi fără să conducă la distrugeri ale 

mediului, sau peisajului înconjurător. 

 

Regenerarea urbană atinge și elemente de coeziune prin identificarea și reabilitarea unor 

zone/cartiere marginalizate ce se confruntă cu (1). probleme sociale şi economice, inclusiv şomaj 

ridicat, (2). lipsa sau insuficiența unei infrastructuri sociale (3). lipsa spațiilor verzi, considerată ca 

indicator de mediu, (4). investiții insuficiente în transport şi noi facilităţi de transport (5). lipsa de 

investiții în obiective pentru servicii comunitare (muzee, biblioteci, creşe, spitale, etc). 

 

Componenta 3: Componentă instituțională (ce susține dimensiunea spațială a strategiei)  

Strategia teritorială nu poate fi pusă în aplicare fără resurse umane și instituționale performante. 

Componenta 3 vizează capacitatea administrației locale în gestionarea teritoriului, prin realizarea și 

implementarea obiectivelor și proiectelor propuse în documentațiile de amenajare a teritoriului.  

 

Folosirea sistemelor informatice teritoriale prin stocarea, aducerea la zi și coordonarea datelor 

spațiale cuprinse în aceste documentații, contribuie la cunoașterea în timp real a problematicii 

teritoriului și la creșterea capacității de răspuns în fața diverselor situații.  

 

Creșterea participării la programe de formare continuă, legate de aspectele teritoriale ale domeniilor 

conexe și de management public, alături de implicarea instituțiilor publice sau private din 

cercetare/dezvoltare, contribuie la creșterea capitalului uman și a performanțelor administrației 

locale. 
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3.3. Obiective teritoriale strategice 

 

Din punct de vedere spațial, județul Ialomița în perspectiva anului 2030 este proiectat ca rețea de 

dezvoltare policentrică funcțională atât în interior, cât și în context regional și național. Obiectivele 

de dezvoltare teritorială, proiectate în orizontul de timp 2030, vizează coeziunea teritorială, 

direcționată către realizarea unui parteneriat teritorial durabil, consolidarea competitivității urbane, 

coroborată cu revigorarea zonelor vulnerabile și promovarea zonelor cu valori culturale și naturale 

certe, recunoscute.  

 

În conformitate cu componentele identificate (figura 4) – două cu dimensiune spațială explicită și o 

componentă de susținere a dezvoltării spațiale, strategia elaborează un pachet complex de obiective 

generale și obiective sectoriale, ce abordează integrat problematică domeniilor țintă analizate 

anterior. Sunt formulate astfel două obiective strategice generale – unul cu caracter spatial și unul 

cu caracter institutional, fiecare detaliat, prin obiective strategice sectoriale. Pachetul întreg conține 

de asemeni politici teritoriale specifice fiecărui obiectiv sectorial, detaliate la rândul lor prin 

programe și proiecte în cadrul Planului de acțiune (vezi Partea 4). 

 

Figura 4: Matricea domeniilor cu dimensiune spațială explicită și susținere instituțională 

A. Componente cu dimensiune spațială explicită: Rețele de conectivitate, Mediu și Localități 

Obiectiv general 1: Dezvoltare spațială policentrică 

 

Obiectiv sectorial 1 privind 
domeniul: 

Rețele conectivitate  

Obiectiv sectorial 2 
privind domeniul: 
Rețeaua de mediu  

Obiectiv sectorial 3 
privind domeniul: 

Rețeaua de localități 

   
B. Componenta cu dimensiune non-spațială: Infrastructura administrației și cercetării 

Obiectiv general 2: Consolidarea rolului administrației în dezvoltarea spațială 

 

Obiectiv sectorial 4 privind domeniul:  
Rețeaua de cunoaștere 

 

sursa IHS Romania 

 

Obiectivele strategice generale și sectoriale sintetizate în matricea din figura 4 sunt detaliate și 

justificate după cum urmează: 
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Obiectiv general 1 cu dimensiune spațială explicită: Dezvoltarea spațială policentrică a județului în 

context regional și național 

Justificarea Obiectivului: Pentru susținerea dezvoltării spațiale echilibrate a județului și atingerii 

unei creșteri a coeziunii sociale și teritoriale, rețeaua localităților urbane, constituită de-a lungul 

râului Ialomița, are nevoie de o mai bună cooperare cu localitățile vecine și de conexiuni cu alte zone 

urbane funcționale și piețe de desfacere. De asemeni, promovarea orașelor mici, precum și a 

localităților rurale mai mari, ca centre locale, va conduce la diminuarea disparităților de echipare a 

teritoriului, printr-o distribuție mai echilibrată a creșterii. Trei obiective sectoriale susțin dezvoltarea 

policentrică a județului: 

 

 

Obiectiv Sectorial 1- Conectarea la rețelele de transport și energie 

Justificarea obiectivului: Dezvoltarea rețelei de transport și energie între localitățile județului va 

contribui la stimularea activităților economice și la creșterea coeziunii sociale, astfel: 

 Căile de transport naționale rutiere și feroviare, existente și propuse prin Masterplanul General 

de Transport, integrate în rețeaua drumurilor județene și comunale consolidează dezvoltarea 

policentrică a județului.  

 Creșterea accesibilității și mobilității în interiorul județului, susținută de sisteme de siguranță și 

securitate a traficului, contribuie la dezvoltarea bazei economice (terenuri) și la integrarea 

patrimoniului natural și cultural în rețele de cunoaștere și turism. 

 Conexiunea la rețelele de transport de energie, gaze naturale și energie electrică, îmbunătățește 

factorii de localizare pentru investiții, contribuie la creșterea competitivității economice și la 

îmbunătățirea condițiile de locuire. 

 

 

Obiectiv Sectorial 2- Asigurarea protejării valorilor naturale 

Justificarea obiectivului: Amplasarea județului într-un cadru natural valoros și variat ridică aspectele 

valorificării și protecției acestuia. Elementul crucial este planificarea spațială a măsurilor legate de 

biodiversitate, pentru a preîntâmpina expansiunea dezvoltării urbane și rurale în aceste teritorii și 

pentru a asigura controlul resurselor naturale și a factorilor de risc natural. Prin Strategia Dunării, 

județul Ialomița este un partener în politica de cooperare europeană în implementarea directivelor 

UE privind Păsări și Habitate, în scopul găsirii măsurilor de protecție a zonelor vulnerabile, dar și de 

promovare a acestor valori prin activități de turism. 
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Obiectiv sectorial 3: Creșterea atractivității și calității locuirii la nivelul U.A.T. 
urbane și rurale 

Justificarea obiectivului: Strategia de dezvoltare teritorială pune pe același plan calitatea locuirii în 

zonele urbane și rurale, recunoscând că varietate și diferența dintre acestea reprezintă valori 

comune ce susțin consolidarea mediului socio-economic. Rețeaua teritorială a locuirii și producției 

trebuie să se dezvolte prin parteneriatul urban-rural, operațional în prezent în zona funcțională a 

municipiului Slobozia.  

 

Acest parteneriat contribuie la atingerea obiectivelor de dezvoltare spațială a zonelor urbane și 

rurale, reprezentând motorul dezvoltării și al reducerii treptate a disparităților teritoriale. 

Caracteristicile specifice ale zonelor urbane și ale celor rurale sunt abordate separat în două 

obiective sectoriale subsecvente ce privesc distinct dezvoltarea urbană și rurală: 

 

Obiectiv 3-I - Creșterea atractivității și calității locuirii la nivelul U.A.T. urbane 

Justificarea obiectivului: Zonele urbane sunt locuri ale schimbărilor socio-economice rapide. Orașele 

în prezent lucrează într-o rețea prin care se fac schimburi ce vizează populația activă, bunurile și 

serviciile. Din punct de vedere al activităților economice, orașele reprezintă pilonii de dezvoltare ai 

județului. Personalitatea orașelor va fi dată de modul de specializare cu efect în creșterea economică 

și în contribuția la PIB regional și național.  

 

Activitățile productive susținute prin servicii suport, infrastructura energetică, precum și prin 

realizarea și conectarea la noduri regionale de tranzit multimodal contribuie la dezvoltarea zonelor 

funcționale urbane. Folosirea economică a resurselor de teren și a infrastructurii urbane solicită 

intensificarea și combinarea diverselor forme de utilizare a terenului. Prin planurile urbanistice 

generale se va analiza cererea pentru funcțiuni de locuit și de muncă, fiind indicate zonele de 

revitalizare sau de reciclare funcțională a terenurilor, pentru a permite dezvoltarea orașelor cu 

prioritate în intravilanul existent. 

 

În zonele centrale ale orașelor, calitatea vieții urbane va fi consolidată și prin mărirea suprafeței 

spațiului public dedicat parcurilor, piețelor publice și zonelor pietonale și pentru transport public și 

privat. Creșterea rolului cultural al zonelor centrale, susținute de existența unui patrimoniu construit 

și de funcțiuni culturale, educative și comerciale, reprezintă o formă de creștere a dinamismului și a 

gradului de creativitate a orașelor. 
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Obiectiv 3-II - Creșterea atractivității și calității locuirii la nivelul U.A.T. rurale 

Justificarea obiectivului: Structura administrativă și peisajul rural al județului reprezintă o bază 

istorică economică și culturală, parte a rețelei funcționale din regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia. 

Activitățile economice din zonele rurale ale județului asigură hrana societății, cu o structură de forță 

de muncă orientată direct către producția agricolă și către piețele de desfacere (în special în cadrul 

U.E.). 

 

Teritoriul rural este domeniul de acțiuni întreprinse pentru refacerea, protecția și consolidarea 

ecosistemelor, încurajarea utilizării eficiente a resurselor, promovarea incluziunii sociale, pentru 

reducerea sărăciei și dezvoltarea economică, prin menținerea calității apelor, gestionarea durabilă a 

terenurilor, plantarea de arbori pentru prevenirea eroziunii solurilor și a inundațiilor, etc. 

 

Dezvoltarea culturii de locuire în zone verzi/eco, favorabile din punct de vedere al calității mediului și 

al modului de alimentație, reprezintă pentru zonele rurale ale județului o posibilitate de creștere, iar 

calitatea planificării spațiale și a proiectării arhitecturii în zonele rurale constituie o direcție de 

acțiune necesară conservării identității spațiului rural. 

 

Obiectiv general 2: Consolidarea rolului administrației în dezvoltarea spațială  

Justificarea obiectivului: Responsabilitatea implementării PATJ îi aparține Consiliului Județean, dar 

ceilalți actori public și privați – de la nivel central, regional și local, au de asemenea un rol important. 

Pentru a susține dezvoltarea sunt necesare resurse politice, financiare și tehnice, al căror aport să 

concure pentru implementarea obiectivului general de dezvoltare policentrică a județului.  

 

Dezvoltarea durabilă a spațiului solicită o dezvoltare durabilă a capacității de planificare a resurselor 

economice teritoriale și de răspuns la problemele generate de dezvoltarea economică și de impactul 

schimbărilor climatice. Categoria resurselor tehnice este cea care fundamentează politicile publice și, 

de aceea, este abordată în continuare, printr-un obiectiv sectorial care se referă la capacitatea 

administrative de gestionare a PATJ.   

 

 

Obiectiv sectorial 4: Dezvoltarea capacității operaționale de implementare a PATJ 

Justificarea obiectivului: Administrația publică locală reprezintă baza instituțională a dezvoltării, cu 

rol determinant în eficiența procesului de dezvoltare și în calitatea rezultatelor acestuia. Schimbările 

demografice, economice și sociale, modificările spațiale în distribuția creșterii economice, sau 
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impactul schimbărilor climatice pun consilul județean în situația de a formula politici locale, care să 

rezolve sau să atenueze aceste aspecte. 

 

Resursele umane existente în aparatul administrației publice locale sunt limitate, iar șansele de 

creștere pe termen scurt a numărului acestora sunt critice. Capacitatea redusă a administrației 

publice oparaționale la nivelul UAT-urilor din mediul rural creează probleme Consiliului Județean în 

coordonarea sau rezolvarea unor probleme. O politică de e-guvernare, cu eficientizarea procesului 

de lucru prin folosirea de mijloace ITC este benefică prin reducerea costurilor administrative și prin 

creșterea accesului cetățenilor în procesul de luare a deciziilor legate de probleme de interes local. 

 

Susținerea dezvoltării județului depinde nu doar de capacitatea administrației publice de a formula și 

implementa politici teritoriale, ci și de analize, studii și rapoarte de cercetare ce îi fundamentează 

deciziile. În acest sens, sectorul de cercetare și consultanță de specialitate joacă un rol important, 

prin oferirea de informații și scenarii alternative. Din această categorie de cercetare spațială fac 

parte cercetări privind biodiversitatea, studii de impact de mediu, cercetări în agricultură, studii de 

piață, cadastru, etc., dar și strategii de dezvoltare locală pentru UAT-uri sau parteneriate între 

acestea și/sau cu sectorul privat. Oportunitățile de dezvoltare inteligentă, de exemplu, (în domeniul 

serviciilor publice, sau în domeniul agriculturii) pot fi abordate doar prin parteneriatul cu sectorul 

privat și cu cel de cercetare și trebuie să facă parte din strategiile de dezvoltare ale UAT-urilor ce 

doresc să exploreze astfel de instrumente.  
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3.4. Politici și programe de dezvoltare spațiale 

 

Politicile spațiale asigură condițiile de realizare a obiectivelor sectoriale și cuprind (1). Politici de 

dezvoltare ale județului cu o dimensiune spațială explicită, (2). Politici de dezvoltare ale UAT-urilor 

cu o dimensiune spațială explicită; (3). Politici ce susțin dimensiunea spațială a strategiei cu referire 

la capacitatea administrativă în implementarea PATJ Ialomița. Acestea sunt detaliate prin pachete 

coerente de programe și proiecte în cadrul Planului de acțiune. Politicile și programele de dezvoltare 

sunt formulate în coordonare cu cele două obiective generale de dezvoltare a județului Ialomița, 

respectiv dezvoltarea policentrică a județului și susținerea tehnică a dezvoltării (vezi figura 5). 

Politicile se coordonează de asemenea cu obiectivele generale ale SDTR (figura 6) și cu instrumentele 

financiare ale UE reprezentate de prioritățile perioadei de programare 2021-2027.  

 

Obiectiv Sectorial 1- Conectarea la rețelele de transport și energie 

Politica P1a. Îmbunătățirea accesului la rețele de transport 
naționale și județene 

Politica 1b: Îmbunătățirea accesului la rețele de transport 
energie 

Programe 

Programul 1a-1. Rețea de transport rutier 
Programul 1a-2. Rețea de transport feroviar  
Programul 1a-3. Rețea de transport naval 
Programul 1a-4. Variante ocolitoare 
Programul 1a-5. Noduri intermodale 

Programul 1b-1. Rețele de transport gaze naturale 
Programul 1b-2. Rețele de transport țiței și produse 
petroliere 
Programul 1b-3. Rețele de transport energie electrică  
Programul 1b-4. Rețele de telecomunicații 

 
 
Obiectiv Sectorial 2- Asigurarea protejării valorilor naturale 

Politica 2a. Menținerea integrității și calității 
patrimoniului natural și resurselor naturale 

Politica 2b. Protecția și valorificarea peisajului 

Programe 

Programul 2a-1. Protecția și conservarea biodiversității 
Programul 2a-2. Împăduriri și creare de suprafețe 
împădurite 
Programul 2a-3. Reabilitarea sistemelor de irigații 
Programul 2a.-4. Protejarea terenurilor la inundații 

Programul 2b – 1. Valorificarea turistică a resurselor de apă 
Programul 2b – 2. Punerea în valoare a zonelor de peisaj 
deosebit 
Programul 2b - 3.Asanarea și reabilitarea zonelor de peisaj 
degradat 
Programul 2b – 4. Amenajarea punctelor de panoramă și 
trasee de vizibilitate 

 
 

Obiectiv sectorial 3: Creșterea atractivității și calității locuirii la nivelul U.A.T. urbane și rurale 
Obiectiv 3-I - Creșterea atractivității și calității locuirii la 
nivel U.A.T. urbane 

Obiectiv 3-II - Creșterea atractivității și calității locuirii la 
nivel U.A.T. rurale 

Politici și Programe  

Politica P3-I-a. Îmbunătățirea conectivității urbane  
Programe 
P3-I-a1. Rețea drumuri orășenești 
P3-I-a2. Alimentare cu apă 
P3-I-a3. Canalizarea menajeră și pluvială 
P3-I-a4. Gaze naturale 
P3-I-a5. Energie electrică 

Politica P3-II-a. Îmbunătățirea conectivității rurale 
Programe 
P3-II-a1. Rețea drumuri comunale 
P3-II-a2. Alimentare cu apă 
P3-II-a3. Canalizarea menajeră și pluvială 
P3-II-a4. Gaze naturale 
P3-II-a5. Energie electrică 
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Politica P3-I-b. Reabilitarea fondului construit și a 
domeniului public 
 
Programe 
P3-I-b1. Infrastructura de sănătate 
P3-I-b2. Infrastructura de educație 
P3-I-b3. Infrastructura culturală 
P3-I-b4. Infrastructura socială 
P3-I-b5. Locuințe 
P3-Ib6. Clădiri administrative 
P3-I-b7. Baze sportive 
P3-I-b8. Domeniul public 
 

Politica P3-II-b. Reabilitarea fondului construit și a 
domeniului public 
 
Programe 
P3-II-b1. Infrastructura de sănătate 
P3-II-b2. Infrastructura de educație 
P3-II-b3. Infrastructura culturală 
P3-II-b4. Infrastructura socială 
P3-II-b5. Locuințe 
P3-II-b6. Clădiri administrative 
P3-II-b7. Baze sportive 
P3-II-b8. Domeniul public 
 

Politica P3-I-c. Protecția și valorificarea patrimoniului 
construit 
 
Programe 
P3-I-c1. Reabilitarea și punerea în valoare a 
monumentelor de arhitectură 
P3-I-c2. Reabilitarea și modernizarea căilor de acces către 
munumente 
P3-I-c3. Valorificarea patrimoniului neclasat 

Politica P3-II-c. Protecția și valorificarea patrimoniului 
construit 
 
Programe 
P3-II-c1. Punerea în siguranță și reabilitarea monumentelor 
aflate în pericol  
P3-II-c2. Delimitarea și punerea în valoare a monumentelor 
de arheologie 
P3-II-c3. Reabilitarea și punerea în valoare a monumentelor 
de arhitectură 
P3-II-c4. Reabilitarea și protejarea monumentelor de for 
public, memoriale și funerare 
P3-II-c5. Protejarea arhitecturii tradiționale rurale 
P3-II-c6.Reabilitarea și modernizarea căilor de acces către 
monumente 
P3-II-c7. Valorificarea patrimoniului neclasat 

Politica P3-I-d. Susținerea dezvoltării economice  
 
Programe 
P3-I-d1. Activități de producție și servicii 
P3-I-d2. Expoziții, piețe, târguri 
P3-I-d3. Infrastructura turistică 

Politica P3-II-d. Susținerea dezvoltării economice  
 
Programe 
P3-II-d1. Activități de producție și servicii 
P3-II-d2. Expoziții, piețe, târguri 
P3-II-d3. Infrastructura turistică 

 

Obiectiv sectorial 4: Dezvoltarea capacității operaționale de implementare PATJ 

Politica P4a. Management public și tehnologizare Politica P4b. Cercetare spațială conexă PATJ 

Programe 

P4a-1. Administrare PATJ în cadrul Consiliului Județean 
 
P4a-2. Coordonarea documentațiilor de urbanism ale UAT-
urior din județ 
 
P4a-3. Întarirea capacității serviciului Arhitectului Sef în 
procesul de administrare a PATJ Ialomița 
 
P4a-4. Operarea sistemul de informații geospațiale (GIS) 

P4b-1. Actualizarea PATJ prin monitorizarea următoarelor 
categorii de studii/documente: 
 
1. Date de recensământ privind demografia, economie și 
turism, calitatea vieții, infrastructura educației, sănătății, și 
socială, etc. 
 
2. Studii realizate de autorități publice locale, naționale, 
europene în domeniul mediului, transportului, energiei, 
politicii agricole, etc. 
 
3. Strategii integrate de dezvoltare locală (urbană, rurală, 
planuride mobilitate) 
 
4. Studii privind zone defavorizate și egalitatea de șanse 
 
5. Studii de cooperare intercomunitara (metropolitan, 
periurban, GAL) 
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Figura 5. Matricea integrată a obiectivelor, politicilor și programelor de dezvoltare a județului Ialomița  

OBIECTIV GENERAL 1: CONSOLIDAREA REȚELEI POLICENTRICE A JUDETULUI ÎN CONTEXT REGIONAL ȘI NAȚIONAL 
(OBIECTIVE CU DIMENSIUNE SPAȚIALĂ EXPLICITĂ) 

OBIECTIV GENERAL 2: CONSOLIDAREA ROLULUI 
ADMINISTRAȚIEI ÎN DEZVOLTAREA SPATIALĂ  

Obiective spațiale la nivel județean Obiective spațiale la nivelul U.A.T.-uri Obiective suport non-spațiale 

 
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 

 

Obiectiv sectorial 4: 
Dezvoltarea capacității operaționale 

de implementare a PATJ  
zone urbane (Obiectiv 3-I) zone rurale (Obiectiv 3-II) 

POLITICI DIRECTOARE CU CARACTER SPAȚIAL POLITICI SUPORT 

P1a. Îmbunătățirea accesului la rețele de transport 
naționale și județene 
 
P1b: Îmbunătățirea accesului la rețele de transport 
energie 

P2a. Menținerea integrității și calității patrimoniului 
natural și a resurselor naturale 
 
P2b. Protecția și valorificarea peisajului 

P3-I-a. Îmbunătățirea conectivității urbane  
 
P3-I-b. Reabilitarea fondului construit și a 
domeniului public 
 
P3-I-c. Protecția și valorificarea patrimoniului 
construit 
 
P3-I-d. Susținerea dezvoltării economice  

P3-II-a. Îmbunătățirea conectivității rurale 
 
P3-II-b. Reabilitarea fondului construit și a 
domeniului public 
 
P3-II-c. Protecția și valorificarea patrimoniului 
construit 
 
P3-II-d. Susținerea dezvoltării economice  

P4a. Management public 
și tehnologizare 

P4b. Cercetare spațială 
conexă PATJ  
 

Programe subsecvente Programe subsecvente Programe subsecvente Programe subsecvente Programe subsecvente  

 
P1a-1. Rețea de transport rutier 
P1a-2. Rețea de transport feroviar 
P1a-3. Rețea de transport naval 
P1a-4. Variante ocolitoare 
P1a-5. Noduri inter-modale 
 
P1b-1. Rețele de transport gaze natural 
P1b-2. Rețele de transport țiței și produse petroliere  
P1b-3. Rețele de transport energie electrică 
P1b-4. Rețele de telecomunicații 

 
P2a-1. Protecția și conservarea biodiversității 
 
P2a-2. Împăduriri și creare de suprafețe împădurite 
 
P2a-3. Reabilitarea sistemelor de irigații 
 
P2a-4. Protejarea terenurilor la inundații 
 
P2b-1. Valorificarea turistica a resurselor de apă 
 
P2b-2. Punerea în valoare a zonelor de peisaj 
deosebit 
 
P2b-3. Asanarea și reabilitarea zonelor de peisaj 
degradat 
 
P2b-4. Amenajrea punctelor de panoramă și trasee 
de vizibilitate 

 
P3-I-a1. Rețea drumuri orășenești 
P3-I-a2. Alimentare cu apă 
P3-I-a3. Canalizarea menajeră și pluvială 
P3-I-a4. Gaze naturale 
P3-I-a5. Energie electrică 
 
P3-I-b1. Infrastructura de sănătate 
P3-I-b2. Infrastructura de educație 
P3-I-b3. Infrastructura culturală 
P3-I-b4. Infrastructura socială 
P3-I-b5. Locuințe 
P3-Ib6. Clădiri administrative 
P3-I-b7. Baze sportive 
P3-I-b8. Domeniul public 
 
P3-I-c1. Reabilitarea și punerea în valoare a 
monumentelor de arhitectură 
P3-I-c2. Reabilitarea și modernizarea căilor de acces 
către munumente 
P3-I-c3. Valorificarea patrimoniului neclasat 
 
 
 
 
 
 
 
 
P3-I-d1. Activități de producție și servicii 
P3-I-d2. Expoziții piețe, târguri 
P3-I-d3. Infrastructura turistică 

 
P3-II-a1. Rețea drumuri comunale 
P3-II-a2. Alimentare cu apă 
P3-II-a3. Canalizarea menajeră și pluvială 
P3-II-a4. Gaze naturale 
P3-II-a5. Energie electrică 
 
P3-II-b1. Infrastructura de sănătate 
P3-II-b2. Infrastructura de educație 
P3-II-b3. Infrastructura culturală 
P3-II-b4. Infrastructura socială 
P3-II-b5. Locuințe 
P3-II-b6. Clădiri administrative 
P3-II-b7. Baze sportive 
P3-II-b8. Domeniul public 
 
P3-II-c1. Punerea în siguranță și reabilitarea 
monumentelor aflate în pericol  
P3-II-c2. Delimitarea și punerea în valoare a 
monumentelor de arheologie 
P3-II-c3. Reabilitarea și punerea în valoare a 
monumentelor de arhitectură 
P3-II-c4. Reabilitarea și protejarea monumentelor 
de for public, memoriale și funerare 
P3-II-c5. Protejarea arhitecturii tradiționale rurale 
P3-II-c6.Reabilitarea și modernizarea căilor de 
acces către monumente 
P3-II-c7. Valorificarea patrimoniului neclasat 
 
P3-II-d1. Activități de producție și servicii 
P3-II-d2. Expoziții piețe, târguri 
P3-II-d3. Infrastructura turistică 
 

 
P4a-1. Administrarea 
PATJ în cadrul Consiliului 
Județean 
 
P4a-2. Coordonarea 
documentațiilor de 
urbanism ale UAT-urior 
din județ 
 
P4a-3. Întarirea 
capacității serviciului 
Arhitectului Sef în 
procesul de administrare 
a PATJ Ialomița 
 
P4a-4. Operarea 
sistemului de informații 
geospațiale (GIS) 
 

 
P4b-1. Actualizare PATJ 
prin monitorizarea 
următoarelor categorii de 
studii/documente:  
 
1. Date de recensământ 
privind demografia, 
economie și turism, 
calitatea vieții, 
infrastructura educației, 
sănătății, și socială 
 
2. Studii realizate de 
autorități publice locale, 
naționale, europene în 
domeniul mediului, 
transportului, energiei, 
politicii agricole 
 
3. Strategii integrate de 
dezvoltare locală (urbană, 
rurală, planuride 
mobilitate) 
 
4. Studii privind zone 
defavorizate și egalitatea 
de șanse 
 
5. Studii de cooperare 
intercomunitara 
(metropolitan, periurban, 
GAL) 
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Figura 6. Coordonarea obiectivelor de dezvoltare spațială a județului Ialomița cu Strategia de Dezvoltare Teritorială a României 

Coordonarea obiectivelor de 
dezvoltare spațială cu SDTR  

 
 

Obiective generale 
 

1. OBIECTIV GENERAL DE DEZVOLTARE SPAȚIALĂ A JUDEȚULUI IALOMIȚA  - CONSOLIDAREA REȚELEI POLICENTRICE ÎN CONTEXT REGIONAL ȘI NAȚIONAL 
OBIECTIV GENERAL 2: CONSOLIDAREA 

ROLULUI ADMINISTRAȚIEI ÎN 
DEZVOLTAREA SPATIALĂ 

Obiective cu dimensiune spațială explicită Obiective suport non-spațiale 

Obiective spațiale la nivel județean Obiective spațiale la nivel U.A.T.-uri 

    

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 nivel U.A.T. urbane și rurale Obiectiv sectorial 4:  
Management public și tehnologizare 

 
Obiectiv sectorial 5:  
Cercetare teritorială 

Obiectiv 3a 
Creșterea atractivității și calității locuirii la 

nivel U.A.T. urbane 

Obiectiv 3b 
Creșterea atractivității și calității locuirii la 

nivel U.A.T. rurale 

 POLITICI DIRECTOARE  

OG. 1 
Asigurarea unei integrări funcţionale a 
teritoriului naţional în spaţiul european 
prin sprijinirea interconectării eficiente a 
reţelelor energetice, de transporturi și 
broadband 

P1a. Îmbunătățirea accesului la 
rețele de transport naționale și 
județene 
 
P1b: Îmbunătățirea accesului la 
rețele de transport energie 

    

OG. 2 
Creșterea calității vieții prin dezvoltarea 
infrastructurii tehnico-edilitară și a 
serviciilor publice în vederea asigurării 
unor spaţii urbane şi rurale de calitate, 
atractive şi incluzive 

 P2a. Menținerea integrității și calității 
patrimoniului natural și a resurselor 
naturale 

P3-I-a. Îmbunătățirea conectivității urbane  P3-II-a. Îmbunătățirea conectivității rurale  

P2b. Protecția și valorificarea 
peisajului 

P3-I-b. Reabilitarea fondului construit și a 
domeniului public 

P3-II-b. Reabilitarea fondului construit și a 
domeniului public 

 

 
P3-I-c. protecția și falorificarea patrimoniului 
construit 

P3-II-c. protecția și falorificarea patrimoniului 
construit 

 

OG. 3 
Dezvoltarea unei reţele de localităţi 
competitive şi coezive prin sprijinirea 
specializării teritoriale și formarea zonelor 
funcționale urbane; 

P1a. Îmbunătățirea accesului la 
rețele de transport naționale și 
județene 
 
P1b: Îmbunătățirea accesului la 
rețele de transport energie 

 P3-I-d. Susținerea dezvoltării economice P3-II-d. Susținerea dezvoltării economice 
P4a. Management public și tehnologizare 
P4b. Cercetare spațială conexă PATJ 

 
OG. 5 
Creşterea capacităţii instituţionale de 
gestionare a proceselor de dezvoltare 
teritorială 
 

   
P4a. Management public și tehnologizare 
P4b. Cercetare spațială conexă PATJ  
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Coordonarea obiectivelor de dezvoltare spațială a județului Ialomița cu instrumente financiare ale 

UE - prioritățile 2021-2027: Dezvoltarea spațială a județului Ialomița se bazează deopotrivă pe 

economia rurală și pe cea urbană. Programele propuse în cadrul strategiei au nevoie de finanțare, 

din care o parte semnificativă poate fi accesată din fondurile europene ce accoperă dezvoltarea 

urbană, mobilitatea, mediul și dezvoltarea rurală. 

 

Structura priorităților pentru programarea 2021-2017 este prezentată în figura 7, care prezintă și 

modul de coordonare dintre obiectivele de dezvoltare spațială a județului cu prioritățile 2021-2017. 

Pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor propuse în strategia spațială, beneficiarii eligibili (județul, 

fiecare UAT în parte, sau asocieri de UAT-uri) trebuie să-și realizeze propriile strategii de dezvoltare 

și să demareze procesul de pregătire a proiectelor (acolo unde există propuneri de proiecte al căror 

grad de maturitate solicită realizarea de documentații de urbanism).  

 

Figura 7. Coordonarea obiectivelor de dezvoltare spațială a județului Ialomița cu instrumentele 

financiare ale UE/ prioritățile 2021-2027   

 

 

Priorități 2021-2027 
 

 

Obiective de dezvoltare spațială a județului 
Ialomița 

 

Europă mai inteligentă - o 
transformare economică 
inovatoare și inteligentă  

Obiectiv sectorial 3a:Creșterea atractivității și calității 
locuirii la nivel U.A.T. urbane 
 
Obiectiv sectorial 4: Management public și tehnologizare 

 

Europă mai ecologică, cu emisii 
reduse de carbon 

 

Obiectiv sectorial 2: Asigurarea protejării valorilor naturale 

 

Europă mai conectată - 
mobilitatea și conectivitatea 
regională în domeniul TIC  

Obiectiv sectorial 1: Conectarea la rețelele de transport și 
energie 

 

Europă mai socială - punerea în 
aplicare a pilonului european al 
drepturilor sociale  

Obiectiv sectorial 3a:Creșterea atractivității și calității 
locuirii la nivel U.A.T. urbane 

 

Europa mai aproape de 
cetățeni - dezvoltarea durabilă 
și integrată a zonelor urbane, 
rurale prin inițiative locale  

Obiectiv sectorial 4: Management public și tehnologizare 

 Politicile CAP 

 

Obiectiv sectorial 3b:Creșterea atractivității și calității 
locuirii la nivel U.A.T. rurale 
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3.5. Distribuția spațială a dezvoltării – zone de intervenție 

 

Analiza economică semnalează faptul că participarea județului în formarea PIB-ul național pe 

perioada 1985-2016 este în valoare de 1%. Constanța acestei valori indică un motor principal în 

dezvoltarea județului – sectorul primar, susținut de rețeaua de transport național ce s-a dezvoltat 

istoric pentru facilitarea transferului recoltelor de la zona de producție direct către piețe, sau către 

puncte de prelucrare.  

 

Strategia spațială a județului pe perioada 2019-2030 proiectează modelul spațial al creșterii 

economice și sociale a județului, prin localizarea listei programelor și proiectelor în cadrul rețelei de 

localități, preponderent rurale, în cadrul căreia s-a dezvoltat în timp axa urbană, de la est la vest, de-

a lungul cursului Ialomiței. Pentru dezvoltarea județului este mai puțin importantă identificarea 

graniței dintre ce este urban și ce este rural, ci relația funcțională dintre aglomerările economice 

urbane și cele rurale. Modelul spațial al dezvoltării economice analizează modelul de creștere 

urbană și relația funcțională dintre aglomerările economice urbane și cele rurale, factori cruciali în 

implementarea obiectivului general de dezvoltare policentrică a județului Ialomița. 

 

Tipologia spațială urban-rural pe teritoriul județului Ialomița cuprinde patru zone de dezvoltare 

agregate spațial prin coridorul natural al Ialomiței, rețeaua de transport și prin influența generată de 

trei zone urbane – Slobozia, Fetești și Urziceni. A patra zonă este reprezentată de teritoriul rural 

situate între E85 și DN21 și la sud de râul Ialomița.  

 

Caracteristici ale rețelei de localități rurale: În ultima decadă, creșterea oportunităților economice, 

tehnologice și sociale în zonele urbane din județ au determinat o scădere a populației rurale, cu un 

impact negativ asupra posibilităților de asigurare de servicii publice de bază din lipsa de personal. 

Distribuția spațială a scăderii demografice nu este uniformă, vecinătatea orașelor contribuind la 

păstrarea populației rurale în zonele de influență ale municipiilor. Pentru perioada viitoare, 

activitățile agricole nu reprezintă un factor de localizare al populației tinere, sau dacă se înregistrază 

o migrație pozitivă către rural, numărul celor veniți nu crește spectaculos masa demografică la nivel 

rural. Cu toate aceste, spațiul rural nu poate fi neglijat, acesta fiind important nu numai pentru 

județ, ci și pentru locuitorii României prin asigurarea resurselor de hrană. Ialomița rurală nu are o 

singură ”voce rurală”, varietatea terenurilor, oportunitățile economice și sociale (de dezvoltare a 

turismului, de exemplu) contribuind la inițierea de noi modele de viață pentru rezidenți și 

confirmând schimbul cultural, social, economic între urban și rural. Tot spațiul rural, prin 
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multifuncționaliatatea sa, oferă oportunitatea utilizării de surse energetice regenerabile, (eolian, 

celule voltaice, biodisel, ethanol, etc). 

 

Figura 8. Tipologia spațială urban-rural pe teritoriul județului Ialomița 

 

Sursa: IHS Romania 

 

Caracteristici ale rețelei de localități urbane: Rețeaua urbană se află într-o etapă de dezvoltare. Din 

punct de vedere al relațiilor cu coridoarele de transport rutiere, feroviare și navale, Slobozia, Fetești 

și Urziceni sunt considerate ”porți de intrare” în județ, atragând și realizând investiții necesare 

creșterii masei economice și demografice urbane, dar și a zonelor rurale înconjurătoare. În context 

regional, în partea de est a județului, rețeaua urbană formată din Tulcea, Constanța, Mangalia 

reprezintă primă linie economică, socială și culturală la granița externă a UE. Acestă rețea va trebui 

strategic consolidată cu linia a doua, formată din aglomerația urbană Galați-Brăila, Fetești, Călărași 

pentru a acoperi lipsa de zone urbane capabile să susțină dezvoltarea regională, contribuind astfel și 

la dezvoltarea continuă a coridorul regional Constanța-București. 

 

Din punct de vedere al conectivității, prin Urziceni județul este racordat la vest de rețeaua de 

transport rutieră națională – E85, iar prin Slobozia la autostrada A2, precum și la coridorul nord-sud 

Brăila-Călărași, cu deschidere către zona transfrontalieră Romania-Bulgaria. Prin rețeaua feroviară, 

Slobozia se află spre nord în relația cu Moldova, având și legături cu toată regiunea sud-est și sud. 

Fetești, se află la intersecția a trei forme de transport, rutier, feroviar și naval, fiind, datorită acestui 

avantaj, municipiul cu cel mai ridicat potențial de dezvoltare economică în următorul deceniu. 
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Cele patru zone de aglomerare funcțională identificate la nivelul rețelei de localități – în jurul 

principalilor poli ai județului constituie potențiale zone de cooperare pentru atragere de investiții și 

implementare de proiecte. Poziția acestor poli în rețeaua de dezvoltare a județului este cea indicată 

prin PATN – Secțiunea IV - Rețeaua de localități (2016). Delimitarea acestor zone este indicativă și se 

bazează pe criterii de vecinătate, rază de polarizare, accesibilitate și mobilitate către centrul 

polarizator, dar și de existența unor cooperări anterioare la nivel asociativ. Intervențiile strategice 

propuse în figurile următoare susțin dezvoltarea centrului polarizator și cooperarea acestuia cu 

teritoriul de referință și vor fi transpuse în proiecte în cadrul Planului de acțiune.  

 

 

Figura 9. Zona de cooperare Slobozia-Amara 

 
 
 
 

Brăila – Galați 
 
 
 
 
 
 
 

Slobozia-
Amara 

 
 
 
 
 
 
 

Călărași 
 

Municipii poli județeni principali: Slobozia  
Orașe centre urbane cu funcții specializate: Amara  
Comune poli rurali: Grivița 
Comune: Traian, Scânteia, Ograda, Bucu, Gheorghe Lazăr, Mărculești, Cosâmbești, Ciulnița, 
Perieți, Buești, Andrășești, Gheorghe Doja, Miloșești 
 

Direcții de dezvoltare: Consolidare 
centru administrativ și cultural al 
județului; investiții parcuri tehnologice 
profil agricol; tehnologizare activități 
agricole; zootehnie; procesare alimente, 
surse energetice regenerabile; turism 
balnear și cultural  
 
Intervenții Strategice: 

 Slobozia: variantă ocolitoare; nod 
multimodal; centru expozițional 
regional; centru facilități sector agricol 
(întreținere utilaje și tehnologie 
agricolă, cercetare specializată; 
formare profesională) 

 Amara: infrastructura turistică; 
domeniul public; valorificare rezerve 
naturale și balneare; 

 Grivița: rețele utilități publice; 
domeniu public; infrastructura de 
educție și sănătate; 
tehnologizare activități agricole 

 Comune: rețele utilități publice; 
domeniu public; infrastructura de 
educție și sănătate; conservare 
patrimoniu și peisaj; tehnologizare 
activități agricole; Zootehnie 
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Figura 10. Zona cooperare Fetești-Tăndărei 

 
 
 
 
 
 
 
 

Brăila – Galați 
 
 
 
 
 
 
 

Fetești 
 
 
 
 
 
 
 

Călărași 
 

Pol județean secundar: municipiul Fetești; oraș Tăndărei  
Poli rurali: Movila, Mihai Kogălniceanu  
Comune: Stelnica, Bordușani, Făcăeni, Vlădeni, Giurgeni, Gura Ialomiței, Valea Ciorii, Sudiți, 
Săveni, Platonești 

Direcții de dezvoltare: Absorbţie activităţi 
industriale, procesare intermediară a produselor 
agricole și dezvoltare turistică 
 
Intervenții Strategice: 

 Fetești: port fluvial turistic și pt. bunuri 
(cereale, lemn); nod intermodal (CF, port, 
autostradă) și parc logistic >100ha; centru 
facilități transport (întreținere, cercetare, 
formare de specialitate); amenajare centru 
civic și construcție primărie; centru cultural-
expozițional 

 Tăndărei: procesare intermediară a produselor 
agricole; rețele utilități publice; domeniu public 

 Movila, Mihai Kogălniceanu: rețele utilități 
publice; domeniu public; infrastructura de 
educție și sănătate; centre colectare produse 
agricole 

 Stelnica, Bordușani, Făcăeni, Vlădeni, 
Giurgeni: puncte acostare turistică; rețele 
utilități publice; conservare patrimoniu natural 
și istoric; trasee turistice și locuri de campare; 
centru balnear 

 Gura Ialomiței, Valea Ciorii, Sudiți, Săveni, 
Platonești: rețele utilități publice; 
infrastructura de educție și sănătate 
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Figura 11. Zona de cooperare Urziceni-Fierbinți Târg 

 
Moldova 

 
 
 
 
 
 
 

Urziceni 
 
 
 
 
 
 
 

București 
 

Municipii și orașe centre urbane cu rol zonal: Urziceni, Fierbinți Târg 
Comune: Jilavele, Armășești, Ciocârlia, Gârbovi, Valea Măcrișului, Manasia, Alexeni, Ion Roată, 
Axintele, Bărcănești, Drăgoești, Roșiori, Coșereni, Borănești, Sinești, Movilița, Dridu, Maia, 
Rădulești, Adâncata, Moldoveni, Bărbulești 
 

Direcții de dezvoltare:  
Eco-agricultură (legumicultură); surse 
energetice regenerabile; piscicultură și turism 
pescuit; cercetare mediu și producție agricolă  
  
Intervenții Strategice: 

 Urziceni: variantă ocolitoare, parc 
multifuncțional: cercetare/agricultură, 
producție alimentară; rețele utilități 
publice; domeniu public; 

 Fierbinți Târg: rețele utilități publice; 
domeniu public; infrastructura de educție 
și sănătate; 

 Alexeni: reciclare funcțională al fostului 
aerodrom, procesarea intermediară a 
produselor agricole;  

 Comune: tehnologizare producție 
agricolă, rețele utilități publice; 
infrastructura de educție și sănătate; 
piscicultură, turism pescuit 
 

 

 

Figura 12. Zona de cooperare Căzănești 

 
Urziceni 

 
 
 
 
 
 
 

Căzănești 
 
 
 
 
 
 
 

Slobozia 
 

Orașe centre urbane cu funcții specializate: Căzănești 
Comune: Colelia, Cocora, Reviga, Ciochina, Albești, Sălcioara, Munteni Buzău, Sărățeni, Balaciu, 
Sf. Gheorghe, Grindu 

Direcții de dezvoltare:  
Zootehnie și domenii conexe (cercetare riscuri 
infecții, mediu, etc), lanț procesare alimente, 
surse energetice regenerabile; turism  
 
Intervenții Strategice: 

 Căzănești: zootehnie, cercetare 
zootehnică, rețele utilități publice; 
domeniu public; infrastructura de educție 
și sănătate 

 Comune: tehnologizare producție 
agricolă, culturi agricole alternative, 
rețele utilități publice; domeniu public; 
infrastructura de educție și sănătate; 
conservare patrimoniu istoric; turism  

 
 

 

 

 

 

 

 


