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PROIECT DE HOTARARE NR. 	 
privind aprobarea Raportului aferent anului 2021 - referitor la stadiul realiză rii 

miisurilor din „Planal de Mentinere a Calitaţ ii Aerului pentru indicatorii pulberi in 
suspensie (PM 10 ş i PM 2,5). Benzen (C6H6), dioxid de sulf (S02), mottoxid de 

carbon (CO), Plumb (Pb), Arsen (As), Cadmiu (Cd), Nichel (Ni), dioxid de azot i oxizi 
de azot (NO2/N0x) in judetul Ialotni ţa, pentru perioada 2019-2023" 

Aveind in vedere: 
3  - Referatul de aprobare nr.  6  • 	72022 - t) din 	0 	.2022 al  

Presedintelui Consiliului Judetean Ialomita, 
Examindnd: 
- Raportul de specialitate nr. 	N.-- 720221- L. din  /‚  P ,S  .2022 al Directiei 

Investitii ş i Servicii Publice; 
- Avizul nr. 	/2022 — 	din 	.2022 al Comisiei pentru urbanism, 

amenajarea teritoriului, dezvoltare regionala, protectia mediului ş i turism; 
- Avizul nr. 	 72022 — 	din 	.2022 al Comisiei juridice, de 

drepturi, obligaţ ii ş i incompatibiliteiti; 
In conformitate cu: 

prevederile Hotardrii Consiliului Juderean Ialomita nr. 151/31.08.2020 privind 
aprobarea Planului de mentinere a calitatii aerului pentru indicatorli pulberi in 
suspensie (PM 10 ş i PM 2,5). Benzen (C6H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon 
(CO), Plumb (Pb), Arsen (As), Cadmiu (Cd), Nichel (Ni), dioxid de azot i oxizi de azot 
(N027N0x)" in judetul Ialornita, pentru perioada 2019-2023; 

- prevederile art. 49 din Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a 
aerului, a planurilor de actiune pe term en scurt si a planurilor de mentinere a caliteitii 
aerului, aprobata prin Hotardrea de Guvern nr. 25772015; 

- prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjureitor, cu 
modificeirile  i completdrile ulterioare; 

- prevederile Ordinului ministrului mediului nr. 598/2018 privind aprobarea 
listelor cu uniteitile administrativ-teritoricde intocmite in urma incadrarii în regimuri de 
gestionare a ariilor din zonele ş i aglomereirile prevazute în anexa nr. 2 la Legea nr. 
10472011 privind calitatea aerului inconjurator; 

- prevederile art. 173 al/n. (3) lit. d) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu 	 completarile ulterioare; 

In temeiul art. 196 cilia (1) lit, a) din Ordonanta de Urgentei a Guvernului nr. 
5772019 privind Codul Admin istrativ, cu modificdrile ş  i completeirile ulterioare, 

Consitrul Judetean lalomita 
11111 /11 11111111111111111111 

10000106844 
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HOT Ă R Ă STE: 

Art.1 Se aprobd Raportul aferent anului 2021 cu privire la stadiul realizdri 
mdsurilor din Planul de Mentinere a Calitdtii Aerului pentru indicatorii pulberi în  
suspensie (PM 10 si PM 2,5). Benzen (C6H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon 
(CO), Plumb (Pb), Arsen (As), Cadmiu (Cd), Nichel (Ni), dioxid de azot ş i oxizi de azot 
(NO2/N0x)" în judetul Ialomita, pentru perioada 2019-2023, conform anexei care face 
parte integrantd din prezenta hotdrare. 

Art.2 Prin grija Secretarului General al judetului Icdomita, prezenta hotdrdre va 
fi comunicatd directiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Judetean 
Ialomita, Agentiei pen tru Protectia Mediului Ialomita, Institutiei Prefectului — Judetul 
Ialomita, urmand a fi publicatd pe site-ul Consiliului Judetean Ialomita Sectiunea „ 
Monitorul Oficial al Judetului kdomita" ş i afisatd la avizierul 

PRESEDINTE, 	 Avizat, 
MARIAN PAVEL 
	

Seeretarul General al Judetului Ialomita 
ADRIAN-ROBERT IONESCU 

Nr.  	 Rd/0c, 
Adoptatei  la Slobozia 	 IL. 
Askizi 	,2022 	 2ex. 

Cod FP -07-06, Ed.2vers.0 



Anexa 
la Hot ă ră rea CJ Ialomita nr. 	din 	2022 

RAPORT 
Cu  privire la stadiul realiz ă rii m ă surilor din Planul de Men ţ inere a Calit ăţ ii Aerului pentru 

indicatorii pulberi in suspensie (PM 10, ş i PM 2,5), benzen (C6 H6), dioxid de sulf (S02), monoxid 
de carbon (CO), plumb(Pb), arsen (As), cadmiu (Cd), nichel (Ni) ş i dioxid de azot ş i oxizi de azot 

(No2/N0x) in judeţ ul Ialomi ţ a (2019-2023) 
pentru anul 2021 

Cadrul legal stabilit de legislatia specified privind calitatea aerului este eel stabilit de Legea 
nr.104/2011 privind calitatatea aendui inconjurdtor, H.G. nr.257/2015 privind aprobarea Metodologiei de 
elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de actiune pe termen scurt ş i a planurilor de 
menţ inerea calit ă tii aerului ş i OMM ru-.59872018 pentra aprobarea listelor cu unit ă tile administrative-
teritoriale intocmite in urma incadr ă rii in regimuri de gestionare a ariilor din zonele ş i aglomeră rile 
prevdzute in anexa 2 la Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjur ă tor. 

Planul de mentinere a calit ă tii aerului pentru indicatorii pulberi in suspensie (PM 10, ş i PM 2,5), 
benzen (C6 H6), dioxid de sulf (S02), monoxid de carbon (CO), plumb(Pb), arsen (As), cadmiu (Cd), 
niche! (Ni) ş i dioxid de azot ş i oxizi de azot (No2/Nox) in judetul Ialomita elaborat de care Consiliul 
Judetean lalomita a fost avizat de catre ANPM ş i APM lalomita i aprobat prin Hot ă ră rea Consiliului 
Judetean Iatomita nr.151/31.08.2020. 

Cornisia tehnic ă  pentru realizarea ş i monitorizarea Planului de mentinere a calit ă tii aenilui a fost 
constituită  prin Dispozitia Pre ş edintelui Consiliului Judetean Ialomita nr. 104/23.09.2016 ş i actualizat ă  
prin Dispozitia nr 79/26.02.2021. 

Conform prevederilor art.49 din H.G. nr.257/2015, comisia tehnic ă  de la nivelul Consiliului 
Judetean Ialomita, intocme ş te anual un Raport cu privire la stadiul realizdrii m ă surilor din Plan, pe care îl 
supune spre aprobare Consiliului Jude ţ ean. 

Raportul urrn ă re ş te monitorizarea Planului conform eapitolului 6: „Mă surile sau proiectele 
adoptate in vederea men ţ inerii calităţ ii aerului in judeţ ul Ialomi ţ a aplicabile ambelor scenarii„ 
pentru urm ă toarele domenii: 
Domeniul reziden ţ ial (locuin ţ e, clă diri publice, spaţ ii verzi, ş antiere) — surse de suprafaţă  
M1 Realizare/extindere retea de distributie a gazelor naturale 
M2 Reabilitarea termic ă  a cl ă dirilor publice ş i a locuintelor 
M3 Extincterea spatiilor verzi ş i crearea de perdele forestiere in lungul editor de transport 
Domeniul Agricultură  — surse de suprafa ţă  
M4 Imbunatatirea infrastructurii agricole, modernizarea drumurilor de exploatare Agrieole 
Domeniul Transport — surse mobile, surse de suprafa ţă  
M5 Proiectare ş i realizarea de sensuri giratorii, parc ă ri, drumuri cu sens unic, limit ă ri de vitez ă , semafoare 
sincronizate, benzi speciale dedicate mijloacelor de transport in comun pentru evitarea ambuteiajelor ş i 
fluidizarea traficului 
M6. Reabilitare/modernizare infrastructura de transport ş i infrastructuri conexe 
M7 Mdrirea gradului de folosire a transportului public ş i ineurajarea utilizdrii mijloacelor de transport in 
comun 
Domeniul Promovare, constientizare, informare 
M8 Campanii de con ş tientizare a populatiei cu privire la efectele polu ă rii atmosferice, sursele majore de 
poluare ş i poluantii specifici, m ă surile propuse pentru mentinerea catit ăţ ii aerului la nivelul judetului 
Ialomita. 

Pentru evaluarea stadiului realiz ă rii mă surilor din PMCA pe anul 2021, au fost transmise 
chestionare entit ă tilor responsabile. In baza r ă spunsurilor, au fost actualizate datele din PCA-capitolul 6: 
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Stadiul de implementare a mă surilor din cadrul Planului de Mentinere a Calită tii Aerului In judetul 
Ialomita pentru anul 2021, anex ă  la prezentul Raport. 

Mă sura Ml- Realizarea/extinderea retea de distribu ţ ie a gazelor naturale 
Cel mai amplu proiect in cadrul m ă surii MI este al municipiului Fete ş ti: „Extindere re ţ ea inteligent ă  de 
distribu ţ ie a gazelor naturale in cartierele Coloni ş ti, Vlasca, Fetesti-Ora ş  ş i Buliga" realizat ă  in parteneriat 
cu comuna Stelnica, Obiectivul finantat prin POIM 2014-2020 este in evaluare tehnic ă  ş i prevede 
realizarea a 95 .089 m de reţ ea ş i a 4.401 bran ş amente in crawl Fete ş ti, a 25.474 m de re ţ aea ş i 665 
bran ş amente in comuna Stelnica. 

Au fost constatate progrese semnificative in ceea  cc  prive ş te m ă sura M 2,, Reabilitarea termic ă  
a cl ă dirilor publice si locuintelor". Astfel, in luna decembrie 2021 au fost semnate contractele de 
finantare Prin POR 2014-2020- axa de finanţ are 3 pentru cre ş terea eficientei energetice a imobilelor din 
municipiul Slobozia (Strada R ă zoare nr.3, Muzeul Judetean Ialomi ţ a, Centrul Cultural Ionel Perlea, Scoala 
Specială  Ion Teodorescu ş i Centrul Militar Judetean), responsabil Consiliul Judelean Ialomita, lucr ă rile 
unnând a fi finalizate in anul 2023. 

Alto aspecte importante aferente M ă surii M 2 sunt lucr ă rile de reabilitare terrnic ă  i  modernizare 
a Ambulatoriului din cadrul Spitalului Jude ţ ean de Urgenta Slobozia (stadiu de realizare 40%), responsabil 
Consiliul Judetean Ialomita, ş i iniţ ierea lucră rilor de reabititare termic ă  ş i modemizare a incintei Spitalului 
Judetean de Urgenţă  Slobozia. 

Au fost finalizate  i  recep ţ ionate lucră rile de reabilitare termic ă  ş i modernizare a Scolii Gimnaziale 
„Mihai Viteazul" corp Cl, municipiul Fete ş ti finantate prin PNDL ş i realizate lucr ă ri de reabilitare 
termic ă  si modemizare a imobilelor Liceului Teoretic Carol I Fete ş ti (stadiu de realizare 80%) — proiect 
finanţ at prin POR. 

Se află  in stadii avansate lucr ă rile de reabilitare tennic ă  i  energetic ă  a Complexului de Servicii 
Sociale Slobozia (85%) 
Au fost finalizate ş i recep ţ ionate lucr ă rile de reabilitare terinic ă  a clă dirilor gră diniţă  ş i dispensar uman 
din comuna Giurgeni ş i a Scolii Gimnaziale din comuna B ă rc ă nesti, finantate prin PNDL. 

In cadrul M3 - Extinderea spatiilor verzi si crearea de perdele forestiere in lungul c ă llor de 
transport, este in curs de implementare proiectul „imp ă duriri ş i realizare perdele forestiere de protectie 
pe DN21, A2 si DN2, gestionat de care Directia Silvicä, celelalte actiuni din cadrul m ă surii fiind 
finalizate. 

Mă sura M4: imbună tă tirea infrastructurii Agricole, modernizarea drumurilor de exploatare 
Agricole 

La sfirş itul anului 2021 se aflau in derulare cloud proiecte ale comunei Ciulniţ a, A4.3 ş i A4.4. 
Mă sura M5: Proiectare realizare de sensuri giratorii, parc ă ri, drumuri Cu sens unic, 

limită ri de vitez ă , semafaorizate are o singură  activitate in derulare: arnenajare parcare Tn oralul 
Tă nd ă rei. 

In cadrul mă surii M6: Reabilitare/modernizare infrastructura de transport si infrastructuri 
conexe care include 37 proieete, 22 de proiecte erau finalizate la sfă rş itul anului 2021: 
- „Realizare c ă i de circulatie rutier ă  si pietonală  pe o lungime de 3 856 m" in municipiul Slobozia, finan ţ at 
prin PNDL; 
- „Modernizare a 11 010 m retea drumuri locale in comuna Moviliţ a" finantat prin PNDL; 
- „Modemizare infrastructur ă  rutieră  de interes loal 10 809 in in comuna Adă ncata„ finantat prin PNDL 

„Modernizarea a 1 400 m drumuri s ă testi de interes local in comuna Grindu", finantat prin PNDL; 
- „Modemizarea a 3 680 m drumuri de interes local in comuna Ciochrlia", fman ţ at prin PNDL; 
- „Asfaltarea a 6.191 m de drumuri locxale in coinuna Jilavele", firm-4g prin PNDL; 
- „Reabilitarea a 3 886 in de drumuri de interes local in comuna Ră dule ş ti", finan ţ at prin PNDL 

„ Modernizarea a 2.903 m de drumuri de interes local in comuna Moldoveni", finan ţ at prin PNDL 
- „Modernizare a 12 545 m drum judetean DJ 102 H, Reviga-Milosesti", finan ţ at prin PNDL; 
- „Modernizare a 25 350 m de drum judeţ ean DJ203 F, DN2C: (Grivita)-Smimalazu-Scinteia-Valea 
Ciorii -DN21A, km 0+000-kin 25+350", finantat prin PNDL ;  
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„Modernizarea a 49 517 m drumuri jude ţ ene DJ302 (km 13+865-km37+545) localit ă tile Dr ă goesti-
Ro ş iori-Movilita-Dridu, DJ 101 (km 52+100-37+600) localit ă tile Dridu-Fierbinti Târg-limit ă  jud. Ilfov, 
DJ101 (km 52+100-59+700) loca ł it ăţ ile Dridu-Jilavele ş i DJ 402 (km 53+700-61+740) limit ă  judet 
C ă lă ra ş i-Sinesti (DN2)” finatat prin POR, Axa 6.1; 
- „Modemizare a 5 083 m drumuri comunale cu suprafata de 25 345 mp în comuna Dr ă goe ş ti", finantat 
prin PNDL; 

„Reabilitare a 5000 m sistem rutier str. Scolii-continuare, Viilor, Prtinulai, Cire ş ului, Bentalui, 
Eternit ă tii, Pompierilor, Stadionului, Gârlci , Lalelelor, Agricultorilor, Cimpeni din crawl C ă ză ne ş ti" 
finantat prin PNDL; 
- „Modemizare ş i reabilitare a 9 900 m drumuri orăş ene ş ti in Ţă nd ă rei- Etapa finan ţ at prin PNDL 
- „Modemizarea a 6 200 m str ă zi orăş ene ş ti in Ţă ndă rei" 

„Modemizarea prin asfaltare a 5 300 in de clrumuri stradale de interes local in comuna S ă ră teni" finantat 
prin PNDL 
-„Modemizarea a 4 100 m de str ă zi-platforma drumului-in comuna S ă lcioara" finantat prin PNDL 
-„Modemizarea a 4 443 m drumuri locale in eomuna Giurgeni", finantat prin PNDL 
-„Modernizare a 1 800 m str ă zi comunale (Malului, Putului, Brandu ş ei) Fierbinti Targ" 
Celelalte proiecte din cadrul m ă surii se afl ă  in implementarec, cu stadii de realizare avansate. 
In cadrul M ă surii M 7- Marirea gradului de folosire a transportului public si incurajarea utilizarii 
mijloacelor de transport in comun, 

Planul de Mobilitate Urban ă  Durabil ă  pentru mtmicipiul Slobozia a fost finalizat ş i receptionat 
- Planul de Mobilitate Urban ă  Durabil ă  ora ş ul Ţă ndă rei se afla in curs de actualizare 
- Planul de Mobilitate Urbana Durabil ă  in municipiul Fete ş ti a avut stadiul de implementare de 70%. 
- Proiectul „Sistem Integrat de Transport Durabil in municipiul Fete ş ti„ finantat prin POR, axa 

prioritar ă  3, se afl ă  in implemenatre, av ă nd stadiul fizic de realizare 20%. 

Stadiile de realizarii m ă surilor pentru anul 2021 sunt prezentate in tabelul ata ş at. 
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Nr. M/A Descriere MIA Rezultat scontat Indicator de 
mcmitorizare a 

progreselor 

	

Responsabil 	Perioadii 	S adiul de implementare 
implement 	Anil 2021 

are 

	

va IV" 	 A-e; 

Costuri 
(mu i LEI) 

Sursi finantare Priori 	Seana 
tate 	spa Oath" 

M1 Realizare/extindere re ţ ea de distribu ţie a gazelor nat-urale 

A1.1 aplicabilă  
scenarrului 2 

Extinderea re ţ elei de 
distributie gaze naturale In 
municipiul Fctesti - 
strada Atelierelor, 
bransarea a 15 gospod ă rit 
la reteaua de gaze naturale 

Mama. Revizuită  pain  
Proiectul : 
Extindere reţea intelig,entă  
de distribuţ ie a gazelor 
natinale in cardereie 
Colonisti, Vlasea, Fetesti- 
ora s si Buliga„ in 
parteneriat  cu comma 
Stelnica: 
-Realizarea a 95 km reţ ea 
in Fetesti ş i 25,47 km in 
comuna Stelnica 
- Realizarea unui num ă r 
de 4.501 bran ş amente 
Fetesti ş i 665 
bransamente "in Stelnica 

Reducerea cantită tii de 
combustibit lemnos 
titilizat pentru 
incă lzire, reducerea 
emisiilor 

or  gospodă rii 
bransate la 
reţ eaua de gaze 
naturale 

Km reţ ea de 
alimentare cu 
gaze natnraie 

or  gospodă rii 
bransate la 
reţ ema de gaze 
naturale 

Primarul 
municipiului 

Feteş ti 

Primaral 
municipitilui 

Fetesti 

Primal-id 
conumei Steluica 

2019-2023 0 

Procedură  de evalaare 
tehnică  

36 

135.609 

Buget local si cofinantare 
de la GDF Suez 

POIM 2014-2020 
Dezvoltarea retelelor 

inteligente de distribuir' e 
a gazelor naturale 

Mică  

Mare 

Locald 

Locală  

A1.2 
aplicabil ă  

scenariului 2 

Extindere retea alimentare 
gaze naturale Cu  6,4 km 
pe 16 strazi in orasul 
Tă ndă rei 

Reducerea cant ă tăţ ii de 
combustibil lemnos 
utilizat pentru 
incă lzire, reducerea 

emisiilor 

km retea de 
albnentare cu 
gaze naturale 

Primarul orasului 
Ţă ndirei 

2018-2022 Protect in derulare 
Stadiu fizic 46% 

1000 Buget local Mare Local ă  

A1.3 
aplicabilă  

scenariului 2 

Extindere conductă  de 
gaze naturale (Dn=40 
mm) cu 0,13 kin pe 
stră zile Că minului, 
Comma, Ciresului 
in comma Cosereni 

Reducerea cantită ltii de 
combustibil lemnos 
titilizat pentru 
incă lzire, reducerea 
emisittor 

km conductă  de 
gaze naturale 

S.0 
MEGACONSTR 

UCT S.A. 

2018-2020 Protect finalizat 25 Buget privat Medic Local ă  

Mă suri sau proiecte adoptate in vederea mentinerii cantata aerului in judetui Ialomita aplicabile ambelor scenarii. 

Stadial realivă rii mbisurilor pentru anal 2021 



Nr. MLA Descriere NI/A Rezultatscontat Indicator de 
monitorizare a 

proareselor 
km retea 

distribuţ ie gaze 
naturale 

Responsabil 

Primarul 
comunei Ciulnita 

SE. Premier 
Energy S.R.L 

Perioadfi 
i mplem ent 

are 
2020-2023 

Studio' de implementare 
Anul 2021 

A fost realizat studjul de 
fezabilitate pentru 5869 m 
A fost depusă  o solicjtare 
pentru includerea in 
Programul National de 
Construcţ it de mteres Public 
sau Social, subprograrmil „ 
Alte objective de interes 
public sau social in 
domeniul constructiilor„ - 
CNI 

Costuri 
(mu LED 

134 

Sursk finaidare Priori 
tate 

Seara 
spatial:1 

Locală  AI.4 
aplicabilă  

scenariului 2 

Extinderi ale retelei de 
distributic gaze naturale 
Cu 0,57 km retea Dn=570 
m In sand, comuna 
Ciulnita 

Reducema cantit ăţ ii de 
combustibil lenwos 
utilizat pentru 
incă lzire,  reduces-ca 
emisidor 

Buget local ş i bugetul 
operatondui S.C.Premier 
Energy SRL (Cofmantare 
conform legii 
123,art.151) 

Mieă  

A1.5 
aplicabilă  

scenariului 2 

Extinderi ale retelei de 
distributie gaze naturale 
cu 1,9 km ,Dn=570 m in 
sand comuna Ciulnita 

Reducerea cantit ăţ ii de 
combustibil lemnos 
utilizat pentru 
inc ă lzire,  reduces-ca 
ernisiilor 

km relea 
distibuţ ie gaze 

naturale 

Primarul 
comunei Ciulniţ a 

SE. Premier 
Energy S.R.E 

2019-2023 A fret realjzat studiul de 
fezabilitate pentru 5869 m. 
A fost depusă  o solicitare 
pentm includes-ca in 
Programul National de 
Constractii de it -Acres Public 
sau Social, subprogramul „ 
Alto objective de interes 
public sau social in 
domeniul constructiilor„ - 
CNI 

547 Buget local ş i bugetul 
operatomlui S.C.Prernier 
Energy SRL (Cofmantare 

conform legii 
123,art.151) 

Medic Locală  

A1.6 
aplicabil ă  

scenariului 2 

Extiuderea retelei de 
distributie a gazelor 
naturale cu 2,4 km in 
satul Jon Ghica, comuna 
Ciulniţa 

Reducerea cantităţ ii de 
combustibil lemnos 
utilizat pentru 
incă lzire,  reduces-ca 
emisjilor 

Km reţ ea 
distributie gaze 

naturale 

Primarul 
comunei Ciulnita 

SE. Premier 
Energy S.R.L 

L 

2019-2023 A fost realizat studiul de 
fezabilitate pentru 5869 M. 
A fret depusă  o solicitare 
pentru includes-es in 
Programul National de 
Construe-pi de mteres Public 
sau Social, subprogramul „ 
Alto objective de bites-es 
public sau social in 
domeniul constructiilor„ - 
CNI 

948 Buget local ş i bugetut 
operatontlui S.C.Premier 
Energy SRL (Cofman ţare 

conform legii 
123,art.151) 

Mare Local ă  

A1.7 
aplicabilă  

scenariului 2 

Racorclarea a 70 de 
gospoclă rii la releaua de 
distributie a gazelor 
naturale in comuna 
Ciulnjta 

Reducerea cantit ăţ ii de 
combustibil lemnos 
utilizat pentru 
incă lzire,  reduces-ca 
emisiilor 

Nr locuinţe 
gospodă rii 

racordate la 
reteaua de 

clistribatie a 
gazelor naturale 

Primarul 
comunei Ciulniţ a 

SE. Premier 
Energy S.R.L 

2019-2023 A fost realjzat studiul tie 
fezabilitate pentru 5869 in. 
A fost depus ă  o solichare 
pentm incIuderea in 
Programal National de 
Constructii de bites-es Public 
sail Social, subprogramul „ 
Aite objective de interes 
public sau social in 
domeniul construcriitor„ - 
CNI 

70 Buget local ş i bugetul 
operatomlui S.C.Premier 
Energy SRL (Cofinantare 
conform legii 123,art.151 

Medic Locală  

. 	. 	 . 	.. 	.... 	.. 	. . 	. 
I M2 , Reabilitarea . termica a .  cliidiribir pliplice.si a .  itl:Ctiintplor,. 
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Nr. M/A Deseriei -e MIA. Rena ltat seontat Indicator de 
monitorizare a 

proereselor 
tap suprafaţă  

construită  
reabilitat ă  Mimic 

. 	 . 
Responsabil 

Presedmtele 
Consilialui 

Judetean Ialomila 

.. 	. 	. 
Perioadă  

'i mplement 
are 

2018-2023 

Stadiul de implementare 
Ann' 2021 

Au fost revizuite 
documentatiile audit 
energetic, expertiza tehnica, 
DAL1. 
A fret semnat contractul ale 
finanţare in luns decembrie 
2021. 
In procedurd de 
achizitionare servicil 
documentaţ ie PT si asisten ţ a 
tehnică  pe durata execută iii 
luca-ă rilor 

Costuri 
(mil LEI) 

4 563  

Surs ă . finantare Priori 
tate 

Scara 
spatial ă  

A2.1 aplicabild 
scenariului 2 

C-reş terea eficientei 
energetice a cI ă dirii 
administrative din strada 
Ră zoare nr.3, municipiul 
Slobozia, judetul lalomita. 
pentru o suprafaţă  
construită  de 356 nip 

Reclucerea emisiilor de 
PM2,5, PM10, 
NOx/NO2 
M ă suri de interventie 
care due la reducerea 
emisiilor anuale 
echivalent CO2 (kg 
CO2/m2fan) de la 48 
la 18 inseamand o 
reducerc de 62,5 % 
pentru o suplefaţă  
construit ă  de 356 mp 

FOR 2014-2020 - axa de 
finantare 3. Sprijinirea 
tranzitiei c ă tre o 
economic Cu entisii 
scă zute de carbon; 
Prioritatea 3.1. 
Sprijinirea eficienţei 
energetice, a gestionă rii 
inteligente a energiei ş i a 
utiliză rii euergiei din 
surse regenerabile in 
infrastructurde publice, 
Operaţ iunea B —Clă diri 
publice 

.i buget local 

Mare Locală  

A22 aplicab ă rd 
scenariului 2 

Cre ş terea eficieri ţ ei 
energetice a sediului 
Muzeului Jude ţ ean 
Ialomila municipiul 
Slobozia pentru o 
suprafaţ d cons ţ ruită  de 
751 mp 

Reducerea einisidor de 
PM2,5, PM10, 
NOVN02 
Mdsuri de intervende 
care due la reducerea 
emisidor anuale 
eeltivalent CO2 (kg 
CO2/m2/an) de la 38 
la 21 insemnă nd o 
reducere de 44,73% pe 
o suprafaţă  coustruild 
de 751 nip 

mp suprafaţă  
construită  

reabilitat ă  tennic 

Presedintele 
Consiliului 

Judeţ ean Ialomata 

2018-2023 Au fost revizuite 
documentatide audit 
energetic, expertiza tehnica, 
DALI. 
A fret semnat contractul de 
finanţare in tuns decembne 
2021. 
In procedurd de 

achiziţ ionare servicii 
docurnentatie PT si asistenţă  
tehnică  pe durata execută rii 
lueră rilor 

5 226 FOR 2014-2020 - aim de 
finamare 3: Sprijimrea 
tranzinei &afro o 
economic cu emisii 
sedzute de carbon; 
Prioritatea 3.1. 
Sprijinirca eficien ţei 
energetMe, a gestionă rii 
inteligente a energiei si a 
miliză rd energiei din 
anise regenerabile in 
infrastructurile publice, 
Operanunea B — Clă diti 
publice 

si buget local 

Mare Local ă  

A2.3 aplicabilă  
scenariului 2 

Cresterea eficienţ ei 
energetice a clă dirii 
Centsul Cultural 
UNESCO „Ionef Perlea"- 
municiptul Slobozia 
pentm o suprafată  
constrait ă  de 1945 sup. 

Reclucerea emisnlor de 
PM2,5, PM10, 
NOx/NO2 
M ă suri de interventie 
care due la reducerea 
emisidor anuale 
echivalent CO2 (kg 
CO2./m2/an) care due 
la o reducere de 
53,58% pentau o 
suprafaţă  construită  de 
1 945 mp. 

nip suprafatd 
construită  

reabilitaa tennic 

Presedintele 
Consiliului 

Judetean Ialomrta 

2018-2023 Au fost revizuite 
documentatiile audit 
energetic, expertiza telmica, 
DALI. 
A fost seronat contractul de 
finanţ are in tuns decembrie 
2021. 
In procedurd de acbizitie 

servicii documenta ţ ie PT si 
asistenţă  tehnică  pe durata 
executdrii luadrilor 

13.896 POR 2014-2020 - axa de 
finanţ are 3: Sprijinirea 
tranziţ ici Cade o 
economic en cu emisii 
scazute de carbon; 
Priontatea 3.1. 
Sprijinirea eficien ţ ei 
energetice, a gestimadrii 
inteligente a energiei si a 
utilizării energiei din 
surse regenerabile in 
infrastructurile publice, 
Operaliunea B — Clă disi 
publice 

si buget local 

Mare Locald 
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Nr. M/A Descriere NI/A Rezultat scontat Indicator de 
monitorizare a 

IrogreseIor  
mp suprafaţă  

cowl:Fund 
reabilitată  teimic 

Responsabil 

Pre ş edintele 
Consiliului 

Judetean Ialorn it a 

Perioadd 
implement 

are 
2018-2023 

Staditil de implementare • 
Auld 2021  

Project In implementare. 
A fost semnat contractual de 
finantare (21 03.2019). 
2021: A fost relua ă  
procedura de achizihe 
lucră ri. 

Casturi 
(mu LED 

7.473  

Sursd finantare 

FOR 2014-2020 — axa 
prioritară  8: Dezvoharea 
infrastructurii sanitare si 

sociale; Prioritarea de 
investitii 8.1: Invest:nit In 
inhustructurile sanitare si 

sociale, Obiectivul 
Specific 82- 

Imbunk ăţ irea calit ă tii ş i 
a eficienţ ei ingrijirii 

spitalicesti de urgenţă , 
Operaş i unea B-Unititi de 
Primiri Urgente ş i buget 

local 

Priori 
tate 

Mare 

Scara 
spatiald 

Judeteană  A2.4 aplicabilă  
seenariului 2 

Modemizarea, extinderea 
ş i dotarea unită tii de 
priutiai urgente din cadrul 
Spitalului Judetean de 
Urge* Slobozia pentru o 
suprafată  construrt ă  de 
961 mp 

. 

Reducerea emisnlor de 
PM2,5, PM10, 
NOx/NO2 
IVIăsini de intervenţ ie 
pentru cre ş terea 
eficientei energetice a 
imobilului: 
anvelopare, reali7area 
inc ă lzitii/rdeirii prin 
pompă  de c ă ldură  aer- 
aer, sistem de HVAC 
automatizat care vor 
conduce la seă derea 
consumului de 
combustibil pentru o 
suprafat ă  construită  de 
961 mp. 

A2.5 aplicabil ă  
sccenariului 2 

Realizarea lucră rilor de 
reabilitare terwic ă  ş i 
modernizare a 
Ambulatoriutui din 
cadrul Spitalului Judetean 
de Urgentă  Slobozia 
pentru o suprafata 
constmită  de 1793 mp 
(P-PlE) 

Reducerea emisidor de 
PM2,5, PMI0, 
N0x7NO2 

mp suprafată  
construit ă  

reabilitată  termic 

Presedintele 
Cons ă liului 

Jude ţean lalomiţ a 

2018-2023 Protect in implementare . 
A foot semnat contractual de 
finaigare 
ur.4993/10.12.2019 
2020: Elaborata 
docinnentaha protect tehruc 
si realizată  procedura de 
achizitie lucră ri. 
2021: Stadiu reli7are 40% 

17.490 POR 2014-2020, axa 
prioritară  8- Dezvoltarea 
infrastructurii sanitare si 
sociale; Prioritatea de 
investiţ ii 8.1: hwestnii In 
infrastnicturile sanitare ş i 
sociale obiectiv specific 
8.1: Cre ş terea 
accesabilită tii serviciilor 
de s ă n ă tate, comunitare si 
a color de nivel secundar, 
Operatiunea A: 
Ambulatorii si buget 
local 

Mare Local ă  

A2.6 aplicabilă  
seenariului 2 

Realizarea lucr ă tilor de 
reabilitare termic ă  ş i 
modernizare a incintei 
cI ă dirii Spitalului 
Judeţ ean de Urgenţă  
Slobozia pentru o 
suprafat ă  construită  de 
15 200 m. 

Reducerea emisiilor de 
PM2,5, PM10, 
NOx/NO2 

nip suprafaţă  
construită  

reabilitată  termic 

Presedintele 
Cousilitilui 

Judeţ ean Ialomita 

2018-2023 2020: Revizaire 
documentape DALI. 
Achizitie servicii Proiect 
tebnic, Iuctă ri si dotă ri. 
2021: Stadiu de reali7are 3% 

60 798 Buget de stat (PNDLII) ş i 
buget local 

Mare Locală  

A.27 aplicabilă  
scenariului 2 

Realizarea lucră rilor de 
reabilitare tennic ă  ş i 
modernizare a Ş colii 
Gimnaziale „Mihai 
Viteazul", corp Cl 
municipiul fete ş tt pentru 
o suprafată  construit ă  de 
677 nip 

Reduces-ca emisiflor de 
PM2,5, PM10, 
NOVNO2 

nip suprafaţă  
construită  

reabilitat ă  termic 

Primarul 
municipiului 

Feteş ti 

2018-2020 Finalizat PVRL 
m.4513/28.052021 

1 456 Buget de stat (PNDLH) ş i 
buget local 

Mare Locală  

4 



Nr. M/A Deseriere M/A Reztatat scontat 

Reducerea emisiilor de 
PM2,5, PM10, 
NOx/NO2 

Indicator de 
monitnrizare a 

a ro. restlor 

Respousabil Perioadit 
implement 

are 

Stadiul de implementare 
Anal 2021 

Costerri 
(mill LEI) 	, 

Sursi finantare Priori 
tate 

Seara 
spalială  

A2.8 
aplicabilă  

scenariului 2 

Realizarea lucră rilor de 
reabilitare formica" ş i 
modernizare a Seolii 
Gimnazialo „Radii 
Vodr,corp A (466 nip) ş i 
cutp B (478 nip), 
municipiul Fete ş ti, 
judejul Ialomi ţ a 

Misura a fost 
completat ă  print 
Reabilitarea si 
modernizarea Scoalij 
Gimnaziale „Aurel 
Vlaicif" i a spatiilor 
publiee urbane In 
municipiul Fetesti 

nip suptafată  
construită  

reabilitat ă  termic 

Primarul 
municipiului 

Fetesti 

2018-2020 

2019-2023 

Lucră rile nu an fost 
incepute. Procedurd juridicd 

PT ş i contract lueră ri. Stadiu 
de implementare 3% 

2 304 

2019-2023 

Buget de stat (PNDLI1) ş i 
buget local 

POR/2018/13/13.1/1/7 
REGIUNI- Axa 13 

Irnbunătăţ irea calită jii 
vietii populajiei in 

orasele mici ş i mijlocii 

Medic 

Mare 

Locald 

A2.9 
Aplicabild 

scenariului 2 

Realizarea lucr ă rrIor de 
reabibltare tornic ă  ş i 
modemizare a Liceul 
Teoretic„ Carol F', 
municipiul fete ş ti, pentru 
o suprafată  constrain.' de 
785 nip 

Reducerea emisiilor de 
PM2,5, PM10, 
NOx/NO2 

nip suprafajă  
construită  

reabilitată  tormic 

Prirnarul 
municipiului 

Fete ş ti 

2018-2022 Project in dendare, Stadjul 
Ezie de realizare 80% 

2 311 POR 2014-2020 - axa 
3.1B ş i buget local 

Medie Locală  

A2.10 
Apljeabilă  

scenariului 2 

Realizarea lucră rilor de 
reabilitare tennic ă  ş i 
energetic ă  a clă rdirii 
Complexului de Servicji 
Sociale din Slobozia, 
judejul lalomija pentra o 
suprafatd construită  de 1 
595 nip; 

Reducer-ca emisiilor de 
PM2,5, PM10, 
NOx/NO2 

nip suprafatd 
constmită  

reabilitatd tonic 

Directorul 
D.G.A.S.P.0 

Ialomita 

2018-2022 Project in derulare. Stadjul 
de jmplementare 85% 

2 724 POR 2014-2020 
- axa prioritară  3.1 B si 

buget local 

Mare Locală  

5 



Nr. M/A 	. 

A.2.11. 
aplicabilă  

scenariului 2 

— 	Descriere MIA 

Realizarea lucr ă rilor de 
reabilitare termică  si 
modemizare cre şă  in 
municipitd Unieeni 
pentni o suprafaţă  
construită  de 939 um 

Rezultat scontat 

Reducerea emisidor de 
PivI2,5, PM10, 
NOx/NO2 

Indicator de 
mcmitorizare a 

progreselor 
nip suprafaţă  

construit ă  
reabilitată  termic 

Responsabil 

Primarul 
municipintui 

Urziceni 

Perioad ă  
implement 

- are 
2018-2020 

Stadiul de implementare  
Anal 2021 

Cotton  i 
(mu  i LEI) 

Sursă  finanta re Priori 
tate 

Scara 
spatial 

Proiect fmalizat. Proces 
verbal de recepţ ie la 
terminarea lucr ă rilor 
m.7799/15.042020 

2 299 Buget de stat (PNDLII) ş i 
buget local 

Medic Locală  

Medic 
Realizarea lucr ă rilor de Project finalizat.. Proces Buget de stat (PNDL1I) ş r 
reabilitare tcrmic ă  ş i 
modemizare empuri 

2018-2020 verbal tie recep ţ ie la buget local 
'-ă r" terminarea lum ilor 

clă diri Gră dinita „Raz ă  de nr19157/17.09.2019 340 
Soare" din municipild 
Urziceni pentru o 
supralkă  constmit ă  de 1 

Buget de stat (PNDL1I) ş i 
buget local 

Medic 

132  nip 

Realizarea lucră rilor de 

2018-2020 Project finalizat.. Proces 
verbal de recep ţ ie la 
tenninarea lucră rilor 

reabilitare termic ă  ş i 
modernizare a ,$coalii 

nr.17546128.082019 652 

Gimnaziată  „Alexandru 
Odobescu"diu municipiul 
Urzieeni suprafaţă  
construită  de 
460  nip 

A2.12 aplicabilă  Realizarea lucră rilor de Reducerea emisiilor de nip suprafaţă  Primarul 2018-2022 Proiect in derulare. 2 160  FOR -axa 3113 ş i buget Medic Locată  
scenariului 2 reabilitare tennic ă  ş i 

modernizare a Liceul 
PM2,5, PM10, 
NOx/NO2 

construit ă  
reabilitată  ternajc 

munierprului 
Fete ş ti 

Stadiu de realizare lucră ri 
40% 

local 

Tehnologic de Industrie 
Alimentară  municipiul 
Fete ş ti, coup C ş i coro D-
municipiul Fete ş ti pentru 
o suprafaţă  construită  de 
791 nip 

A2.13 aplicabilă  Realizarea luciă rilor de Reducerea emisiilor de mp suprafaţă  Primand 2018-2020 Proiect finalizat Ptoces 680 Bnget de star (PNDLII) ş i Mare Local ă  
scenariului 2 reabilitare tennic ă  ş i 

moclernizare gr ă dinita cu 
program normal, sat 

PM2,5, PM10, 
NOx(NO2 

construit ă  
reabilitat ă  tertnic 

comunei 
Coshimbeş ti 

verbal de recep ţ ie la 
terminarea lucră rilor 
nr.698/11.032020 

buget local 

Gimbăş ani, comuna 
Cosambe ş ti pentm o 
suprafaţă  coustruit ă  de 
333  nip 

A2.14 aplicabilă  Realizarea lucră rilor de Reducerea emisillor de mp suprafata Primarul 2018-2020 Project fmalizat. Proces 1 391 Buget de stat (PNDLII) ş i Medic Locală  
scenariului 2 reabilitarea terndc ă  a unei 

gră diniţ e- str. Plevnei 
nu-.3, comuna Gh. Laz ă r 
jude.tul Ialomiţ a, pentru o 
suprafată  de 391,55 nip 

PM2,5, PM10, 
NOx/NO2 

construit ă  
reabilitat ă  termic 

comunei 
Gheorghe Lazar 

verbal de receptie la 
terminarea lucră rilor 
m.731/24.02.2020 

buget local 

6 



Nr. M/A 
_ 

• Descriere MLA Reznitat scontat 

Reducerea emisiilor de 
PM2,5, PM10, 
NOx.302 

Indicator de 
monirorizare .  a 

progreselor • 
lap suprafat ă  

constmit ă  
reabilitatil termic 

Responsabil 	. 

Primarul 
comunei 

Gheorglie Laz ă r 

'. 
Perioarl ă . 

implement 
are 

2018-2022 

Staditil de implementare 
Anui 2021  

Costuri 
(mu i LEI) 

Surs ă  finantar.c Priori  
tate 

Scare 
spatială  

A2.15 
aplicabilă  

• scenariului 2 

Realizarea lucră rilor de 
reabilitarea termic ă  a 
Că minului Cultural din 
comuna Gheorghe Lazar 
pentru o suprafat ă  
coustruită  de 433,85 nip 

A fost reluat ă  procedura de 
atribuire a contractului de 
lueră r' 1. 

1 217 Buget de stat (Compauia 
Natională  de Investitii) ş i 

beget local 

Mare Local ă  

A2.16 
aplicabilă  

scertariului 2 

Realizarea lucră rilor de 
reabilitare tennic ă  ş i 
modernizare Gră dinită  in 
comuna Colelia, juderul 
Ialomita pentru o 
suprafată  construn ă  de 
410 mp 

Reducerea emisiilor de 
PM2,5, PMI 0, 
NOxfNO2 

mp suprafată  
constmit ă  

reabilitat ă  tennic 

Priinarul 
comunei CoIelia 

2018-2020 Project fmatizat 
Ncreceptionat 

1898 Buget de stat (PNDLII) ş i 
buget local 

Mare Local ă  

A2.17 
aplicabilă  

scenarjului 2 

Realizarea lucră rilor de 
reabilitare tennic ă  ş i 
modemizare unitate 
sanitară , in comuna 
ColeIia, judetul Ialomita 
pentm o suprafat ă  
construită  de 359 sup 

Reducerea eraisiilor de 
PM2,5, PM10, 
NOxINO2 

imp supra_fată  
construită  

reabilitată  termic 

Primarul 
comunei Colelia 

2018-2020 Project fmalizat. Proces 
verbal de receptje la 
term ănarea lucră rilor 
nr.1359/12.062020. 

1 677 Buget de stat (PNDLII) ş i 
buget local 

Mare Locală  

A2.18 
aplicabilă  

scenafiului 2 

Realizarea Iucr ă rilor de 
reabilitare termic ă  clă dire 
gră dinită  ş i dispensar 
maul in coniuna 
Giurgent, judend Ialomita 
pentru o suprafat ă  de 362 
nm 

Reducerea emisidor de 
PM2,5, PM10, 
NOxJNO2 

nip suprafata 
coustruit ă  

reabilitată  teimic 

Primarul 
comunei 
Giurgeni 

2018-2021 Project fmalizat. Proces 
vedial de receptie a 
lucră rilor nr.109/17.01.2021. 

547 Buget de stat (PNDLII) si 
buget local 

Medic Loma 

A2.19 
aplicabilă  

scenariului 2 

Realizarea lucr ă rilor de 
reabiIitare termic ă  ş i 
modemizare _;','coala 
Gimnazială  B ă rcă neş ti, 
corp A, comuna 
Bă rcă rteş ti, judetul 
Ialounta peatru 0 
suprafată  de 804 mp 

Reducerea etuisiilor de 
PM2,5, PM10, 
NOx/NO2 

nip suprafara 
construit ă  

reabilitată  termjc 

Primarul 
comunei 

B ă rcă ne ş ti 

2018-2020 Projecxt finalizat. Lucr ă ri 
executate  100%. 

2 302 Buget de stat (PINDLII) si 
bagel: local 

Mare Locală  

.:•.11,:stindesrea Sitatiitnr:1;,Ci..0$1.'Crear.ett•de•••Peideie.fOreSiii-ellitliguintertiliii - ifttianSpUri.-; ! 
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Nr. MJA Deseriere IV1/A Rezullatscontat Indicator tie 
monitorizare a 

progreselor 
mp/locuitor 

infrastructură  
verde 

Responsabil 

Primarul oraş ului 
T ă ndă rei 

Perioadă  
implement 

are 
2017 2022 

Stadia] de implementare 
- 	Anal 2021 

Realizat 100%. In curs de 
actualizare 

Costuri 
(mii LED 

60 

ri1uan1are  

Buget local 

Priori 
tate 

Seara 
spaţ ia la 

A3.1 aplicabilă  
scenariului 1 ş i 2 

Elaborarea ş i 
implementarea Registrului 

spatii verzi 

0 bună  gestionare a 
potentialului spaţ iilor 
verzi co implicaţ ii 
asupra sigurantej ş i 
calită ni vietij, 
asiguran' d erearea unui 
sistem de monitorizare 
a spaţ tilor verzi ş i a 
terenurjlor degradate cc 
pot E recuperate ca 
spatir verzi, in vederea 
asigură r' ii calit ăţ ii 
factorilor de media s,i a 
să nă tă tii populatiei 

Medic Locală  

A32 apficabilă  
seenariului 1 ş i 2 

impă durni ş i realizare de 
perclele forestiere de 
protectie 
- DN21: 43 800 nip 
- A2: 247 300 nip 
- DN2: 144 100 nip 

-Reducerea cantit ăţ il or 
de emisii de CO2 
provenite din traEcul 
rutier 
- Reducere emisii 
PM10 ş i PM2.5 

nip perdele 
forestiere de 

projectie 

Directorul 
Direcfiei Silvice 

lalomiţa 

2017-2022 Pentm tronsoanele: 
- 	DN  2— 14,411 ha 
- 	DN 21  —4,313 ha 

Este in dentlare proceduar de 
realizare a documentatiei 
cadastrale. 
Pentru tronsonul A2-24,37 ha 
s-au realizat serviciile de 
cadastru si evaluare, urmand 
ca in anul 2022 s ă  se realizeze 
perdelele forestiere. 

601 
1 469 

2 006 

Bugenn de stat prin 
Ministeml Apelor ş i 

Fă durilor 

Mare Judeteană  

A3.3 aplicabilă  
scenariuhti 1 ş i 2 

Impă clurni pe o suprafată  
de 10,18 ha in tocalit ă tile 
Giurgeni 
ş i Fă că eni (8,04 ha 
Fă că eni  11 2,14 ha 
Giurgeni) 

Redueerea cantită tilor 
de emisii de CO2 
provenite din traficul 
rutier 
-Reducere ernisii PMIO 
ş i PM2.5 

ha irnp ă durite Direetctrul 
Agenfiei de Nati 
ş i laterventii in 

Agrieultură  

2018-2020 Project fmalizat 1 120 
280 

P.N.D.R 2014-2020 
Mă sura 8, subnă sura 8.1- 
impă duriri si crearea de 
suprafete impă durite 

Medic Locală  

' 	angiAitirt I Ira 	,im-Wijfire,',s41:JYAk1 

agricole, moderuizarea drumarilor de exploatare ag,ricole M4 imbunatatirea infrastructurü 

A4.I 
aplicabilă  

scenariutui 1 si 2 

Mode: , ,izare a 6 025 m 
drumuri agricole in 
cotnuna Ad ă ncata 

Scă derea cantităţ ilor 
de particule 
annosferiee 

kin de drum 
agricol 

modemizat 

Primarul 
comunei 
Adă ncata 

2018-2020 Proieetul nu a fost finantat 5 564 P.N.D.R 2014-2020 
submă sura 43 

Mare Locală  

A42 
aplicabilă  

scenariului 1 ş i 2 

Realizarea a 19 903 m 
drumuri de exploatare in 
comuna Albe ş ti, judeţ al 
Ialomita 

Scă derea cantifatilor 
de particule 
atmosferiee 

km de drum de 
exploatare 
realizati 

Primarul 
eonumei Albesti  

2018-2020 Protect finalizat Indicator:id 
an foil modificati de eă tre 
Enan ţator la realizare 
asfaltare pentru 13 452 m. 
Proces verbal de receptie in 
tenninarea lucră rilor 
nr.1210/25.032020 

4 373 Buget tie stat (A.F.I.R) ş i 
buget local 

Mare Locală  
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Nr. MIA Descriere M/A Rzu1tat scontat 

Scă derea cantită tilor 
de partimde 
atmosferice 

Indicator de 
monitorizare a 

progreselor 
km de drumu 
de explotare 

realizan 

Respo sabil 

Primarul 
comunei Ciuluita 

Perioadă  
implement 

are 
2019-2022 

Stadittl de implementare 
Anal 2021 

Proiect in derulare. Au fost 
modenuz" ati 723 m drum. A 
fret depus ă  solicitare de 
finantare la Fondul de 
Dez-voltare Si Investitii . 

Costuri 
(mu LEI) 

466 

Surs ă  titian are Priori 
tate 

Scara 
spatială  

A43 
aplicabil ă  
seenariului I sj 2 

Amenajare a 2 232 us 
drumuri de exploatare si 
variantă  ocolitoare in 
eomuna Ciulnita 

Buget local Mare Locală  

A4.4 
aplicabilă  
scenariului 1 ş i 2 

Realjzarea a 1 400 m 
drum de leg ă tură  intro 
dnunurik comunale DC 
24 si DC 52 

Scă derea cantit ă tdor 
de particule 
atmosferice 

km de drum de 
legă tură  realizaţ i 

Primand 
comunei Ciulnita 

2019-2022 Proiect in derulare. Stadin 
lucră ri 72%. 
S-au asfaltat 1010 m drum 
de leaă tură  

3 000 Buget local Mare Locală  

.1iiiiMEWirfa4a4aisigtiariS9WW 'SE& . ' 	— -, 

M5 Proiectare ş i realizarea de sensor! giratorii, parc ă ri, drumuri cu sent unic, limită ri de vitezit, semafoare sincronizate, benzi speciale dedicate mijloacelor de transport in commit pentru 
evitarea ambuteiaielor ş i fluidizarea trafieului 

A5.I aplicabilă  
scenariului 1 ş i 2 

Amenajare parcare- orasul 
Tă ndă ret at suprafat ă  de 
340 rep 

Potential de reducere a 
traficului local ş i 
aglomeratiei traficului 
Cu importantă  majord 
asupra mdueerii 
emisiilor atmosferice 
rezultate din trafic 

mp de parcare 
realizati 

Pritnarul orasulm 
Ţă ndă rei 

2019-2022 Project in derulare 
Stadiu fizic lueră ri 60 % 

100 Buget local Medic Locală  

A5.2 
Aplicabilă  
scenariului 1 ş i 2 

Amenajarea sons giratoriu 
cu totem la intrarea in 
localitatea CiuMi ţ a, 
Cartier rezidential Zona 
Nord 

Potential de reducere a 
traficului local ş i 
aglomeratiei traficului 
ea importantă  majoră  
asupra reducerii 
emistilor atmosferice 
rezultate din Ira& 

amenajare  sent 
giratoriu 

Primand 
emnunei Ciulnita 

2018-2022 Project in derulare. 
S-a elaborat documentatia 
de proiectare faza protect 
telanic. Se caută  surse de 
finantare. 

60 Buget local Mare Locală  

M6 Reabilitarehnodernizare infrastructura de transport 0 infrastructur' eonexe 
A6.1 
aplicabilă  
scenartului 1 ş i 2 

Realizare c ă i de circulatie 
nitieră  ş i pietonală  pe o 
lungime de 3 856 In ş i o 
suprafaţă  de 4,4 ha 
cuprinz ă nd amenajare 
sistem raider pe cloud 
bulevarde ti riond stră zi 
in municipitd Slobozia 

Realizare  cal de cireulatie 
mtiert ş i pletonală  pe o 
lungirne de 2 642 m, 
cuprinz ă nd amenajare 
sistem ruder pe un 
bulevard ş i cinci stră zi in 
municipiul Slobozia 

Potential de reducere a 
traficului local ş i 
aglomeratiei prin 
real izarea unei retele 
coerente de dmmuri 
coroborată  Cu 
reduccrea emisiilor de 
pulberi in suspensie 

redo drum 
real i74-i. 

on de drum 
reafizati 

Primand 
Municipiulni 

Slobozia 

2017-2020  

2017-2022 

Project fmalizat. 3.856 m 
realizati. PVR 
nr.08785127.102021 

2.642 m drum realizati. 
Lucră ri in detulare, termen 
de fmalizare 30.03.2022 

8 000 

5.022 

Buget de stat (P.N.D.L 
II) ş i buget local 

Buget local 

Mane 

Mare 

Locală  
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Nr. NI/A Destriere NI/A Rezultatscordat Indicator de 
monitorizare a 

proy,reselor 
Intretmere 

trutuare, parc ă ri.. 
rigole,strdzi, 
semnalizare 

circulatie 

Responsabil 

Primarul oraş ului 
Fete ş ti 

Perioad ă  
implement 

are 
2018-2023 

Stadiul de impleme tare 
. Anal 2021 

Project multianual in 
deridare. indicatori anuali 
realizati. 

Costar!. 
(mu LEI) 

Sursă  finardare Priori 
tate 

Scara 
spatiaIă  

A6.2 aplicabilă  
seenariului 1 ş i 2 

intrefinere sistem rutier ş i 
pietonal in municipiul 
Fete ş ti (contract 
multianual in derulare 
prin SC Drummi 
Municipale SRL) 
Project multianual 

Potential de reducere a 
traficului local ş i 
aglomeratiei prin 
realizarea unei retele 
coerente de drumuri 
coroborată  en 
reducerea enaisiilor de 
pulberi in suspensie 

2 594/an Buget local Medic Locală  

A6.3 aplicabilă  
scenariului 1 ş i 2 

_. 

Modernizarea a 6 250 m 
de drumuri de interes 
local in comma Axintele 

Potential de reducere a 
traficului local ş i 
aglomeraţ iei prin 
realizarea unei retele 
coerente de drumuri 
coroborată  cu 
reducerea emisfilor de 
pulberi in suspensie 

m de drum 
modernizati 

Primarul 
comunei 
Axintele 

2017-2022 Project in derulare. 
2020 : 	Stadiu fizic lucră ri 
60%. 
Executant in insolvent ă . 
2021: A fost realizată  

achizitia pentru lucră ri rest 
de executat. Lucră xi in 
derulare. Stadiu 5% 

5 267 Buget de stat (PNDLII) ş i 
huget local 

Mare Locală  

A6.4 aplicahilă  
scenariului 1 ş i 2 

Modernizarc a 11 010 m 
retea de drumuri locale in 
comuna Movilita 

Potential de reducere a 
trafieului local ş i 
aglonaeraţ iel prin 
reafizarea unei retele 
coerente de drumuri 
coroborată  cu 
reducerea emisiilor de 
pulberi in suspensie 

m de drum 
modemizati 

Primarul 
comunei 
Movilita 

2017 -2020  Project fmalizat Proces 
verbal receptive la 
terminarea lucrarilor  or. 
4845/15.11.2021. 

9 993 Buget de stat 
(PNDL II) ş i buget local 

Mare Locală  

A6.5 aplicabilă  
scenariului  11i 2 

Modernizare 
infrastructura rutiera de 
nacres local 10 809 in in 
comuna Adă ncata 

Potential de reducere a 
traficului local ş i 
agloinerafei prin 
realizarea unei retele 
coerente de drumtui 
coroborată  en 
reducerea emisiilor de 
pulberi in suspensie 

m de drum 
modemizati 

Primarul 
comunei 
Adă ncata 

2017-2020 Project fmalizat. 9 498 Buget de stat 
(PNDL II) ş i buget local 

Mare Locală  

A6.6 aplicabilă  
scenariului 1 ş i 2 

Modemizare a 2 301 in 
drum comunal DC 28 
Smima-Traiam comuna 
Grivita, judetul Ialomita 

Potential de reducere a 
tiaficului local ş i 
aglomeratiei prin 
reali7area unei retele 
cocrente de drunturi 
coroborat ă  cu 
reducerea emisii.lor de 
pulberi Si suspensie 

in de drum 
modemizati 

Primarul 
comunei Grivila 

2017-2023 Lucră ri executie in demlare. 
Stadiu realizare 60%. 
Conform contractului de 
hicrări, perioada de execu ţ ie 
a acestora este aprilie 2020- 
aprilie 2024. 

2 266 Buget de stat 
(PNDL II) ş i buget local 

Mare Local ă  

A6.7 aplicabilă  
scenariului 1 ş i 2 

1Viodemizare a 2400 m 
drumuri comunale in 
comuna Gă rbovi 

Potential de reducere a 
traficului local ş i 
aglomeratiei prin 
realizarea unei retele 
coerente de drumuri 
coroborată  cu 
reducerea emisiilor de 
pulheri in suspensie 

m de drum 
modemizap 

Primaral 
comunei G ă rbovi 

2017-2020 Project finalizat. Proces 
verbal de receptie la 
termimarea lucră rilor or. 
7341/27.112020. 

2 008 Buget de stat (PNDLH) s.i 
buget local 

Medic Locală  
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Nr.I41/A 

A6.8 
aplicabilă  

scenatinlai 1 ş i 2 

Descriere ikl/A 

Modemizarea 1400 in 
&annul să te ş ti de interes 
local in comuna Grindu 

Rezultat scontat 	- 

Potential de reducere a 
traficului local ş i 
aglomeratiej prin 
realizarea unei retele 
coerente de drumuri 
coroborată  cu 
reducerea emisjilor de 
pulberi in suspensie 

Indicator de 
monitorizare a -  

irooreselor 

Responsabil Perioada 
implement 

are 

Stadiul de impleme tare 
Anul 2021 

Costuri 
(mil LEI) 

Sursii finantare Priori 
late 

Scara 
spatialz1 

in de drum 
modernizati 

Primarul 
comunci Grindu 

2018-2020 Project finaliz_at 1 432 Buget de stat (PNDLII) 
ş i buget local 

Mare Localji 

A6.9 
aplicabilă  

scenariului / ş i 2 

Modemizarea a 3 680 m 
de drumuri de interes 
local in comuna Cioc ă rlia 

Potential de reducere a 
traficului local ş i 
aglomeraţ iei nrin 
realiz_area unei retele 
coerente de drumlin 
coroborată  cu 
reducerea emisiilor de 
pulberi i'n suspensie 

in  de drum 
modemizati 

Primarul 
comunei 
Ciocarlia 

2017-2020  Project fmalizat. Proces 

verbal de receptie ia 
terminarea luerkdor nr. 
61/13.01.202 L 

4 335 Buget de stat (PNDLII) ş i 
buget local 

Mare Locală  

A6.10 aplicabil ă  
scenariului I si 2 

Asfaltarea a 6 191 in de 
drumuri locale in comuna 
Jilavele 

Potential de reducere a 
traficului local ş i 
aglomera ţ iei min 
realizarea unei retele 
coerente de drumuri 
coroborată  cu 
reducerea emisiilor de 
pulberi in suspensie 

m de drum 
asfaltati 

Primand 
comunei Jjlavele 

2018-2021 Project fmalizat. 
Proces verbal de recep ţ ie la 
terminarea lucrarilor nr.1228 
/25.03.2021 

6 712 Buget de stat (PNDLII) ş i 
buget local 

Mare Locald 

A6.11 aplicabilă  
scenariului 1 ş i 2 

Reabilitare a 3886 m de 
drumuri de interes local 
din connma Ră dule ş ti 

Potential de reducere a 
traficului local ş i 
aglorneratiei min 
realizarea unei mtele 
coerente de dramari 
coroborată  cu 
reducerea emisiilor de 
pulberi in suspensie 

in de drum 
modemizat: 

Primal-al 
comunei 
Radule ş ti 

2018-2020  Project finalizat. Proces 
verbal de receptie la 
temiinarea lucră rilor 
nr.1685/16.12.2019 

1 930 Buget de stat (PNDLH) ş i 
buget local 

Mare Locală  

A6.12 aplicabilă  
scenariului 1 ş i 2 

Modemizare a 2 903 m de 
drumuri de interes local in 
comuna Moldoveni 

Modemizare a 35 400 in 
drum judetean (1)1201, 
tronson I DN2 Cosereni- 
Axintele-Orezu,km 
0+000- km 35+400) 

	  pulberi in suspensie 

Poteupal de reducere a 
traficului local ş i 
aglomeraPei prin 
realizarea unej re ţ eIe 
coerente de drumlin 
coroborată  cu 
reducerea emisiilor de 

Potential de reducere a 
traticului local ş i 
aglomeraţ iei prin 
realizarea unei reţ ele 
coerente de drurauri 
comborată  cu 
reducerea emisijlor de 
putberi in suspensie 

in de drum 
modemizati 

m de drum 
judetean 

modernizati 

Primand 
comunei 

Moldoveni 

Preş ediritele 
Consitiului 

Judetean Ialomiţ a 

2018-2020 

2018-2022 

Project linalizar. Proces 
verbal de receptie la 
tenninarea lucr ă rilor or. 
1745/23.12.2021. 

2019-2020: realizare 
docomenraţ ie project telmic 
ş i achizitie luerari 
2021: stadia lucrări 70% 

3 191 

83 913 

Buget de stat (PNDLH) ş i 
buget local 

Buget de stat 
(PNDLII) ş i buget local 

Mare 

Mare 

Locală  

Local ă  A6.13 aplicabilă  
scenanului 1 ş i 2 
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Nr. WA Deseriere IVI/A. Rezaltar scoritat 

Potential de reducere a 
traficului local ş i 
aglomeratiei prin 
realizarea unei retele 
coerente de drinnuri 
coroborată  en 
redueema emisidor de 
pulberi In suspensie 

Indleato-r de 
muititorizare a 
. proweselor 

in de drum 
judetean 

modernizati 

- Responsabil 

Preş edintele 
Consiliului 

Judetean Ialomita 

Perioad ă  
implement 

are 
2018-2022 

Stadiul de iroplementare 
Aunt 2021 

2019-2020: realizare 
docurnentabe  project tehmc 
ş i achizitie lucră ri 
2021: stadiu lucrari 27% 

Costuri 
(mu LEI) 

Sursă  finairta re Priori 
tate 

- 	Seara 
spatială  

A6.14 aplicabil ă  
scenarjului  1112  

Modernizare a 24 929 m 
drum judetean (DJ201 
Buieş ti-Iv ă rieş ti-Ion 
Gbica-Ciulnita- 
Cosă mbeş ti-Mă rculeşt 
km 57+000-km 84+000) 

32 822 Buget de stat (PNDLII) ş i 
buget local 

Mare Judeteand 

A6.15 aplicabila 
scenariului 1 ş i 2 

Modernizare  a25 350 m 
de drum judetean DJ203 
F, DN2C: (Grivita)- 
Smimalazu-Scinteia- 
Valea Cjorii -DN21A, km 
011000-km 25+350 

Potential de reducem a 
traficalui local ş i 
aglomeratiei prin 
realizarea noel retele 
coerente de drumuri 
coroborati cu. 
reducerea emisjilor de 
pulberi in suspensie 

in de drum 
judetean 

modennzati 

Presedmtele 
Ccinsilialui 

Judetean Ialomila 

2018-2021 2019: realizare 
documentatii project tehnic 
si detalii de executie si 
achizitie lacră ri 
2020: Lucră ri reali7ate 78% 
2021: Luciă ri fmalizate 

48 028 Buget de stat (PNDLII) ş i 
huget local 

Mare Judeteană  

A6.I6 aplicabilă  
seeriariului 1  s12 

Modernizare a 47 450 in 
de drurnuri judetene 
(D1306, limită  jud. 
Că lă raş i-Albe ş ti- 
Andrăş e ş ti-Gh.Doja- 
Crunti intersectie cu 
D1102H, DJ102H 
intersectie cu DJ306- 
Reviga-Cocora-intersectie 
cu DJ203E,111203E, 
intersectie cu DI 102H-
Cocoralimită  judetu1 
Buză u) 

Potential de reducere a 
traficului Ioca1 ş i. 
aglomeratiei prin 
realizarea unei retele 
coerente de drumuri 
Coroborată  cu 
reducerea emisjilor de 
pulberi in suspensie 

m de drum 
judetean 

modernizati 

Preş edintele 
Consiliului 

Judetean Ialomita 

2018-2022 Project in derulare. 
2021: Realizată  

docitmentatia proiect tebnic 
Si detalii execupe. Procedură  
acli5zitie contract Wei-aril. 

134 046 POR - axa 6.1.(SUERD) 
ş i buget local 

Mare Judeteartă  

A6.17 aplicabil ă  
scenariului 1 ş i 2 

Modeinizare a 12 545 m 
drum judetean (DJ 1021-1, 
Reviga-Milo ş eş ti km 
66+317-km 78+862) 

Potential de reducere a 
traficalui local ş i 
a,glomeratiei prin 
realizarea unei retele 
coerente de drumuri 
coroborată  cc 
reducerea einisiilor de 
pulberi in suspensie 

m de drum 
judetean 

modemizati 

Preş edintele 
Consiliului  

Judetean Ialomita 

2018-2020 Project Finaliză t. Proces 
verbal de receptie la 
terminarea lucră rilor nr. 
19589/2020-G/10.092020 

18 196 Buget de star 
(PNDL I) ş i buget local 

Mare Jucletean ă  
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Nr:MIA 

A6.18 
aplicabilă  

seenariului 1 ş i 2 

Deseriere M/A 

Modernizarea a 49 517 m 
drtunuri judetene DJ302 
(km 13+865-km.37+545) 
localită tile Dră goe ş ti- 
Ro ş iori-Movilita-Dridu, 
DJ 101 (km 52+100- 
37+600) localit ă tile 
Dridtt-Fierbinti Tă rg- 
limită  jud. llfov, DJ101 
(km 52+100-59+700) 
localită tile Dridu-Jjlavele 
ş i DJ 402 (km 53+700- 
61+740) limită  judet 
C ă lă raş i-Sine ş ti (DN2) 

RezuRat scontat 
. 

Potential de reducere a 
traficului local ş i 
agiomeratiei prin. 
realizarea unei retele 
coerente de drumuri 
coroboraţă  cu 
reducerea emisfilor de 
pulberi in suspensie 

Indicator de 
•onitorizare a 

proţtreselor 
m de drum 
judetean 

modernizMi 

Resportsabil 

Pre ş edintele 
Consiliului 

Judeteart lalomita 

Perioad ă  
implement 

are 
2018-2021 

Stadiul de implementare 
Anul 2021 (mu i LEI) 

Costar!.Surs ă  finantare Priori 
tale 

Seara 
spatială  

Project finalizat. PVRTL 
nr.26210/29.10.2021. 

115 128  FOR - axa 6.1 ş i buget 
local 

Mare Judetean ă  

A 6.19 
aplicabilă  

scenariului 1 ş i 2 

Modemizare a 12 800 m 
drum judetean DJ 203E 
Că ză ne ş ti — Cocora, km 
0+000-km 12+800 

Potential de reducere a 
traficuluj local ş i 
agMmeraliei min 
realizarea unei retele 
coerentc de drumuli 
coroborată  cu 
reducerea enrisiilor de 
pulberi in suspensie 

m de drum 
judetean 

modemizati 

Pre ş edintele 
Consiliului 

Judetean Iatomita. 

2019-2023 Lucră ri de executte in 
demlare 
Stadiu implementare: 80% 

22 643 Buget local Mare Judetean ă  

A 620 
aplicabilă  

scenarjului 1 ş i 2 

Modemizare a 10 069 in 
drum judqean 03201, 
Tronson Orezu 
(intersectie Dnoi B) - 
Piersica-Bordu ş elu (iesire 
din localiţate) 

Potential de reducere a 
traticului local ş i 
aglomeratiei prin 
realizarea one! retele 
coerente de drumurj 
coroborată  cu 
reducerea emisijlor de 
pldberi in suspensie 

in de drum 
judetean 

moderniz ati 

Presedintele 
Consiliului 

Judelean lalomita 

2019-2022 Project in derulare . A fost 
realizată  documentatia 
BALI. In curs de elaborare 
documentatie Project tehnic. 

31 382 Buget local Mare Judetean ă  

A621 aplicabil ă  
scenariului 1 ş i 2 

1VIodernizare a 5 083 in 
drumuri comunale cu 
suprafata de 25 345 mp in 
comuna Dră goe şt 

Potential de reducers a 
traficului local si 
aglomermieiprin 
realizarea noel retele 
coerente de drumuri 
coroborată  cu 
reducerea emisiilor de 
puIberi in suspensie 

m de drum 
communal 

modemizmi 

Primand 
comunei 
Dră goeş ti 

2017-2020 Project fmalizat. 4 390 Buget de star (PNDLII) ş i 
buget local 

Mare Local ă  

A622 
aplicabill 

scenarjului 1 0 2 

Modernizare a 1 020 m 
dnuntui de interes local In 
comuna Perie ţ i, at Perieti 
ş i Pd 	nip. stră zile 
Po ş tei, Morii ş i Scolii 

Potential de reducere a 
traficului local ş i 
aglomeratiei prin 
realizarea unei retele 
coerente de drumuri 
coroborată  Cu 
reducerea emisfilor de 
pulberi in suspensie 

m de drum de 
interes local 
modemizati 

Primarul 
comunei Perief. 

2018-2022 Executie lacră ri in derulare. 
Stadiul de realinre 55% 

1 070 Bnget de slat (PNDLII) ş i 
buget local 

Mare Local ă  
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Nr. WA .Deseriere WA Rezulint scontat Indicator de 
monitorizare a 

progresetor 

Responsabil Perioadit 
implement 

are 

Stadia] de implementare 
Anal 2021  

Costuri 
(mii LEI) 

Surs ă  tInantare Priori 
tate 

Scara 
spat-MIA' 

A6.23 Reabilitare a 5000 m Potential de reducere a In de sistem Primarul ora ş ului 2018-2020 Proiect fmalizat. 4 250 Buget de stat Mare Locală  
aplicabilă  
scenariului 1 ş i 2 

sistem rutier str. Scolti- 
continuare, Viilor, 
Prunului, Cireş ului, 
Bentului, Eternitini, 
Pompierilor, Stadionului, 
Gă rlei, Lalelelor, 
Agricultorilor, Cimpeni 
din orasul C ă ză ne ş ti 

rraficului local ş i 
agloineratiei prim 
realizarea unei retele 
coerente de drumuri 
coroborată  cu 
reducerea ernisiilor de 
pulberi in suspensie 

rutier realilitati Că zăne ş ti PVRTL nr.7718/29.12.2021 (PNDLII) 
ş i buget local 

A624 Modemizare ş i reabilitare Potential de reclucere a m de drum Primaral ora ş ului 2017 -2020 Project linalizat PVR 8.403 Buget de stat (PNDLII) si Mare Locală  
aplicabilă  
scenariului 1 ş i 2 

a 9 900 m drurnuri 
oră seneş ti In Tă ndă rei- 
Etapa I 

Modemizarea a 6 200 in 

traficului local ş i 
aglomeratiei prin 
realizarea unei retele 
coerente de drumuri 
coroborat ă  cu 

modemizan 

m de drum 

Tă ndă rei nr.13640/15.102020 buget local 

Buget local 
stră zi orăş eneş ti 'in 
Tă ndă rei 

reducerea emisiilor de 
pulberi in suspensie 

modernizati 2018-2020 Project fmalizat PVR iii. 
8857/14.062021 

3.740 Medic Local ă  

A6.25 Modemizarea a 8 250 in Potential de reducere a m de drum Primarul 2018-2022 -Imbră că minte asfaltic ă  8 177 Buget de stat Mare Locală  
aplicabilă  drumuri comunale ş i traficului local ş i comunal comunei realizat 100% (PNDLII) ş i 

scertaritilui 1 ş i 2 rigole pavate in comma 
Mă rcule ş ti 

aglomeraţ iei prin 
realizarea unei retelc 
coerente de drummi 
coroborată  Cu 
reducerea emisiilor de 
pulberi in suspensie 

modernizati M ă rcule ş ti - Executie rigole: 80% buget local 

A6.26 Modernizare a 1 490 in Potential de reducere a m de drum Primarul 2019-2022 Execulie lucră ri in derulare. 836 Buget local Mare Locală  
aplicabilă  
scenarinlui  11i 2 

infrastmetură  rutieră  in 
comuna Suditi: str. Sf, 
Voievozi Mffiail si Gavril, 
Luminii,  Cmcii, Snditl 
Ungureni 

trafieului local ş i 
aglomeraţ iei prin 
realizarea unei retele 
coereme de drumuri 
coroborat ă  cu 
reducerea emisiilor de 
pulberi in suspensje e 
drummi 

modernizah comunei Suditi Stadiul flzic de realizare 
90% 

Modernizare 280  in stradă  
Inv. Tingire Gheorghe 2020-2021 Project Finalizat. PV 

receptie 5831/12.10.2021 
532 AFIR 

A6.27 Tvlodernizarea a 6 187 in Potential de reducere a in de drum Primarul 2017-2022 Executie lucr ă ri in derulare. 6 '703 Buget de stat (PNDLI1) ş i Mare Locală  
aplicabilă  
scenarialui  11 2 

de drumuri de interes 
local In comma Reviga 
(cu satele componente) 
judeţ ul Ialomita 

traficului local ş i 
aglomeratiei prin 
realjzarea mid i retele 
coerente de drumuri 
coroborată  cu 
reducerea emisiilor de 
pulberi in suspensie 

modernizati coinwnei Revjga Stadiu 43% buget local 
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Nr. M/A 

A6.28 
aplicabilă  
sconariului 1 ş i 2 

Descriere  MJ' 

Modernizare a 9 268 in de 
stră zi in oraş ul Amara 

Rezultat stontat 

Potential de reducere a 
traficului local ş i 
aglomeratiei prin 
realizarea unit retch 
coerente de drumuri 
coroborată  cu 
reducerea ernighlor de 
pulberi in suspensie 

Indicator de. . 
monitorizare a 

.prof.treselor 
rude drum 
moderuizati 

, 
Responsabil 

Primarul ora ş ului 
Amara 

PerioadA 
implement 

are 
2017-2020 

Stadiiii de implementare 
Anti! 2021 

Project finalizat. Proces 
verbal la terminarea 
lucră rilor 
m-.2524/15.022019 

Costuri 
(mu LEI) 

11 772 

Sera fuiau ţare Priori 
tate 

Scara 
spatial ă  

Buget di stat 
(PNDL) ş i 
Buget local 

Mare Locală  

A6.29 
aplicabilă  
scenariuluj I ş i 2 

Modernizare a 10 140 m 
drumun comunale in 
localitatea Balacju 0 
satele componente 

Potential de reducere a 
traficului local ş i 
aglomeratiei prin 
realizarea unei retche 
coerente de dminuri 
Coroborată  cu 
reducerea emisiilor de 
pulberi in suspensie 

in de drum 
modemizati 

Primmul 
connmei Balaciu 

2017-2022 Proiect in demlare. Stadiu 
executie lucră ri : 85% 

8 846 Buget  distal (T'NDLII) ş i 
Buget local 

Mare Locală  

A6.30 
aplicabilă  
scenariului 1 ş i 2 

Modernizare a 8 500 in 
de drumlin de interes 
local in comma 
Andră s,es,ti 

Asfaltare a 7 510 m de 
stră zi in comma 
Andrăş eş ti 

Potential de reducere a 
traficului local ş i 
aglonleratiei prin 
realizarea unit retele 
coerente de drumuri 
coroborată  cu 
reducerea emisidor de 
pulberi in suspensie 

at  de drum 
modemizaţ i 

in cle drum 
modernizati 

Primand 
cornimei 

Andrăş eş ti 

2017-2022 

2018-2022 

Execupe lucră ri in derulare. 
Stadiu fizic de realizare 85% 

Execuţ ie lucră ri in derulare. 
Stadiu fizic de realizare 
75%. 

4 827 

7 704 

Buget local 

13uget de star (PNDLII) ş i 
baget local 

Mare 

Mare 

Locală  

A6.31 
aplicabil ă  
seenariului 1 ş i 2 

Modemizarea a 7 910 in 
de stră zi locale in corrnma 
Movila, jucletul Ialomi ţ a 

Potential de reducere a 
tralicului local ş i 
aglomeratiei prin 
realizarea unej retche 
coerente de drumuri 
coroborată  cu 
reducerea ernisjilor de 
pulberi in suspensie 

m de drum 
modernizati 

Primaral 
comunei Movila 

2017-2022 Executie lucră ri in derulare. 
Stadiu de realizare 90%. 

6 636 Buget de stat (PNDLII) ş i 
buget local 

Mare Locală  

A6.32 
aplicabilă  
scenariului 1 si 2 

Modernizarea prjn 
asfaltare a 5 300 in de 
drumuri stradale de 
interes local in comma 
Să ră teni, judetul Ialoun ţ a 

Potential de reducere a 
traficului local ş i 
aglomeraţ iei prin 
realizarea Intel retele 
coerente de draniuri 
coroborată  cu 
reducerea emisiilor de 
pulberi in suspensie 

m de drum 
modemizati 

Primand 
comunei Să ră teni 

2018-2020 Proiect 	fmalizat 	PVTL 
nr.1221/28 .09.2021 

6 282 Buget de stat (PNDL 11) 
ş i buget local 

Mare Local ă  

15 



Nr. AVA . Descriere M/A Rezultat scontat 

Potential de reducere a 
traficului local ş i 
aglomeratiei prin 
realizarea unei retele 
coerente de drumuri 
coroborată  cu 
reducerea emisiilor de 
pulberi in suspen ş ie 

• Indicator de 	. 
Monitorizare a 

prrigreselor 
m de drum 
modernizati 

. Responsabil 

Piimarul 
comunei 
S ă lcioara 

•Perioadă  
. implement 

. 	are 
2017-2020 

Stadiul de implementare 
Auld 2021 

. Costuri - 
(ma LEI) .  

Sursă  finan ţ are• Priori 
tate 

Scara 
spatial ă  

A6.33 
aplicabilă  
scenariului 1 si. 2 

Modemizarea a 4 100 m 
de stră zi-platforma 
drumului-in comuna 
Să lcioara, judetul lalomita 

Protect finalizat 3 297 Buget de stat (PNDL II) 
si buget local 

Medie Locală  

A6.34 
aplicabilă  
scenariului 1 si 2 

Modemizarea a 8 500 m 
de stră zi in corium 
Albeş ti- etapa a II-a 

Potential de reducere a 
traficului local ş i 
aglonteratiei prin 
realizarea unei retele 
coerente de drumuri 
coroborată  cu 
reducerea emisiilor de 
_pulberi in suspensie 

na de drum 
modemizati 

Primarul 
comunet Albesti 

2018-2022 Execuţ ie lucră ri in derulare. 
Stadia_ de realizare 99% 

4 590 Buget de stat (PNDL1I) st 
buget local 

Mare Locală  

A6.35 
aplicabilă  
scenatiului 1 si 2 

Modernizarea a 4 443 in 
drumuri locale In comuna 
Giurgeni, judetul Ialomita 

Potential de reducere a 
trdlicului local ş i 
aglomeranei traficului 
Cu importarttă  majoră  
asuprd reducerii 
emisiilor atmosferice 
rezultate din trafic 

m de drum 
modernizatt 

Primal-al 
cot -nutlet. 
Giurgeni 

2018-2020 Project finalizat in anul 
2021. No s-a comunicat 
receptia la terminarea 
luerarilor, 

6 358 Buget de stat (PNDLII) ş i 
buget local 

Mare Locală  

A6.36 
aplicabilă  
scenaritilui 1 si 2 

Modemizarea prin 
asfaltare a 4 280 m 
drumuri  publico din 
comma Sternica, judetul 
Ialoinita 

Potential de reducere a 
traticirlui local ş i 
aglomera ţiei tralicului 
cu importantă  majord 
asupra reducerii 
emisiilor atmosfetice 
rezultate din trafic 

m de drum 
model-M.44i 

Primarul 
comunei Stelnica 

2018-2022 Execuţ ie lucră ri in derulare. 
Stadiu fizic de realizare: 
- cistern cutler 21% 
-2 strazi finalizate inclusiv 
Santuri si Accese is 
proprietă ti 

3 743 Buget de stat (PNDLI1) ş i 
buget local 

Mare Locală  

A6.37 
apIicabilă  
scenariului 1 si 2 

Modemizara a 1 384 m 
drum cotuunal DC23 
(slrada Micsune ş ti) In 
orasul Fierbinti Tă rg 

Modemizare a 1 800 m 
stră zi comunale (Malului, 
Putalui, Bră ndusei) 

Potential tie reducere a 
traficului local ş i 

aglomeratiei traficului 
cu important:a majord 

asupra reducerii 
ernisiilor atmosferice 

rezultate din 'Italic 

in de drum 
moderniz-  ati 

in de drum 
modemizaţ i 

Primarul orasului 
Fierbintt Tă rg 

2017-2022 

2017-2022 

Executie luctă ri in derulare. 
Finalizata executia pentru 
tronson 1 si 2 (824 in). Rest 
de executat 560 rn. 
Stadia reali7are 60% 

Proiect Finalizat. 
Receptionat 

1 312 

1 582  

Buget local 

Beget local 

Medic 

Medic 

Locală  

..747 -.. 	...• 	•• 	 . 	.. 
" •Mă tirca gi..*iitiliii i.1.61064i-e•ft•::010pOil•41.0i•pidb.lke..... ş ilqc•ii :aja're".A. lifilizAri 	MilloAcelor,d.e..t.t.anspint.isn conum .. . 

• • 	 . 	 ..„... 	.. 	... 	......... 	....,........... 	......• 	_........... 	.. 	:. 	. 	 .: 	. 	 ... 	... 	.. 	.... 	.........,................... 	..... 	.. 	...................-............ 	...-.. 	-.. 	••• 	••• 
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Nr.111/A. Descriere 111/A RemRat scontat 

. 

Indicator de 
monitorizare a 

prm.reselor 

Responsabil 

	

Perioadă . 	: 
implement ; 

are . .... 	. 	.. 

Stadiul de implementare 
Ann! 2021 

Costuri 
(rnii LEI) 

Stirs:4 finanfare Priori 
tale 

Scara 
spafială  

A7.1 
aplicabilă  
scenariului 1 ş i 2 

Plan de mobilitate &banal 
durabilă -oraş ul Ţă ndă rei 

Potential de reducere a 
traficului local ş i 
aglorrteratiei traficului 
cu importanţă  major 
asupra reducerii 
emisiilor atmosferice 
rezultate din trafic 
coroborat ă  Cu 
reducerea emisiilor de 
pulberi in suspensie 

Numar de 
proiecte din Plan 

realizate 

Primarul ora ş ultu 
Ţă ndă rei 

2018-2022  Project finalizat. Urmeaz ă  a 
il actualizat. 

60 Buget local Mare Locală  

A7.2 
. aplicabilă  
scenariului 1 ş i 2 

Plan de mobilitate urban ă  
durabilă  municipiul 
Slobozia 

Potential de reducere a 
rrafieului local ş i 
aglomeraţ iei traficului 
Cu importantă  majoră  
asupra reducerii 
emisiilor atmosferice 
rezultate din trafic 
Coroborată  Cu 
reducerea emisirlor de 
pulberi 'in suspensie 

Numă r de 
proieete din Plan 

realizate 

Primal-ill 
municipiului 

Slobozia 

2021-2027 PMUD realizat  ti 
receptionat. 

285 Finanţ are european ă  
nerambursabilă  

Mare Locală  

A7.3 
aplicabilă  
seenariului 1 
si 2 

Plan de mobilitate urband 
durabilă  in municipial 
Fetesti 
in cadrul proiectulin „0 
administratie eficient ă  ş i 
servicii de calitate la 
nivehd municipiului„ 

Potential de reducere a 
traficului local ş i 
aglomeratiei traficului 
cn iruportarnă  majoră  
asupra reducerii 
emisiilor atmosferiee 
rezultate din trafic 
Coroborată  cu 
reducerea emisiilor de 
pulberi in spensie 

Numă r de 
proiecte din Plan 

realizate 

Piimarul 
municipiului 

Fetesti 

2018-2022 Project in derulare. 
Stadiu de implementare 70 
% 

55 P OCA/CPI3 Mare Locală  

A7.4 
aplicabilă  
seenariului 1 
ş i 2 

Sistem lntegrat de 
Transport Durabil in 
municipiul Fetest 
Acbiziţ ionarea a 12 
autobuze electrice/hibride 
Realizarea tie piste pentru 
biciclete Cu lungimea de 
1820 m 
-Reabilitarea a 5 570 sop 
infrastructuă  stră zi pentru 
cireulana autobuzelor 

Potential de reducere a 
traficului local si 
aglomeraţiei traficului 
cc importantă  majoră  
asupra reducerii 
enaisiilor atmosferice 
rezultate din trafic 
Coroborată  en 
reducerea emisiilor de 
pulberi in suspensie 
otenţ ial de reducere a 
traficului local ş i 
aglorrieratiei traticului 
ea importantă  major ă  
asupra reduce-6i 
emisiilor atmosferice 
rezultate din nu& 
Coroborată  cu  
reducerea ernisiilor de 
pulberi In suspensie 

Nr autobuze 
achizitionate 

m de piste pentru 
bieilete realizate 

mp iu_frasnuctur ă  
stră zi pentm 

circulatia 
autobuzelor 

Primarul 
municipiului 

fete ş ti 

2018-2023  Project in derulare. Stadiu 
de realizare 20% 

45.125 P.O.R. axa prioritar ă  3, 
prioritatea de investnii 4e, 

obiectiv specific 3.2 si 
buget local 

Mare Local ă  
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Nr. TWA Deseriere Mai Reaultat sconiat - 

a populatiel en privire la 

Indicator di 	Responsabil 	Perloadă  
: 	moultorizare a 	 implement ; 
' 	• rogreselor 	 are 	i 

'iafIaifqtlt11):..-gffkAt0y, ,NREa '01..  

Stadia de iruplen entare 	Costuri 	Stirs .* fmantare 	Priori 	Seara 
Anul 2021 	 (mil LEI) 	 tate 	spatiai ă  

M8 Campanil de constlentizare efectele poluă ril atmosferice,' ş orsem maiore de pomare ş i poluan ţ u specifici, nIASULdie propttse pentru mentinerea ealit ă tii aerului la nivelul judetului 
Ialomita 

A8.1 aplicabilă  
scenariului 1 ş i 2 

ActivitEM de con ş tientizare 
a copillor cu privire la 

efectele polu ă ril 
atmosferice, sursete majore 

de poluare ş i poluantii 
specifici, mă staile propuse 
pentm mentinerea calită tii 
aerului la nivelul judetului 

lalomita 

Conş tientizarea 
populaţ iet potential 
afectată  de poluanţ ii 

atmosferici prin 
activită ti specifice 

(dezbateri, proiectii de 
filme, concursuri ş i 
expozitii tematice) 

0 activitate 
anual 

Directoml 
Gradinitei cc 

Program 
Preltingit 
„Piticot" 
Ş lobozia 

2018-2023 0 activitate Buget local Medic Locală  

A8.2 aplicabilă  
sceuariolui I ş i 2 

Proiectul „Eco-viata" Con ş tienfizarea 
populatiei potential 
afectată  de poluantii 

atmosfefici prit 
activităp specifice 

(dezbateri, protectil de 
Mine, concursuri ş i 
expozitii ternatice, 

realizare ş i clistribuire 
de materiale 
informative) 

4 activitlif 
anuale 

Directorul Ş colii 
Gimnaziale 

Să vent 

2019-2023 2 activită ti Buget local Medic Locală  

A8.3 aplicabilă  
scenariului I ş t 2 

Proiecte educa ţ ionale sub 
generical 
„Viitorul Planetei poatt ă  
numele meu" 

Con ş tă entizarea 
populatiei potential 
afectat ă  de poluanţ ii 
atmosferici pria 
activit ăţ t specifice 
(dezbateri, proiectii de 
fibne, concursuri ş i 
expoziţ ii tematice, 
realizare ş i distribuire 
de materiale 
informative) 

2 activită tt anual Directoml 
Liceului Teoretic 
„Carol I," Fetestt 

2018-2023 2 activită ti Buget local Medic Locală  

A8.4 aplicabilă  
scenariului 1 ş i 2 

Activită ti ale D-upului de 
voluntari „Aripi verzi spre 
viitor"al Ş colit Gimnaziale 
„George Vahan" Amara 

Editarea revistet bilingve 
„Micii ecologisti" 

Con ş tientizatea 
populatiei potential 
afectată  de poluautii 
atmosferici prin 
activită tt specifice 
(dezbMeri, proiectli de 
filme, concursuri ti 
expoznu tematice 

3 activită tt anual 

o aparipe alum] 

Directoml Ş colii 
Gitnnaziale 

„George 
Vă lsan"- Amara 

2018-2023 1 activitate Buget local Medic Locală  

18 



Indicator de 
monitorizare a 

progreselor 
2 activită b anual 

Responsabil 

Directorul 
Seminarului 

Teologic 
Slobozia 

Perioad ă . 
implement 

are 
2018-2023 

Staditil de implementare 
- 	Ann! 2021 

2 activită ti  

Nr. MJA Deseriere 111/ 4 Rent'tat scontat 

Consiientizarea 
populatiei potential 
afectat ă  de poluantii 
atmosferici prin 
aetivitki specifice 
(dezbateri, proiectii de 
filme, concursuri ş i 
expozitii tematice) 

Costuri 
(mu i LEI) 

I 

Sursit finantare 

Beget local 

Priori 
tate 

Medie 

Seam 
spatial ă  

Locală  • 	A8.5 aplicabilă  
scenatiului 1 si 2 

Activit ă ti de conş tientizare 
asupra cauzelor ş i riscurilor 
poluă rii atmosferice 

A8.6 aplicabil ă  
scenariului 1 ş i 2 

Campanii de conş tientizare 
asupra cauzelor ş i riscurilor 
poluă iii atmosferice 

Constientizarea 
populatiei potential 
afeetata de poluantii 
atmosferici prin 
activită ti specifice 
(clezbateri, proiectii de 
fibne, concurstni si 
expozitii ternatice, 
realizare ş i distribuire 
de materiale 
informative) 

4 activită ti anual Directorul 
Centrului 
Cultural 

UNESCO „Ionel 
Perlea" -lalomita 

2018-2023 4 activitki 10 Beget local Mare Loca15 
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REFERAT DE APROBARE 
la proieetul de hotă rcire privind aprobarea Raportului aferent anului 2021 - referitor la stadiul realiz ă rii 
miisurilor din „Planul de Menlinere a Calitalii Aerului pentru indieatorii pulberi in suspensie (PM 10 ş i 

PM 2,5). Benzen (C6H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), Plumb (Pb), Arsen (As), Cadmiu 
(Cd), Nichel (Ni), dioxid de azot ş i oxizi de azot (NO2/N0x) in judeful Ialornifa, pentru perioada 2019- 

2023" 

Prin proiectul de hotă ră re supus dezbaterii plenului Consiliului Judelean Ialomita se propune 

aprobarea Raportuhti aferent anului 2021 - refer/tar la stadiul realizeirii meisurilor din „Planul de 

Mentinere a Calită tii Aerului pentru indicatorii pu/ben in suspensie (PM 10 si PM 2,5). Benzen (C6H6), 
dioxid de sulf (S02), monoxid de carbon (CO), Plumb (Pb), Arsen (As), Cadiniu (Cd), Nichel (Ni), dioxid de 

azot ş i oxizi de azot (N027N0x) in judetul Ialomita, pentru perioada 2019-2023". 

Directiva 2008750/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind calitatea aerului 

inconjură tor si tin aer mai curat pentru Europa a fast transpusei in legislatia rorndnească  prin Legea nr. 

10472011 privind calitatea aeruhti inconjurcitor ş i Hotă ră rea Guvernului in. 25772015 privind Metodologia 

de elctborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de actiune pe termen scurt si a planurilor de 

men/mere a calită tii aerului. Cadrul legislativ creat stabilaste necesitatea de a reduce poluarea la niveluri 

care să  minim izeze efectele nocive asupra sein ă teitii umane, ctcordandu-se atentie specială  elaboră rii de 

planuri pe perioade de 5 au, care să  urmeirească  obiectivele trasate. 

Plcznul de mentinere a caliteitii aerului pentru indicatorii pu/ben în suspensie (PM 10 si PM 2,5). 

Benzen (C6H6), dioxid de sulf (S02), monoxid de carbon (CO), Plumb (Pb), Arsen (As), Cadmiu (Cd), 

Niche! (Ni), dioxid de azot ş i oxizi de azot (N027NO.v) înjude ţ vi Ialomita, pentru perioadct 2019-2023 a fast 

avizat de c ă tre ANPM ş i APM Ialomita i aprobat prin Hotă rcirea Consiliului Jude/can lalomita in. 

151731.08.2020. 
Conform prevederilor art. 49 din Metodologia de elaborare a planurilor de calitctte a aerultn, a 

planurilor de actiune pe termen scurt si a planurilor de menfinere  a calită tii aerului aprobată  prin 

Hotă rdrea de Guvern nr. 257/2015, Comisia tehrtică  judeteană  urmă reste realizarea meisurilor din planul 

de men /mere a calită tii aerului i intocmeste anual urn raport cu privire la stadiul realizeirii mă surilor, pe 

care il supune spre aprobare consiliuhti jucletean. 
Pentru monitorizarea mă surilor, Comisia tehnică  constituită  prin Dispozitia Presedintelui 

Consiliuhti Jude/can Ialornita  nm. 79726.02.2021 a tran.smis chestionare entită tilor responsabile pentru 

implementarea meisurilor privind stadiul de realizare al acestora si a centralizat reispunsurile pr/mite 

rezulteind raportul ce se constituie în anexă  pro iectul de hotcirare. Din cuprinsul raportului rezultcl că  an 

lost monitorizate urm ă toarele domenii: domeniul rezidential, domeniul agriculturii, domentul transportului 

ş i domeniul promov ă rii, constientiză rii  i inform ă rii. 
Constată nd că  sunt indeplinite condiţ iile de necesitate si de oportunitate, propun Consiliului 

Judetean Ialornita adoptarea hotă rdrii in forma si continutul prezentat
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RAPORT 
la proiectui de hotă ră re al Consiliului Judetean Ialomita privind aprobarea 

„Raportului referitor la stadiul realiz ă rli m ă surilor din Planul de Mentinere a Calită tii 
Aerului in judetul Ialomita, 2019-2023" 

pentru anul 2021 

Consiliul Judetean Ialomi ţ a a elaborat Planul de Mentinere a Calit ăţ ii Aerului in jude ţul 

Ialomita pentru indicatorii pulberi in suspensie (PM 10, si PM 2,5), benzen (C6 H6), dioxid de 

sulf (S02), monoxid de carbon (CO), plumb(Pb), arsen (As), cadmiu (Cd), nichel (Ni) si dioxid 
de azot si oxizi de azot (No2/N0x) pentru perioada 2019-2023 in conformitate cu prevederile 
Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjur ă tor, H.G. nr.25712015 privind aprobarea 

Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de actiune pe termen 

scurt ş i a planurilor de men ţ inerea calit ăţ ii aerului i OMM nr.598/2018 pentru aprobarea listelor 

cu unită tile administrative-teritoriale intocmite in urma incadr ă rii in regirnuri de gestionare a 

ariilor din zonele ş i aglomer ă rile prev ă zute în anexa 2 la Legea nr.104/2011 privind ealitatea 

aerului ineonjur ă tor. 
Planul de mentinere a calit ăţ ii aerului pentru indicatorii pulberi în suspensie (PM 10, si 

PM 2,5), benzen (C6 H6), dioxid de sulf (S02), monoxid de carbon (CO), plumb(Pb), arsen (As), 
cadmiu (Cd), niche! (Ni) ş i dioxid de azot si oxizi de azot (NO2/N0x) in judetul Ialomita a fost 
avizat de e ă tre ANPM ş i APM lalomita ş i aprobat prin Hot ă rarea Consiliului Jude ţ ean Talomi ţ a 
nr.151/31.08.2020. 

Conform preveclerilor art.49 din Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a 
aerului, a planurilor de ac ţ iune pe temen scurt ş i a planurilor de mentinere a calit ă tii aerului 
aprobat ă  prin H.G. nr.25712015, Comisia telmic ă  de la nivelal Consiliului Judetean Ialomita 
urmă re ş te realizarea m ă surilor din planul de men ţ inere a calit ă tii aerului ş i intocme ş te anual un 
Raport cu privire la stadiul realiz ă rii mă surilor din Plan, pe care îl supune spre aprob are 
Consiliului Judelean. 

Pentru monitorizarea m ă surilor, Comisia tehnic ă  constituit ă  prin Dispozitia 
nr.79/26.02.2021 a Pre ş edintelui Consitiului Jude ţ ean Ialomita a transmis chestionare entit ă tilor 
responsabile pentru implementarea m ă surilor privind stadiul de realizare al acestora. 

Raportul referitor la stadiul realiz ă rii mă surilor din Plan de Men ţ inere a Calit ăţ il Aeru tut 
pentru anul 2021 a fost elaborat pe baza datelor furnizate de c ă tre factorii men ţ ionati. 

Ata şă m al ă tu  rat Raportul anual privind stadiul realiz ă rii mă surilor aferente anului 2021 
cuprinse in Planul de Mentinere a Calit ă tii Aerului in jude ţ ul Ialomita pe care il supunem 
aprob ă rii Consiliului Judetean Ialomita, 

Director Executiv, 
Cristian Vlad 
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