
Anexa 
la Hotă rdrea CI Ialomi ţ a nr.  6 I  din 29.  03  2022 

RAPORT 
cu privire la stadiul realiz ă rii m ă surilor din Planul de Mentinere a Calit ă tii Aerului pentru 

indicatorii pulberi în suspensie (PM 10, si PM 2,5), benzen (C6 H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid 
de carbon (CO), plumb(Pb), arsen (As), cadmin (Cd), nichel (Ni) si dioxid de azot si oxizi de azot 

(No2/N0x) in judetul Ialomita (2019-2023) 
pentru anul 2021 

Cadrul legal stabilit de legisla ţ ia specified privind calitatea aerului este eel stabilit de Legea 
nr.104/2011 privind calitatatea aerului inconjur ă tor, H.G. nr.257/2015 privind aprobarea Metodologiei de 
elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de ac ţ iune pe termen scurt ş i a planurilor de 
menţ inerea calit ăţ ii aerului i OMM nr,59872018 pentru aprobarea listelor cu unit ăţ ile administrative-
teritoriale intocmite in urma incadr ă rii în regimuri de gestionare a ariilor din zonele si aglomer ă rile 
prevă zute in anexa 2 la Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjur ă tor, 

Planul de menţ inere a calit ăţ ii aerului pentru indicatorii pulberi in suspensie (PM 10, si PM 2,5), 
benzen (C6 H6), dioxid de sulf (S02), monoxid de carbon (CO), plumb(Pb), arson (As), cadmiu (Cd), 
niche! (Ni) ş i dioxid de azot ş i oxizi de azot (No2/Nox) în jude ţul Ialomiţ a elaborat de c ă tre Consiliul 
Judeţ ean Ialorni ţ a a fost avizat de catre ANPM i APM Ialomi ţ a ş i aprobat prin Hot ă rarea Consiliului 
Judeţ ean Ialomi ţ a nr.151/31.08.2020. 

Comisia tehnic ă  pentru realizarea si monitorizarea Planului de men ţ inere a calit ăţ ii aerului a fost 
constituită  prin Dispozi ţ ia Presedintelui Consiliului Jude ţ ean Ialomiţ a nr. 104/23.09.2016 ş i actualizat ă  
prin Dispozi ţ ia nr 79126.02.2021. 

Conform prevederilor art.49 din H.G. nr.257/2015, comisia tehnic ă  de la nivelul Consiliului 
Judeţ ean Ialomi ţ a, intocme ş te anual un Raport ea privire la stadiul realiz ă rii m ă surilor din Plan, pe care il 
supune spre aprobare Consiliului Jude ţ ean. 

Raportul umi ă reste monitorizarea Planului conform capitolului 6: „Mă surile sau proiectele 
adoptate in vederea mentinerii cait ăţ ii aerului in judetul Ialomita aplicabile ambelor scenarii„ 
pentru um ă toarele domenii: 
Domeniul rezidential (locuinte, cl ă diri publice, spatii verzi, santiere) — surse de suprafat ă  
MI Realizare/extindere re ţ ea de distribu ţ ie a gazelor naturale 
M2 Reabilitarea termic ă  a cl ă dirilor publice ş i a locuinţ elor 
M3 Extinderea spa ţ iilor verzi si crearea de perdele forestiere in lungul c ă ilor de transport 
Domeniul Agricultură  — surse de suprafată  
M4 imbunatatirea infrastructurii agricole, modernizarea drumurilor de exploatare Agricole 
Domeniul Transport surse mobile, surse de suprafat ă  
M5 Proiectare ş i realizarea de sensuri giratorii, parc ă ri, drumuri cu sons unic, limit ă ri de vitez ă , semafoare 
sincronizate, benzi speeiale dedicate mijloacelor de transport in comun pentru evitarea ambuteiajelor si 
fluidizarea traficului 
M6. Reabilitare/modernizare infrastructura de transport si infrastructuri conexe 
M7 Mă rirea gradului de folosire a transportului public si incurajarea utiliz ă rii mijloacelor de transport in 
comun 
Domeniul Promovare, constientizare, informare 
M8 Campanii de constientizare a popula ţ iei cu privire la efectele polu ă rii atmosferice, sursele maj ore de 
poluare ş i poluan ţ ii specifici, m ă surile propuse pentru men ţ inerea ealit ăţ ii aerului la nivelul jude ţ ului 
Ialomi ţ a. 

Pentru evaluarea stadiului realiz ă rii mă surilor din PMCA pe anul 2021, au fost transmise 
chestionare entităţ ilor 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 Menţ inere a Calită tii Aerului in judetul 
Ialomita pentru anul 2021, anex ă  la prezentul Raport. 

Mă sura M1- Realizarea/extinderea retea de distributie a gazelor naturale 
Cel mai amplu proiect in cadrul m ă surii M1 este al municipiului Fetesti: „Extindere re ţ ea inteligentă  de 
distribuţ ie a gaze! or  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  în  ora ş ul Pete ş ti, a 25.474 m de retaea ş i 665 
branş amente in comuna Stelnica. 

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

Alte  asp  ecte  imp  ortante aferente M ă surii M 2 sunt lucr ă rile de reabilitare termic ă  ş i modernizare 
a Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia (stadiu de realizare 40%), responsabil 
Consiliul Judetean Ialomita, ş i ini ţ ierea lucră rilor de reabilitare tennic ă  ş i modemizare a incintei Spitalului 
Judeţ ean de Urgentă  Slobozia. 

Au fost finalizate ş i receptionate lucr ă rile de reabilitare termic ă  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 modernizare a imobilelor Liceului Teoretie Carol I Fete ş ti (stadiu de real izare 80%) — proiect 
final-gat prin POR. 

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

In cadrul M3 - Extinderea spatiilor verzi ş i crearea de perdete forestiere in lungul eidllor de 
transport, este in curs de implementare proiectul „imp ă duriri  i  realizare perdele forestiere de protectie 
pe DN21, A2 si DN2, gestionat de că tre Directia Silvic ă , eelelalte ac ţ iuni din cadrul m ă surii fund  
finalizate. 

Mă sura M4: Imbun ă tă tirea in frastru ctu rii Agricote, modernizarea drum u rilor de exploata re 
Agrieole 

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

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

In cadrul m ă surii M6: Reabilitare/modernizare infrastructura de transport si infrastructuri 
conexe care include 37 proiecte, 22 de proiecte erau finalizate la sfă rsitul anului 2021: 
- „Realizare chi de circulaţ ie rutier ă  si pietonal ă  pe o lungirne de 3 856 m" in municipiul Slobozia, finantat 
prin PNDL; 
- „Modemizare a 11 010 m retea drumuri locale in comuna Moviliţ a" finantat prin PNDL; 
- „Modemizare infrastructur ă  rutier ă  de interes loal 10 809 in in comuna Adâncata„ finantat prin PNDL 
- „Modemizarea a 1 400 in drumuri s ă testi de interes local in comuna Grindu", finantat prin PNDL; 

„Modernizarea a 3 680 in drumuri de interes local in comuna Cioc ă rlia", finantat prin PNDL; 
- „Asfaltarea a 6.191 m de drumuri locxale  în  comuna Jilavele", finantat prin PNDL; 

„Reabilitarea a 3 886 m de drumuri de interes local in cornuna Ră dule ş ti", finantat prin PNDL 
- „ Modernizarea a 2.903 in de drumuri de interes local in comuna Moldoveni", finantat prin PNDL 
- „Modernizare a 12 545  in drum judetean DJ 102 H, Reviga-Milosesti", finan ţ at prin PNDL; 
- „Modemizare a 25 350 m de drum j -udetean DJ203 F, DN2C: (Grivita)-Smima-Iazu-Scinteia-Valea 
Ciorii -DN21A, km 0+000-km 25+350", finantat prin PNDL ;  
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- „Modemizarea a 49 517 m drumuri jude ţ ene DJ302 (km 13+865-km37+545) localit ă tile Dr ă goesti-
Rosiori-Movilita-Dridu, DJ 101 (km 52+100-37+600) localit ă tile Dridu-Fierbinti T ă rg-limită  jud. Ilfov, 
DJ101 (km 52+100-59+700) localit ă tile Dridulilavele si DJ 402 (km 53+700-61+740) limit ă  judeţ  
C ă lă rasi-Sinesti (DN2)" finatat prin POR, Axa 6.1; 
- „Modemizare a 5 083 in drumuri comunale cu suprafa ţ a de 25 345 mp in comuna Dr ă goesti", finanţ at 
prin PNDL; 
- „Reabilitare a 5000 m sistem rutier str. Seolii-continuare, Viilor, Prunului, Ciresului, Bentului, 
Etemită tii, Pompierilor, Stadionului, G ă rlei, Lalelelor, Agricultorilor, Cimpeni din orasul C ă ză nesti" 
finantat prin PNDL; 
- „Modernizare si reabilitare a 9 900 m drumuri oră senesti in Ţă ndă rei- Etapa I- finantat prin PNDL 
- „Modernizarea a 6 200 m str ă zi or ă senesti in Ţă ndă rei" 
- „Modernizarea prin asfaltare a 5 300 m de drumuri stradale de interes local in comuna S ă ră teni" finantat 
prin PNDL 
-„Modemizarea a 4 100 m de stră zi-platforma drumului-in comuna S ă lcioara" finantat prin PNDL 
-„Modernizarea a 4 443 m drumuri locale in comuna Giurgeni", finantat prin PNDL 
-„Modemizare a 1 800 m str ă zi comunale (Malului, Putului, Brandusei) Fierbin ţ i Targ" 
Celelalte proiecte din cadrul m ă surii se afl ă  în implementarec, cu stadii de realizare avansate. 
In cadrul M ă surii M 7- M ă rirea gradului de folosire a transportului public si incurajarea utiliz ă rii 
mijloacelor de transport in comun, 
- Planul de Mobilitate Urban ă  Durabilă  pentru municipiul Slobozia a fost finalizat si recep ţ ionat 

Planul de Mobilitate Urbana Durabil ă  orasul Ţă ndă rei se afla in curs de actualizare 
- Planul de Mobilitate Urbană  Durabil ă  in inunicipiul Fetesti a avut stadiul de lmplementare de 70%. 
- Proiectul „Sistem Integrat de Transport Durabil in municipiul Fetesti„ 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 în tabelul atasat. 
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Mă suri sau proiecte adoptate in vederea mentinerii callit ă tii aerului in judetul Ialomita aplicabile ambelor scenarii. 
Stadiul realiz ă rii m ă surilor pentru anul 2021 

• Nr. MIA 	Descriere MIA 	Rezultat scontat 	Indicator de 
monitorizare a 

progreselor 

Responsabil 	Perioad ă 	Staditil de irnplementare 	Costuri 	SU rsg finantare 	Priori 	Scara 
implement 	Maul 2021 	(mii LEI) 	 late 	spatiald 

are 	 __.... 
dita',...' ' .10.C3.0.4fiiii'gininir 	-C1'..1.1.ifien'deSVP).'aţ;.*  11 	eiilikirtill(tit tlaaft, 

MI. Realizare/extindere retest de distribut-ie a gazelor maturate 

AU aplic,abila 
scenariulai 2 

Extinderea retelei de 
distribuţ ie gaze naturale in 
municipiul Fete ş ti - 
strada Atelierelor, 
branş area a 15 gospoddrii 
la reţ eaua de gaze Daturale 

1Vlă stird Revizuită  prin 
Proiectul : 
Extiudere relea inteligent ă  
de distribuţ ie a gazelor 
natal-ale in cartierele 
Coloniş ti, Viaş ca, Fete ş ti- 
oras si Bubga„ in 
parteneriat Cu comma 
Stelnica: 
-Realizarea a 95 km retea 
in Fetes-a ş i 25,47 km in 
comuna Stelnica 
- Realizarea unui namdr 
de 4.501 branş amente 
Fete ş ti ş i 665 
branş amente "in Stelnica 

Reducerea cantit ăţ ii de 
combustibil lemnos 
utilizat pentru 
incă lzire, reducerea 
emisiilor 

or  gospodarii 
bran ş ate la 
reţ eaua  tie gaze 
naturale 

Kin reţca de 
alimentare cu 
gaze naturale 

ur gospodă rii 
bransate la 
reţ eaua de gaze 
natal-ale 

Primarul 
municipiulai 

Eetesti 

Primarul 
manicipiului 

Fetesti 

Primarul 
comuuei Stelnica 

2019-2023 0 

Procedură  de evaluare 
tallied 

36 

135,609 

Buget local ş i cofinanţare 
de la GDF Suez 

POIM 2014-2020 
Dezvoltarea retelelor 

inteligente de distn-buire 
a gazelor natumle 

Mica' 

Mare 

Locală  

Locald 

A1.2 
aplicabild 

scenariului 2 

Extindere re ţea alimentare 
gaze naturale cu 6,4 km 
pa 16 strdzi in ora ş ul 
Tduddrei 

Reducerea cantită tii de 
combustibil lemnos 
milizat pentru 
incă lzire, reducerea 
emisiilor 

km reţ ea de 
alimentare cu 
gaze naturale 

Primarul ora ş ului 
Tă ndă rei 

2018-2022 Project in derulare 
Stndiu fizic 46% 

1000 Buget local Mare Locald 

A1.3 
apticabild 

scena_riului 2 

Extindere conductă  de 
gaze naturale (Dn=40 
nun) ea 0,13 km pa  
strdzile C ă minului, 
Comana, Cire ş ului 
in comuna Co ş erent 

Reducerea cantiratii de 
combustibil lemnos 
utilizat pentra 
incă lzire, reducerea 
eruisiilor 

km conductd de 
gaze naturale 

S.0 
MEGACONSTR 

UCT S.A. 

2018-2020 Project fmalizat 25 Buget privat Media Local ă  

1 



Nr. N1/A Descriere M/A Rezultat scontat Indicator de 
monitorizare a 

progreselor 
kin reţ ea 

distribuţ te gaze 
naturale 

Responsabit 

Prunatul 
comunei Ciulnita 

S.C. Premier 
Energy SRI 

Perioadii 
implement 

are 
2020-2023 

Stadiul de implementare 
Antil 2021 

A fost realizat studiul de 
fezabilitate pentru 5869 m 
A fost depusd o solieitare 
pentru includerea in 
Programul National de 
Construcţ ii de interes Public 
sau Social, subprogramul „ 
Alte objective de interes 
public sau social in 
domeniul construc ţ ijlor„ - 
CNI 

Costuri 
(mil. LEI) 	' 

. 

134 

Surs ă  finanta re Priori 
tale 

Mien' 

Scara 
spatiabl 

A1.4 
aplicabilă  

scenariului 2 

Extinden ale retelei de 
distribuţ ie gaze naturale 
cu. 0,57 km reţea Dn=570 
in in satul, comma 
Ciulniţ a 

Reducerea cantităin de 
combastibil lemnos 
utilizat pentru 
ineă lzire, reducerea 
emisiilor 

Buget local ş i bugetui 
operatorului S.C.Preinjer 
Energy SRL (Colinanţate 
conform legii 
123,art_151) 

Local ă  

A1.5 
aplicabilă  

scenariului 2 

Extinderj ale reteIei de 
distributie gaze naturale 
cu 1,9 km ,Du=570 in in 
satul comma Ciulnita 

Reducerea cantit ăţ ii de 
combuslibil lemnos 
utilizat pentru 
incitIzire, reducerea 
emisiilor 

km retea 
distil-1)0e gaze 

naturale 

Primarul 
comunei Ciulnita 

S.C. Premier 
Energy S.R.L 

2019-2023 A fret realizat studjul de 
fezabilitate pentru 5869 in. 
A fost depusă  o solicitare 
pentru includerea in 
Programul National de 
Construe-0j de interes Public 
sass Social, subprogramul „ 
Alte objective de jnteres 
public sau social in 
domenjul construcnilor„ - 
CNI 

547 Buget local ş i bugetul 
operatmului S.C.Premier 
Energy SRL (Colinan ţare 

conform legii 
123,art.151) 

Medic Local& 

A1.6 
aplicabilă  

scenariului 2 

Extinderea re ţ elei de 
distributie a gazelor 
naturale cu 2,4 km in 
satul Ion Ghica, comma 
CM1nita 

Reducerea cantit ă tii de 
combustibil lenmos 
utilizat pentru 
incă lzire, reducerea 
enlisiilor 

Km reţ ea 
distribuţ te gaze 

naturale 

Primaral 
comunei Ciulnita 

S.C. Premier 
Energy S.R.L 

L 

2019-2023 A fast realizat studiul de 
fezabilitate pentru 5869 tn. 
A fost depusd o solicitare 
pentru incIuderea in 
Programul National de 
Consuucţ ii de interes Public 
sau Social, subprogramul „ 
Alte objective de interes 
public sau social in 
domeniul construcţ ulor„ - 
CM 

948 Buget local si bugetul 
operatombli S.C.Premier 
Energy SR.L (Cofmanţare 

conform legii 
123,art.151) 

Mare Locald 

A1.7 
aplicabilă  

scenariului 2 

Racordarea a 70 de 
gospodă rii la reteaua de 
distribuţ ie a gazelor 
naturale in comma 
Ciulnita 

Reducerea cantit ă lii de 
combustibil lemnos 
utilizat pentru 
incă lzire, reducerea 
emisiilor 

Nr locuinte 
gospodă rii 

racordate la 
reteaua de 

distribuţ ie a 
gazelor naturale 

Primarul 
comunci Ciulnita 

S.C. Premier 
Energy S.R.L 

2019-2023 A fost realizat stndiul de 
fezabilitate pentru 5869 in. 
A fost depusă  o soljcitare 
pentm includerea in 
Programul National de 
Con_strucţ ir de interes Public 
sau Social, subprogiaraul „ 
Alte objective de interes 
public sail social in 
domeniul construc ţ iilor„ - 
CM 

70 Buget local ş t bugetul 
operatorului S.C.Premier 
Energy SRL (Cofinanţ are 
conform legii 123,art 151 

Medic Locală  

1142 R. eabiliarea te..r.m.ică  a cliiirilor...publice $i a locidotelor 
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Nr. M/A Descricre  MIA  Rezultat scontat Indicator de 
Monitorizare a 

progreselor 
nip  suprafaţă  

construit ă  
reabilitată  tunic  

Responsabil 

Preş eclintele 
Consiliului 

Judeţ ean Ialomi ţ a 

- 	-Perioada 
implement 

are 
2018-2023 

Stadi I de implementare 
Anul 2021 

Au fost revizuite 
documentatiile audit  
energetic, expertiza tebnica, 
DALI. 
A fret  seinnat c.oniractul de 
finanţare in luns decembrie 
2021. 
In procedură  de 
achiziţ ionare servicii 
doeumentape PT si asistentă  
tehnic ă  pe durata execut ă rii 
lucrătilor 

Costuri 
(mil LEI) 

4 563  

Sursi finantare Priori 
tate 

Scara 
spatială  

A2,1 aplicabilă  
scenariului 2 

Cre ş terea eficientei 
energetice a elă dirii 
administrative din strada 
Ră zoare nr3, municipiul 
Slobozia, judetul Ialomi ţ a. 
pentru o suprafa ţă  
coustmită  de 356  nip  

Reducerea emisiilor de 
PM2,5, PM10, 
NOx/NO2 
Mă suri de interventie 
care due la reducerea 
emisiilor anuale 
echivalent CO2 (kg 
CO2/m2/au) de la 48 
la 18 insemnand o 
redueere de 62,5 % 
pentru o suprafa ţă  
construită  de 356 mp 

FOR  2014-2020 - axa de 
tinzu ţanc 3: Spiijinirea 
6-anzitiei că tre o 
economic cu emisii 
scă zirte de carbon; 
Prioritatea 3 1 . 
Sprijinirea eficientei 
energetice, a gestionă rii 
inteligente a energiei ş i a 
milizării energiei din 
surse regenerabile in 
infrastnieturile publice, 
Operatiunea B — Clă diri 
publice 

ş i buget Meal 

Mare Local ă  

A2.2 aplicabilă  
scenariului 2 

Creş terea eficiente ţ  
energetice a sediului 
Muzeului Judeţ ean 
Ialonţ ita inunicipiul 
Siobozia pentru o 
suprafat ă  construit ă  de 
751 nm 

Reducerea emisiilor de 
PM2,5, PM10, 
NOiţ /NO2 
Mă suri de interventie 
care due la redueerea 
emisidor anuale 
echivalent CO2 (kg 
CO2/m2/an) de la 38 
la 21 inseinn ă nd o 
redueere de 44,73% pe 
o suprafara construit ă  
de 751 mp 

mp suprafaţă  
construită  

reabilitat ă  termie 

Preş edintele 
Consiliului 

Judekan Ialomi ţ a 

2018-2023 Au fret  revizuite 
documentatiik audit 
energetic, expertiza tehnica, 
DALI. 
A fost senmat contractul de 
finan ţ are in lure  decembne 
2021, 
In procedură  de 

achizitionare servicii 
documentatie PT si asistentă  
tehnied pe durata execut ă di  
lucră rilor 

5 226  FOR  2014-2020 - axa de 
fmanţare 3: Sprijinirea 
tranzitim c ă rre o 
economic cu emă sii 
scă zute de carbon; 
Prioritatea 3.1. 
Sprijinirea effeienţ ei 
energetice, a gestionă rii 
inteligente a energiei ş i a 
utiliză rii energiei din 
tune  regenerabik in 
infrastructuriIe publiee, 
Operapunea B —Clă diri 
publice 

st buget local 

Mare Locală  

A2.3 aplicabilă  
scenariului 2 

Cre ş terea eticien ţ ei 
energetice a clă dirii 
Centrul Cultural 
UNESCO „Ionel Perlea"- 
municipiul Slobozia 
pentru o suprafat ă  
construită  de 1945 nip. 

Reclucerea emisiilor de 
PM2,5, PM10, 
NOx/NO2 
Mă suri de interventie 
care due la reducerea 
emisiilor anuale 
ecluivalent CO2 (kg 
CO2/m2/an) care due 
la o reducere de 
53,58% pentru o 
suprafaţă  construită  he 
1 945  nip.  

nip  suprafaţă  
construit ă  

reabilitata termic 

Pre ş edintele 
Consiliului 

Jude ţ ean Ialomita 

2018-2023 Au fost revizuite 
documentatiik audit 
energetic, expertiza tebniea, 
DALI. 
A fast senanat contractid de 
finan ţare in Ions  deceinbrie 
2021. 
In procedură  de achiziţ ie 
servicii documentatie PT si 
asistenţă  tehnicl pe durata 
executard lucdirilor 

13.896 POR 2014-2020 - axa de 
finanţare 3: Sprijinirea 
tranziţ ici că tre o 
economic cu cu emisii 
seă zute de carbon; 
Priolitatea 3.1. 
Sprijinirea eficientei 
energetice, a gestionă rii 
inteligente a energiei ş i a 
utiliză rii energiei din 
surse regenerabile in 
inftastmeturile publice, 
Operaţ iunea B —Clă diri 
publice 

ş i buget local 

Mare Locală  
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Nr. M/A 

A2.4 aplicabilă  
scenariului 2 

Descriere MA 

Modernizarea, extinderea 
ş i dotarea unit ă tii de 
primiri urgenţ e din cadrul 
Spitalului Judeţean do 
Urge* Siobozia pentru o 
suprafaţă  construită  de 
961  nip  

. 

Rezultat scontat 

Reducerea emisiilor de 
PM2,5, PM10, 
NOxiNO2 
Mdsuri de intervenţ ie 
pentru cre ş terea 
eficientei energet ce a 
imobilului: 
anvelopare, realizarea 
ineă lzirii/rAcirii prin 
pompă  de c ă ldură  aer- 
aer, sistem de HVAC 
autottiatizat care vor 
conduce la scă derea 
consumului de 
combustibil pentru o 
suprafal ă  constmită  de 
961 nip. 

Indicator de 
monitorizare. a 

ronreselor 

Responsabil - Perioad ă  
implement  

are 

Staditil de implementare 
Anul 2021  

Costar' - 
(mu LEI) 

Surs ă  finantare Priori 
tate 

Scara 
spat1al:1 

nip suprafaţ a 
constmită  

reabilnat ă  tennic 

Preş edintele 
Consiljului 

Judeţ ean lalomita 

2018-2023 Project in implementare. 
A fost semnat contractual de 
finanţare (21.03.2019). 
2021: A fost ratuad 
procedura de achizilie 
lucran— . 

7.473  FOR 2014-2020 — axa 
prioritard 8: Dezvoltarea 
infrastruchnii sanitare si 

sociale; Prioritarea de 
investiţ ii 8.1: Investini in 
infrastruchnide v,Anitare si 

social; Objectival 
Specific 8.2- 

Imbună t ăţ irea ealit ăţ ii ş i 
a eficienţ ei ingrijirii 

spitalice ş ti de w-genţă , 
Operaş iunea B-Unitin de 
Primiri Urgenţe ş i buget 

local 

Mare Judeteană  

A2.5 aplicabild 
sccenariului 2 

Realizarea lacr ă rilor de 
reabilitare termic ă  ş i 
modemizare a 
Ambulatoriului din 
cadrul Spitalului Judetean 
de Urgentă  Siobozia 
pentm o suptafa ţă  
construită  de 1793 nip 
(P+1E) 

Reducerea emisiilor de 
PM2,5, Pl`v110, 
NOx/NO2 

mp suprafată  
construită  

reabifitată  tennic 

Preş edintele 
Consiliului 

Judeţ ean Ialomita 

2018-2023 Project in implementare . 
A fost semnat contractual de 
finantare 
nr.4993/10.122019 
2020: Elaborată  
documentaţ ia protect telinic 
si realizată  procedure de 
achizine lucră r' i 
2021: Stadia relizare 40% 

17.490 POR 2014-2020, axa 
priontard 8- Dezvoltarea 
infinsiructurii sanitare si 
sociale; Pricaitatea de 
investifii 8.1: Investini in 
infrastracturi1e sanitare ş i 
sociale obiectiv specific 
8.1: Cresterea 
accesabilită tii serviciilor 
de să nă tate, comunitare ş i 
a celor de nivel secundar, 
Operaţ ianea A: 
Ambulatorii si buget 
local 

Mare Local ă  

A2.6 aplicabild 
scenarjului 2 

Realizarea lucr ă rilor de 
reabilitare termic ă  ş i 
modemizare a incintei 
elă dirii Spitalului 
Judeteari de Urgent ă  
Slobozia pentru o 
suprafată  construiti de 
15 200 in. 

Reducerea emisidor de 
PM2,5, PM10, 
NOVN02 

nip suprafată  
construit ă  

reabilitată  termic 

Pre ş edintele 
Consilinlui 

Judeţean Ialomiţa 

2018-2023 2020: Revizuire 
documentaţ ie DALI. 
AChi7itiC servicii Proiect 
tehinc, lucrari si dotă ri. 
2021: Stadiu de realizare 3% 

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

Mare Locald 

A.27 aplicabilă  
scenariului 2 

Realizarea lucrailor de 
reabilitare tennica st 
modemizare a Scolii 
Gimnaziale „Mihai 
Viteazul", corp Cl 
numicipiul Eetesti pentru 
o suprafată  construita de 
677 nip 

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

nip suprafată  
construit ă  

reabilitala tennic 

Primarul 
municipiului 

Fetesti 

2018-2020 Finalizat. PVIIL 
ox,4513/28.05.2021 

1 456 Buget de stat (PNDLII) si 
buget local 

Mare Locald 
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bfr. Al/A 

A2.8 

aplicabilă  
scenariului 2 

Descriere MIA 

Reali7area incr ă rilor de 
reabilitare termică  ş i 
rnodemizare a Scolii 
Gimnaziale „Radu 
Vodă ",corp A (466 rap) ş i 
com B (478 nip), 
municipial Fetesti, 
judeţ ul Ialomita 

Mă sura a fost 
completat ă  prin: 
Reabilitarea si 
modemizarea Scoalii 
Gjmnaziale „Aurel 
Vlaicu"" ş i a spaţ iilor 
publics urbane in 
municipiul Fetesti 

Rezultat scontat 

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

indicator de 
monitorizare a 

progreseIor 
nip suprafată  

constmită  
reabilitată  termic 

Responsabil 

Pnmand 
municipiului 

Fetes,ti 

Perioadă  
implement  

. are 
2018-2020 

2019-2023 

Stadiul de Implementare 
Anul 2021 

Costuri 
(rnii LEI) 

Suri finairtare 	- Priori 
tate 

Scara 
spatia IA 

Lucnirde nu au fost 
ineepute. Procedurd juriclic ă  

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

2 304 

2019-2023 

Buget de star (PNDL11) ş i 
buget local 

POR/2018/13/13.1/117 
REGIUN1- .Axa 13 

Imbună tă tirea calităţ ii 
vietii populatiei in 

orasele mici ş i mijlocii 

Medic 

Mare 

Loral ă   

A2.9 
Aplicabil ă  

scenariului 2 

Realizarea lucr ă rilor de 
reabditare ternaic ă  ş i 
modemizare a Liceul 
Teoretic„ Carol I", 
municipiul Fete ş ti, pentru 
o suprafată  construdă  de 
785 sap 

Reducerea emisiilor de 
PM2,5, PM 10, 
NOx/NO2 

flip suprafaţă  
constmită  

reabilitată  tennis 

Primarul 
munieipiului 

Feteş ti 

2018-2022 Project in dendare. Starliul 
fizic de realizare 80 % 

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

Medic Local' 

A2.10 
Aplicabil ă  

scenariului 2 

Realizarea luer ă tilor de 
reabilitare tennic ă  ş i 
energetieă  a clă dirii 
Complexului de Servicii 
Sociale din Slobozia, 
judetul Ialomita pentru o 
suprafată  construită  de 1 
595 nip; 

Reducerea emisidor de 
P1142,5, PM10, 
NOx/NO2 

nip suprafat ă  
construit ă  

reabilitată  termic 

Direetond 
D.G.A.S.P.0 

lalomita 

2018-2022 Project in dendare. Stadiul 
de impIementare 85% 

2 724 POR 2014-2020 
- axa prioritară  3.1 B ş i 

buget local 

Mare Locală  
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Nr. M/A 

A2.11.  
aplicabil ă  

scenariului 2 

DescriereM/A 

Real  zarea lucră rilor de 
reabilitare termic ă  ş i 
modemizare cre şă  In 
municipiel Urziceni 
pentet 0 suprafaţă  
construită  de 939 nap 

Rezultat sccintai 	. 

Reducerea emisiilor de 
PM2,5, PM10, 
1\70x/1\102 

Indicator de 
monitorizare a 

progreseior 
nip suprafaţă  

constraită  
reabilitată  termic 

Responsabil - 

Primand 
manicipiulte 

Urziceni 

Perioad ă  
implement 

- are 
2018-2020 

. Stadiul de implementare 
Anti! 2021 

Costnri 
(mil LEI) 

_ 

Sursă  finanta re Priori 
tate 

Scara 
spa ţială  

Project finalizat. Proces 
verbal de recepţ ie la 
terminarea lucră rilor 
nr.7799115 .04.2020 

2 299 Beget de slat (PNDLII) ş i 
beget local 

Medic Locale' 

Medic 
Realizarea Incră rilor de Proiect finalizat . Proces Beget de stet (PNDLII) ş i 
reabilitare termic ă  si 
modemizare corpuri 

2018-2020 verbal de recep ţie la 
terininarea lecră rilor 

beget local 

clă diri Gră diniţ a _Raze' de nrI9157/17.09.2019 340 
Snare" din municipiel 
Urziceni pentm o 
suprafaţă  constrună  de 1 

Beget de stat (PNDLII) sd 
beget local 

Medic- 

132 mp 

Realizarea lecră rilor de 

2018-2020 Project fmalizat..  Peaces  
verbal de recep ţ ie la 
terminarea lucră r-  ilor 

reabilitare termic ă  ş i 
modernizare a Scoalii 

m.17546/28.08.2019 652 

Gimnazial ă  „Alexander 
Odobescu"din municipiul 
Urziceni suprafa ţă  
construed' de 
460 nip 

A2.12 aplicabilă  Realizarea lecră rdor de Reducerea emisfilor de mp suprafată  Pr-inland 2018-2022 Project in derulare. 2 160 POR -axa 3.1B ş i beget Medic Local ă  
scenariMui 2 reabilitare termic ă  ş i 

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

constmit ă  
reabilitată  termic 

municipiului 
Fetest! 

Stalin de realizare lee 'ran 
40% 

local 

Tehnologic de Industrie 
Alirnentară  ammicipiel 
Fete ş ti, corp C si core D-
municipiul Fete ş t pentru 
o suprafaţă  construed de 
791 nip 

A2.13 aplicabilă  Realizarea lucră rilor de Reducerea emisnlor  de nip suprafaţă  Primula 2018-2020  Project finalizat Proces 680 Beget de stet (PNDLII) ş i Mare Locale 
scenariului 2 reabiLitare tercuic ă  ş i 

modemizare gră diniţă  cu 
program normal, sat 

PM2,5, PM10, 
NOx/NO2 

constmită  
reabilitată  termic 

comunei 
Cosă mbeş ti 

verbal de recep ţ ie la 
terminarea lucr ă ridor 
nr.698/11.03.2020 

beget local 

Gimbăş ani, comuna 
Cosă mbese patter o 
suprafaţă  constmit ă  de 
333 nap 

A2.14 aplicabilă  Realizarea Mcră rilor de Reducerea eraisidor de nip suprafaţă  Primand 2018-2020  Project finalizat. Proces I 391 Beget de stat (PNDLIO ş i Medic Locale 
scenariului 2 reabilitarea termic ă  a unei 

gră diniţ e- str. Plevnei 
nr.3, comuna Gh. Lazar 
juderul Ialomiţ a, pentru o 
suprafaţă  de 391,55 mp 

PM2,5, PM10, 
NOx/NO2 

construed 
reabilitată  termic 

comunei 
Gheorghe Laz ă r 

verbal de receptie la 
terrninarea hicr ă rilor 
m.731/24.02.2020 

beget local 
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Nr. M/A Deseriere MIA 

Realizarea lucră rilor de 
reabilitarea termic ă  a 
Că min" ului Cultural din 
comuna Gheorghe Laz ă r 
pentru o suprafat ă  
constmită  de 433,85 mp 

Rezultat seontat 
. 

Reducerea emisiilor de 
PM2,5, PM10, 
NOxiNO2 

Indicator de 
. monitorizare a 

progreselor 
rep  suprafată  

constraită  
reabilitată  terrnic 

Responsabil 

Primand 
comunei 

Gheorghe Lazar 

Perioad ă  
implement 

are 
2018-2022 

Stadiut de implementare 
Aunt 2021 

A fost reluata procedura de 
mribuire a contractukti de 
lucră ti, 

Costuri 
. (mu LEI) 

Sursă  finanta re Priori 
tate 

Scara 
spatial ă  

A2.15 
aplicabil ă  

scenariului 2 

1 217 Buget de stat (Compama  
Naţ ional ă  de Investirii) ş i 

beget local 

Mare  Locală  

A2.16 
aplicabila 

seenariului 2 

Realizarea lucră rilor de 
reabilitare tennic ă  ş i 
modennzare Gră dinită  in 
comma Colelia, juderul 
lalomita pentm o 
supmfaţă  constmită  de 
410 mp 

Reducerea ernisiilor de 
PM2,5,  PM 10,  
NOxJNO2 

mp suprafaţă  
constmit ă  

reabilitată  termic 

Primarul 
comunei C,olelia 

2018-2020 Project tinalizat. 
Nerecepţ ionat. 

1898 Buget de stat (PNDLII) ş i 
buget local 

Mare Local ă  

A2.17 
aplicabil ă  

scenariului 2 

Realizarea lucră tilor de 
reabilitare termic ă  si 
modernizare Imitate 
sanitară , in comuna 
Colelia, juderul Ialonnţ a 
pentm o suprafara 
consttuită  de 359  rep  

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

rep  suprafaţă  
construita 

reabilitată  termic 

Primarul 
comunei ColeHa 

2018-2020  Project  fmalizat Proces 1 677 13uget de stat (PNDLII) ş i 
beget local 

Mare Local ă  
verbal de receptie la 
terminarea lucră rilor 
nr.1359/12.06.2020. 

A2.18 
aplicabil ă  

scenariului 2 

Realizarea lucră rilor de 
reabilitare termic ă  clă dire 
gră dinită  ş i dispensar 
uman in comma 
Giurgeni, judeţ ul Ialomita 
pentru o suprafaţă  de 362 
mp 

Reducerea emisiilor de 
PM2,5, PMI 0, 
NOx/NO2 

rep  suprafaţă  
construita 

reabilitată  tennic 

Primarul 
comunei 
Giurgeni 

2018-2021 Project fmalizat. Proces 
verbal de meeptie a 
lucră riIer m.109/17.01.2021. 

547 Buget de stat (PNDLII) si  
buget local 

Medic  Locala 

A2.19 
aplicabilă  

scenariului 2 

Realizarea lueră rilor de 
reabilitare tennic ă  s,i 
modernizare Ş coala 
Gimnazială  B ă rc ă nesti, 
corp A, comuna 
B ă rc ă ne ş ti, judeţ ul 
Ialotniţ a pentru o 
suprgaţă  de 804  rep  

Reducerea emisiilor de 
PM2,5, P1V110, 
NOx/NO2 

mp suprafaţă  
construit ă  

reabilitată  termic 

Primarul 
conamei 

B ă rcaneş ti 

2018-2020 Proiecxt finalizat. Lucră ri 
executate 100%. 

2 302 Buget de stat (PNDLII) si 
buget local 

Mare Local 

M3 Fantinde/'ea spitiilor veizi si erearea de perdele forestiere in limn' eAtilor de transport 	. 
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Nr. M/A 

A3.1 aplicabilă  
scenariului I si 2 

Deseriere MJA 

Elaborarea si 
implementarea Registrului 

spaţ ii verzi 

Rezultat scontat 

0 bună  gestionare a 
potenţ ialului spaţ iilor 
verzi cu implicatii 
asupra siguranţer ş i 
ealităţ ii vietil, 
asigură nd crearea unui 
sistem de monitorizare 
a spaţ iilor verzi ş i a 
teremuilor degradate ce 
pot 11 recuperate ca 
spaţ ii verzi, in vederea 
asigură ni calităţ ii 
factorilor de media si a 
să nă tă tir populaţ iei 

Indicator de 
mordtorizare a 

progreselor 
mpflocuitor 

infrastructuă  
verde 

Responsabil 

Primarul ora ş ului 
Tă ndă rei 

Petioadii 
implement 

are 
2017-2022 

Stadiul de implementarc 
Ann] 2021 

Realizat 100%. In curs de 
actualizare 

Costuri 
(mil LEI) 

60 

Sursă  (Man pi re Priori 
tate 

Scara 
spatial ă  

Buget local Medic Locală  

A32 aplicabilă  
scenariului 1 ş i 2 

impă durni ş i realizare de 
perdele forestiere de 
protecţ ie 
- DN21: 43 800  rep 
- A2: 247 300 rap 
- DN2: 144 100 nip 

-Reducerea cantit ăţ ilor  
de emisii de CO2 
provenite din traficul 
nitier 
- Reducere emisii 
PM10 si PM2.5 

rep perdele 
forestiere de 

proiecţ ie 

Directoml 
Direcţ iei Silvice 

lalomi ţa 

2017-2022  Pentre tronsoanele: 
- 	ON 2— 14,411 ha 
- 	ON 21 —4,313 ha 

Este in derulare proceduar de 
realizare a documenta ţ iei 
cadastrale. 
Pentru tronsonul A2-24,37 ha 
s-au realizat serviciile de 
eadastru si evaluare, urmand 
ca in anal 2022 să  se reahzeze 
perdeleIe forestiere. 

601 
1 469 

2 006 

Bugetal de stat prin 
Ministend Apelor ş t 

Pă durilor 

Mare .Tudeţ eari ă  

A3.3 aplicabil ă  
seenariului 1 ş i 2 

Imp ă duriri pe o suprafaţă  
de 10,18 ha in localit ă tile 
Giurgeni 
si F ă că eni (8,04 ha 
Fă că eni ş i 2,14 ha 
Giurgeni) 

Reducerea cantităţ ilor 
de emisii de CO2 
provenite din tracul 
rattier 
-Reducere emisii PMIO 
ş i pm2.5 

ha impă dunte Directorul 
Agennei de Plăţ i 
ş i Interven ţ ii in 

Agricultură  

2018-2020  Project ftnalizat 1 120 
280 

P.N.D.R 2014-2020 
Mă sura 8, subnă sura 8.1- 
impă duriri ş i crearea de 
suprafe ţe impă durite 

Medic Locală  

TialigiatAVANitilit4' ';', - i-r16-4:ik  
M4 Iinbunatatirea infrastructurii agricole, m dernizarea drumurilor de exploatare agricole 
A4.1 

aplicabilă  
scenariului 1  ti 2 

Modernizare a 6 025 m 
drumuri agricole in 
comma Adă ncata 

Sc ă derea cantit ăţ ilor 
de particule 
atmosferice 

km de drum 
agricol 

modenaizat 

Primand 
comunei 
Adă ncata 

2018-2020 Proiectul  an a feat fmanţ at 5 564 P.N.D.R 2014-2020 
submă sura 4.3 

Mare Locală  

A42 
aplicabilă  

scenariului 1 ş i 2 

Realizarea a 19 903 in 
drumlin de exploatare in 
comma Albesti, juderul 
Ialomiţa 

Scă derea cantităţ ilor 
de particule 
atmosferice 

km de drum de 
exploatare 
rearizati 

Primarul 
comunei Albesti 

2018-2020 Project finalizat Indicatorii 
au foal modificaţ i de care 
finariţator la realizare 
asfaltare pentru 13 452 ru. 
Proces verbal de receptie la 
terminarea lucră rilor 
m.1210/25.032020 

4 373 13uget de stat (A.F.I.R) st 
buget local 

Mare Locală  
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Nr. NVA Deseriere IVI/A Rezultat scontat 	' 

Scă derea cantită tilor 
de particule 
atmosferice 

' 	Indicator de 
monitorizare a 

progreselor 
km de drumu 
de explotare 

real -174j 

Responsabil 

Primarul 
comunei Cialuita 

- 	Perioad ă  
implement 

. are 
2019-2022 

Stadial de implementare 
Antil 2021 

Project hi derulare. Au feat 
modernizati 723 in drum. A 
foal depus ă  solicitare de 
finantare la Fondul de 
Dezvoltare si Investitii . 

Costuri 
(mil LEI) 

466 

Sursă  fin anta re Priori 
tate 

Scara 
spapal ă  

A4.3 
aplicabilă  
scenariului I si 2 

Amenajare a 2 232 in 
drumuri de exploatare ş i 
variant-a ocolitoare in 
consuna Ciulnita 

Buget local Mare Locală  

A4.4 
aplicabil ă  
scenariului 1 ş i 2 

Realizarea a 1 400 in 
drum de leg ă tură  'Mire 
drumurjle comunale DC 
24 si DC 52 

Scă derea cantită filor 
de particule 
atmosferice 

km de drum de 
legă tură  realizati 

Primaral 
comunei Cialajta 

2019-2022 Project in dendare. Stadju 
lucrai 72%. 
S-au asfaltat 1010 in drum 
rIP leg ă tură  

3 000 Buget local Mare Locală  

uiliĽ r ttiisport:'SJHigiti:Oif.Iiiii-.4aini041 - 1  0  

MS Proiectare si realizarea de sensuri giratorii, pare ă ri, drumuri Cu sans unie, limit ă ri de viteză , semafoare sincronizate, benzi speciale dedicate mikoacelor de transport in comun pentru 
evitarea ambuteiajelor 0 Iluidizarea trawling 

A5.1 aplicabilă  
scenariului 1 ş i 2 

Amenajare par-care- oraş ul 
Ţă ndă rei ea suprafat ă  de 
340 mp 

Potential de reducere a 
fraficului local ş i 
aglomeratiej traficului 
Cu importantă  majoră  
asupra reducerii 
emisiilor annosferice 
rezultate din trafic 

mp de parcare 
reafizati 

Prirnarul orasului 
Ţă nclă rei 

2019-2022  Project in derulare 
Stadiu fink lucră ri 60 % 

100 13uget local Medic Locală  

A52 
Aplicabilă  
scenaniului  11i 2 

Amenajarea sans giratorju 
cu totem la intrarea in 
localitatea Ciulnita, 
Cartier rezidential Zona 
Nord 

Potential de reducere a 
traficului local ş i 
aglomerafiei traficului 
Cu importantă  majoră  
asupra reducerii 
emisiilor atmosferice 
rezultate din trafic 

amenajare seas 
giratoriu 

Primanil 
comunei Ciulnita 

2018-2022 Project in derulare. 
S-a claborat doeumentana 
de proiectare faza pojeet 
tehnic. Se caută  surse de 
finantare. 

60 Buget local Mare Local" 

M6 Reabilitare/modernizare infrastructura de transport si infrastructuri conexe 

A6.1  
aplicabilă  
scenariului 1 ş i 2 

Real mare c ă i de circulatie 
rufieră  ş i pietonală  pee 
lungime de 3 856 m ş i o 
suprafată  de 4,4 ha 
cuprinz ă nd amenajare 
sistem rutier pe cloud 
bulevarde sj nouă  stră zi 
in municipiul Slobozia 

Realizare c ă i de circulatie 
rutieră  ş i pietonală  pe o 
lungime de 2 642 m, 
cuprinz ă nd amenajare 
sistem rutier pe un 
bulevard si dud str ăzt in 
municipial Slobozia 

Potential de reducere a 
traficului local ş i 
aglomeratiei pfin 
realizarea unei retele 
coerente de drumlin: 
coroborată  cu 
reducerea emisillor de 
pulberi in suspensie 

rode drum 
realizati 

in de drum 
realizati 

Primarul 
Municipiului 

Slobozia 

2017-2020 

2017-2022 

Project finalizat. 3.856 m 
realizatj. PVR 
nt.98785/27.10.2021 

2.642 in drum reali7ati. 
Lucră ri in derulare, tennen 
de finalizare 30.03_2022 

8 000 

5.022 

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

Buget local 

Mare 

Mare 

Locală  
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Nr. N1/A 

A6.2 aplicabil ă  
scenariului 1 ş i 2 

Deseriere NI/A - 

Inne ţ inere sislern ruder ş i 
pietortal in municipiul 
Feteş ti (contract 
multianua] in derulare 
prin SC Drained 
Municipale SRL) 
Project multianual 

Rezultat scontat 

Potential de reducere a 
traficului local si 
aglomerahei prin 
realizarea unei retele 
coerente de drnmuri 
coroborată  Cu 
reducerea emisiilor do 
pulberi in suspensie 

Indicator de 
monitnrizare a 

progreselor 
Intrepnere 

trotuare, parc ă ri, 
rigole,stră zi, 
semnalizare 

circulatie 

Responsabil 

Primarul orasului 
Fete ş ti 

Perioadă" 
implement 

are 
2018-2023 

Stadiul de implementa e . 
Anui 2021  

Costuri 
(mu IX!) 

- Sursă  fin anta re . Priori 
tate 

Seam 
spa ţ ial ă  

Project multianual in 
demlare. Indicatori anuali 
realizati. 

2 594/an Beget local Medic Locală  

A6.3 apiicabil ă  
scenariului 1 ş i 2 

1VIodemizarea a 6 250 m 
de dmmurj de interns 
local in comuna Axintele 

Potnial de reducere a 
traficului local si 
aglomeratici prin 
realizarea tmei retele 
coerente de drumurj 
coroborat ă  cc 
reducerea emisrilor de 
pulberi in suspensie 

redo drum 
modernizati 

Primary]. 
comunei 
Axintele 

2017-2022  Project in derulare. 
2020: 	Stadia fizic lecră r" i 
60%. 
Executant in insolvent ă . 
2021: A foal realizat ă  
acruzitia pentru Iueră ri rest 
de exeeutat. Lucră ri in 
deruIare. Stadiu 5% 

5 267 Buget de stat (PNDL11) ş i 
beget local 

Mare Local ă  

A6.4 aplicabila 
scenariului 1 ş i 2 

Modernizare a 11 010 m 
re ţ ea de clrumuri locale in 
comuna Movilita 

Potential de reducere a 
traficuluj local si 
aglomeraţ iei prin 
realizarea unei retele 
coerente de &mini 
coroborat ă  cc 
reducerea eruisirior de 
pulberi in suspensre 

m de drum 
modemizati 

Primarul 
comunei 
Movilita 

2017 -2020 Project finalizat. Purees 
veil:el 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 1 ş i 2 

Modemizare 
Mfrastructură  rutieră  de 
interes local 10 809 m in 
comma Adă ucata 

Potential de reducere a 
traficului local ş i 
aglomerahei prin 
realizarea liner reţ ete 
coerente de drummi 
coroborat ă  cu 
reducerea emishIor de 
pulberi in suspensie 

m de drum 
modemizaţ i 

Primarui 
comunei 
AdM' icata 

2017-2020 Project hnalizat 9 498 Beget de stat 
(PNDL II) ş i buget local 

Mare Locală  

A6.6 aplicabilă  
scenariului  11i 2 

Modernizare a 2 301 in 
drum comunal DC 28 
SMirtla-Traian, comuna 
Grivita, judepd Ialomita 

Potential de reducere a 
traficulni local si 
aglomeratiei prin 
realizarea unei retele 
coerente de drummi 
coroborată  Cu 
reducerea emisiilor de 
pulberi in suspensie 

rode  drum 
modemizaţ i 

Primal-ill 
comunei Grivita 

2017-2023 Lucră ri execuţ ie In dendare. 
Stadiu realizare 60%. 
Conform contractului de 
lucră ri, perioada de execinie 
a acestora cite aprilie 2020- 
aprihe 2024. 

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

Mare Local ă  

A6.7 aplicabilă  
scenariului 1 ş i 2 

Modcmizare a 2400 in 
drumuri comimale in 
comuna G ă rbovi 

Potential de reducere a 
traficutui local ş i 
aglomeratiei pritl 
realizarea unei retele 
coerente de drumuri 
coroborată  on 
reducerea emisiilor de 
pulbeii in suspensie 

rude drum 
modemizati 

Priruarul 
conninei Gă rbovi 

2017-2020  Project fuaalizat. Proces 
verbal de receptie la 
terminarea hicră r—ilor.  nr. 
7341/27.11.2020. 

2 008 Beget de stat (PNDLII) ş i 
buget local 

Medic Local ă  

10 



Nr. M/A 

A6.8 
aplicabilă  

scenariului 1 ş i 2 

DeserierelM/A 

Modernizarea 1400 in 
drumuri să teş ti de interes 
local in comuna Grindu 

Rezu tat seontat 

Potential de reducere a 
traficului local ş i 
aglornera ţ iei prin 
realizarea unei retele 
coerente de drun3uri 
coroborată  cc 
reducerea emisiilor de 
pulberi in suspensie 

indicator  de 
monitoriză re a 

-PrOgreSCiOr 
rude drum 
modernizari 

Respousabil 

Primarul 
comunci Grindu 

P erioad ft 	' 
implement 	, 

arc 
2018-2020 

Stadi ul de im plem en tare 
Anul 2021  

Co st u ri 
(mu LEI) 

Sursă  finantare Priori 
tale 

Seara 
spatial ă  

Protect finalizat 1 432 Buget de stat (PNDLH) 
si beget local 

Marc Locală  

A6.9 
aplicabilă  

scenariului 1 ş i 2 

Modemizarea a 3 680 m 
de (humeri de interes 
local in comma Ciocarlia 

Potential de reducere a 
traficului local ş i 
aglomeratici pint 
realizarea unei retele 
coerente de dmmuri 
coroborată  cu 
reducerea emisiilor de 
pulbefi in suspensie 

m de drum 
modernizaţ i 

Primand 
comunei 
Ciocarlia 

2017-2020  Project tinalizat. Proces 

verbal de recepţ ie la 
terminarea lucră rilor.  nr. 
61/13.012021. 

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

Mare Locală  

A6.10 aplicabilă  
scenadului 1 ş i 2 

Asfaltarea a 6 191 rude 
drumuri locale in comuna 
Jilavele 

Potential de reducere a 
traficului local ş i 
aglomerallei prim 
realizarea unei retele 
coerente de drumuri 
comborat ă  cc 
reducerea ernisillor de 
pulberi in saspensie 

m de drum 
asfalt0 

Primarul 
comunei Jilavele 

2018-2021 Project finalizat. 
Proces verbal de receptie la 
terminarea lucrarilor nr.1228 
/25.03.2021 

6 712 Buget de stat (PNDLI1) ş i 
buget local 

Mare Local ă  

A6.11 aplicabilă  
scena_riului  hi 2 

Reabilitare a 3886 m de 
drumuri de interes local 
din comuna Ră dulesti 

Potential de reducere a 
traficului local ş i 
aglomeraţ iei prin 
realizarea unei re ţek 
coerente de drumuri 
coroborată  cu 
reducerca emisiilor de 
pulberi in suspensie 

m de drum 
ruodemizati 

Primand 
comunei 
Ră dule ş ti 

2018-2020 Proiect finalizat. Proces 
verbal de reeeptie la 
terminarea lucră rilor 
nr.1685/16.122019 

1 930 Buget de stet (PNDL1I) ş i 
buget local 

Mare Local ă  

A6.12 aplicabilă  
scenariului 1 ş i 2 

Modemizare a 2 903 m de 
dmiumi de interes local in 
comuna Nioldoveni 

Potential de reducere a 
traficului local ş i 
aglomerabei prirt 
realizarea unei retele 
coerente de dmmuri 
coroborată  cu 
reducerea emisiilor de 
pulberi in suspensie 

rode drum 
modernizan 

Primarul 
comunei 

Moldoveni 

2018-2020  Project finafizat. Proces 
verbal de receptic la 
terminarea lueră rilor .  In'. 

1745123.12.2021. 

3 191 Buget de stat (PNDLII) ş i 
buget local 

Mare Local ă  

A6.13 aplicabila 
scenarititui 1 ş i 2 

Modemizare a 35 400 m 
drum judetean (D.T201, 
transon I DN2 Cosereni- 
Aitintele-Orezujan 
0+000- km 35+400) 

Potential de reducere a 
ta-aficului local ş i 
aglomeratiei prin. 
realizarea unei retele 
coerente de drumuri 
coroborat ă  cc 
reducerea emisiilor de 

_pulberi in suspensie 

rode drum 
judetean 

modernizati 

Preş edintele 
Consibului 

Judeman Ialomita 

2018-2022 2019-2020: realizare 
documental-le proiect whom 
ş i achizitie lucră ri 
2021 stadiu literati 70% 

83 913 Buget de stat 
(PNDLII) ş i buget local 

Mare Locală  
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Nr. M/A 

A614 aplicabild 
scenariului 1 ş i 2 

Descriere MiA 

Modemizare a 24 929 m 
drum judetean (D.1201 
Buie ş t-Iv ă neş tr-Ion 
Ghica-Cielnita- 
Cosă mbeş ti-Mă rculeş ti 
km 57+000-km 84+000) 

Rezultat scontat 

Potential de reducere a 
traficului local ş i 
aglomeratiei prin 
realizama tmei retele 
coerente de drumuri 
coroborată  cu 
reduces-ca  emisiilor de 
pulberi in suspensie 

Indicator de 
monitorizare a 

Iro.reselor 

Responsabil Perioadrt 
implement 

are 

Stadiul tie implementare 
Anul 2021 

Costuri 
(mil LEI) 

Surs ă  finantare Priori 
tate 

- 	Scara 
spatial ă  

m de drum 
judetean 

modennzati 

Pres,edirdele 
Consiliului 

Judeteao Ialoinita 

2018-2022 2019-2020: realizare 
documentatie project tehnic 
.i achizilie lucrari 
2021: stadiu lucră ri 27% 

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

Mare Judeteand 

A6.I5 aplicabil ă  
sceuariului 1 ş i 2 

Modenaizare a 25 350 m 
de drum judeman DJ203 
F, DN2C: (Grivita)- 
Smirna-Iazu-Scinteia- 
Valea Ciori DN21A, km 
0+000-km 25+350 

Potential de reducere a 
trafictdui local ş i 
aglomeratiei prin 
realizarea unej retele 
coetente de drutuuti 
coroborată  at 
reduces-ca  emisiilor de 
pulberi in suspeasie 

in de drum 
judetean 

modemizati 

Presedintele 
Consiliului 

Judetean lalomita 

2018-2021 2019: realizare 
documentatii proiect tehuic 
si detalii de executie si 
achizitie locrădi 
2020: Lucră ri realizate 78% 
2021: Lucră ri finalizate 

48 028 Beget de stat (PNDL11) ş t 
buget local 

Mare Jucleteand 

A6.I6 aplicabilă  
seenariolui I ş i 2 

Modemizare a 47 450 m 
de drumuri judetene 
(DJ306, limită  jud. 
C ă lă rasi-Albesti- 
Andrăş e ş ti-Gh.Doja- 
Cs-anti  intersectie cu 
DJ102H, DJ102H  
intersectie cu  1)1306- 
Reviga-Cocora-intersectie 
cu DJ203E, DJ203E 
intersectie cu DI 102H-
Cocora-liarita judetul 
Buz ă u) 

Potential de reducere a 
traficului local si 
aglomeratiei prin 
realizarea unei retele 
coerente de drumuri 
Coroborată  cu 
reduces-ca  emisillor de 
pulberi in suspensie 

m de drum 
judetean 

modemizati 

Preş edmtele 
Cousiliului 

Judetean Ialomita 

2018-2022  Probed t in derulare. 
2021: Realizată  

documentatia project tehnic 
ş i detalii executic. Procedură  
achizitie contract luerări 

134 046  FOR  - axa 61.(SUERD) 
ş i buget local 

Mare Judeteand 

A6.17 apficabil ă  
seenarintui 1  S12  

Modemizare a 12 545 m 
drum judetean (DJ 102H, 
Reviga-Milose ş ti km 
66+317-km 78+862) 

Potential de redueere a 
traficulni local ş i 
aglomeratiei prin 
realizarea unei retele 
cues-cute de drenntri 
coroborată  cu 
reduces-ca  emisiilor de 
pulberi in suspensie 

m de drum 
judetean 

modemizan 

Preş eclintele 
Consiliului 

Judetean Ialomita 

2018-2020 Project Finalizat Proces 
verbal de receptie la 
terminarca lucră tilor  us-.  
19589/2020-G/10.09.2020 

18 196 Beget de stet 
(PNDL 1) ş i buget local 

Mare Judeteand 
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_ 	._. 
Nr. MiA 

A6.18 
aplicabilă  

scenariului 1 ş i 2 

Deseriere141/A 

Modemizarea a 49 517 m 
diumuri judeţ eue D1302 
(km 13+865-km37+545) 
localită tik Dră goesti- 
Rosiori-Moviliţ a-Dridu, 
DJ 101 (km 52+100- 
37+600) localită tile 
Dridu-Fierbinti T ă rg- 
limit-A jud. Tlfov, DJI01 
(km 52+100-59+700) 
localită file Driclu-Jilavele 
ş i DJ 402 (km 53+700- 
61+740) limita judet 
Că lă ra ş i-Sinesti (DN2) 

Rezultat scontat 

Potential de reducere a 
traficului local ş i 
aglomeraţ iei prin 
realizarea unej re ţ ele 
coerente de drumuri 
coroborată  cu 
reducerea emisiilor de 
pulberi in suspensic 

Indicator de 
monitorizare a 

progreselor 
in de drum 
judetean 

modernizati 

Responsabil 

Preş edintele 
Consiliului 

Judetean Ialomita 

Perioad ă 	• 
implement 

are 
2018-2021 

Stadiul de implementare 
Anal 2021 

Costa ri 
(mu  i LEI) 

StIllia finan ţarc Priori 
tale 

Scars 
spa ţ ială  

Project fmalizat PVRTL 
nr.26210/29.10.2021. 

115 128 POR - axa 6.1 ş i  beget 
local 

Mare Judetean ă  

A 6.19 
aplicabilă  

scenariadui 1 ş i 2 

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

Potential de reducere a 
traficului local si 
aglomera ţ iei prin 
realizarea unei re ţ ele 
coerente de clrumuri 
coroborată  Cu 
reducerea emisiilor de 
pulberi In suspensie 

m de drum 
judetean 

modemizati 

Preş edintele 
Consiliului 

Judetem Talomiţ a 

2019-2023 Lucră ri de execuţ ie in 
derulare 
Stadiu impIementare: 80% 

22 643  Beget local Mare Judeteană  

A 6.20 
aplicabilă  

scenariului 1 si 2 

Modemizare a 10 069 m 
drum jude ţema 1)1201, 
Tronson Orezu 
(intersectie DJ201B) - 
Piersica-Borduş elu (ieş ire 
din localjtate) 

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

in de drum 
judeţ ean 

modemizati 

Presedintele 
Consiliului 

Judeţean Ialomita 

2019-2022 Project in derulare . A fret 
realizară  documentatia 
DALT. In curs de elaborare 
documen ţatie Project tehnic. 

31 382  Beget local Mare Judetean ă  

A6.21 aplicabil ă  
scenariuluj 1 ş i 2 

Modernizare a 5 083 in 
drumliri comunale cu 
suprafata de 25 345 nip in 
comma Dră goe ş ti 

Potential de reducere a 
traficului local ş i 
aglomeratjei prin 
realizarca and re ţ ele 
coerente de drumurj 
coroborată  en 
reducerea einisidor de 
pulberi in suspensie 

m de drum 
communal 

modernizati 

_ 

Primarul 
comunei 
Dră goe ş ti 

2017-2020 Project finalizat. 4 390 Buget de stat (PNDLII) ş i 
bu,get local 

Mare Locală  

A622 
aplicabil ă  

scenariutui 1 si 2 

Modemizare a 1 020 m 
drumuri de interes local In 
comma Perieţ i, sat Perieţ i 
ş i Pă ltini ş u, stră zile 
Po ş tei, Morii ş i 	eolii 

Potential de reducere a 
traficului local ş i 
aglomera ţ iei prin 
realizarea unei retele 
coerente de drumuri 
comborată  cu 
reducerea emisiilor de 

palberi in suspensie 

m de drum de 
interes local 
modemizaţ i 

Primarul 
comunei Perieţ i 

2018-2022 Executie lucrdri in derulare. 
Stacliul de realizare 55% 

1 070 Buget de stat (PNDLII) ş i 
bagel local 

Mare Local ă  
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Nr.1101/A Desericre IVIIA RezuRat scontat Indicator de 
monitoriza re a 

.roureselor 

Responsabi IL Perloadil 
implement 

are 

Stadiul de implementare 
Anul 2021 

Costuri 
(mii LEI) 

Stirsâ finantarc Priori 
tate 

Seara 

spatialii 

A6.23 Reabilitare a 5000 m Potential de reducere a in de sistem Primarul ora ş ului 2018-2020  Project finalizat. 4 250 Buget de slat Mare Locală  
aplicabilă  
scenariului  11i 2 

cistern artier str. ScoHi- 

contineare, Viilor, 

Prunului, Cire ş ului, 

Bentului. Etemităţ ii, 
Pompierilor, Stadionului, 
Cră rlei, f alelelor, 

Agricultofilor. Cimperti 
din ora şul C ă ză neş ti 

traficalui local ş i 
aglomeratiej prin 
realizarea tmei re ţele 
coerente de drumm-i 
coroborată  cu 
redncerea emisiilor de 

pulberi in ş uspensie 

ruder realilitati C ă zdne ş ti PVRTL nr.7718/29.122021 (PNDLII) 
ş i beget local 

A624 Modemizare ş i reabilitare Potential de reducere a m de drum Primarul ora ş ului 2017 -2020  Project finalizat. PVR 8.403 Beget de stat (PNDLII) si Mare LocalA 
aplicalaa 
scenariului 1 ş i 2 

a 9 900 m di-11=6 
oră seneş ti in Tă nd ă rei- 
Etapa I 

Modemizarea a 6 200 m 

traficului local ş i 

aglomeratiej prin 
realizarea mei re ţ ele 

coerente de drumuri 
coroborată  cu 

modernizati 

m de drum 

Ţă ndă rei nr.13640/15.102020 buget local 

Buget local 
stră zi ora- ş erreş ti in 

Peidă rei 
reducerea emisiilor de 

pulberi in suspensie 

modernizaţ i 2018-2020 Project finalizat. PVR nr. 
8857/14.06.2021 

3.740 Medic Locală  

A625 Modemizarea a 8 250 m Potential de reducere a in de drum Primarul 2018-2022 -Imbră că miete asfalticA 8 177 Buget de stat Mare Locală  
aplicabil ă  drumuri comunale ş i traficutui local ş i comunal comunei realizat 100% (PN)LI1) ş i 
scenariului 1 ş i 2 rigole pavate In comma 

Mă rculeş ti 
aglorneratiei prin 
realizarea unei retele 
coerente de drumeri 
coroborată  cu 

reducerea eurisirlor de 
pulberi in suspensie 

modemizati Mă rculesti - Executie rigole: 80% buget local 

A626 Modemizare a 1 490 m Potential de reducere a m de drum Primarul 2019-2022 Exeeutie lucră r' i in derulare. 836 Buget local Mare Locală  
aplicabilă  
scenarielui 1 ş i 2 

infrastructură  rutieră  in 

comtma Suditi: str. Sf, 
Voievozi Mffiail si Gala% 

Lurninii, Crucii, Suditi 
Ungureni 

traficului local ş i 

aglomeratiei prin 
realizarea ELEICI retele 

coo-cute de drumuri 
coroborată  cu 
reducerea emisiilor de 

pulberi in strspensit e 
drumuri 

model-M.7_4i comunei Sucliti Stadiul fizic de realizare 
90% 

Moderuizare 280 ni strad ă  
Inv. Tingire Gheorghe 2020-2021 Project Finalizat. PV 

reeeptie 5831/12.10.2021 
532 AFIR 

A627 Modertuz.  area a 6 187 m Potential de reducere a m de drum Primarul 2017-2022 Executie Mcfari in derulare. 6 703 Buget de stat (PNDLII) ş i Mare Locală  
aplicabilă  
scenarjului 1 ş i 2 

de drumuri de interes 
local in comma Reviga 
(cu satele componente) 

judetul Ialomita 

traficulni local ş i 

aglomeraţ iei prin 
realizarea unei retele 

eoerente de drumeri 
coroborată  cu 
reducerea emisiilor de 

pulberi in suspensie 

moderniza ţ i comunei Reviga Stadiu 43% buget local 
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Nr. MIA Descriere MIA 	— Rezultat scontat 	- Indicator de . 
monitarizare a 

.progreselor 

Responsabil-  Perioada' 
implement 

are 

Stadittl de impleinentare 
Anul 2021 

Costuri 
(inii LED 

Surs ă  finan ţa e Priori 
tate 

Scara 
spa ţ iali 

A6.28 Modemizare a 9 268 m de Potential de reducers a m de drum Primarul ora şului 2017-2020 Protect finalizat Proces 11 772 Buget de star Mare Locală  
aplicabilă  
seenariului I ş i 2 

stră zi ill oraş ul Amara braficului local si 
aglomeratiei prin 
realizarea unei re ţ ele 
eoerente de drumuri 

coroborată  cu 
reducerea emisiilor de 
pulberi in suspensie 

modemizati Amara verbal la terrninarea 
lucră rilor 
nr.2524/15.02.2019 

(PNDL) ş i 
Buget local 

A6.29 Modemizare a 10 140 in Potential de redusere a in de drum Primarul 2017-2022 Project ill derolare. Stacliu 8 846 Buget de stat (PNDLL1) ş i Mare Locală  
aplicabilă  
seenarialui 1 ş i 2 

drumuli comunale in 
localitatea Balaciu ş i 
satele components 

traficului local ş i 
agloineraliei prin 
realizarea unei retele 
coerente de drummi 

modernizati cominteil3alacitt execuţ ie lucră ri : 85% Buget local 

Coroborată  cu 
reducerea emisiilor de 
pulberi in suspensie 

A6.30 Modemizare a 8 500 in Potential de reducers a m de drum Primaral 2017-2022 Execufie lucră ri in demiare. 4 827 13uget local Mare Locală  
aplicabilă  
scenariului 1 ş i 2 

de drumuri de inferes 
local In comma 
Andrăş eş ii 

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

modernizaţ i 

III de drum 

comunei 
Andrăş eş ti 

Stadiu Ezic de realizare 85% 

Buget de stat (PNDL11) ş i 
coroborată  cu  modernizati 2018-2022 Execuţ ie lucră ri in derulare. buget local Mare 

Asfaltare a 7 510 in de 
strazi in comuna 

reducerea emisiilor de 
pulberi in suspensie 

Stadiu fizic de realizare 
75%. 

7 704 

Andrăş eş ti 

A6.31 Modemizarea a 7 910 in Potential de reducere a in de drum Primaml 2017-2022 Execuţ ie lucră ri in derulare. 6 636 Buget de stat (PNDL1I) ş i Mare Locală  
aplicabil ă  
scenaritilui 1 ş i 2 

de stră zi locale in comma 
Movila, judetul Ialornita 

traficului local ş i 
aglomeratiei prin 
realizarea unei retele 
eoerente de drumurj 
coroborat ă  cu 
reducema etnisjilor de 
pulberi in suspensie 

modernizati comuner Movjla Stadiu de realizare 90%. buget local 

A6.32 Modemizarea min Potential de reducers a in de drum Primarul 2018-2020  Project 	finalizat 	PVTL 6 282 Buget de stat (PNDL 11) Mare Local' 
aplicabilă  
scenarittfui 1 ş i 2 

asfaltare  a5  300 m de 
dmmuri stradale de 
interes local in comma 
S ă răţ eni, judetul lalomi ţa 

traficului local ş i 
agloineratiei  pun  
realizarea unei retele 
eoerente de drumuri 
coroborat ă  Cu  
reducerea emisjilor de 
pulberi in suspense  

modemizati comunei Să răţ eni  tic. 1221/28.09.2021  ş i buget local 
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Nr. WA 

A6.33 
aplicabilă  
seenariului 1 si 2 

Descrlere MIA 

Modemizarea a 4 100 m 
de stră zi-platforma 
drumului-in comuna 
S ă lcioara, judetul Ialomita 

Rezultat scontat 

Potential de reducere a 
traficului local ş i 
aglomeratiei prin 
realizarea tmei retele 
coerente de cirumuri 
coroborată  cu 
reducerea emisiilor de 
pulberi in suspensie 

Indicator de 
monitorizare a 

progreselor 
m de drum 
modemizati 

Responsabil 

Primarul 
comunei 
Să lcioara 

Perioadă  
implement 

are 	. 
2017-2020 

Staditil de implemenţ are 
Ann! 2021 

Costeri - 
(mu i LEI) 

Sursă  rmantare Priori 
tate 

Seara 
spatial ă  

Project fmalizat 3 297 Beget de stet (PNDL II) 
ş i beget local 

Medic Locală  

A6.34 
aplicabilă  
scenariului 1 ş i 2 

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

Potential de reducere a 
traficului local ş i 
aglomerapei pun 
realizarea mei retele 
coerente de drunntri 
coroborat ă  cu 
reducerea emisiilor de 
pulberi in suspensie 

in de drum 
modemizati 

Primarul 
comunei Albesti 

2018-2022 Executie lucră ri in dendam. 
Stadiu de realiza e 99% 

4 590 Beget de stat (PNDL11) ş i 
beget local 

Mare Locală  

A6.35 
aplicabilă  
scenariului 1 si 2 

Modernizarea a 4 443 m 
drumeri locale in comma 
Giurgeni, judetul Ialomita 

Potential de reducere a 
traficului local ş i 
aglomeratiei traficului 
cu importantd major5 
asupra reducerii 
emisiilor atmosferice 
rezultate din tratic 

m cle drum 
modernizati 

Primarul 
comenei  
Giurgeni 

2018-2020 Proieet furalizat in anal 
202L Nu s-a comunicat 
receptia la teruninarea 
lucrarilor. 

6 358 Buget de stat (PNDL1-1) ş i 
buget local 

Mare Locale' 

A6.36 
aplicabilă  
scenarinlui 1 Si 2 

Modernizarea prin 
asfaltare a 4 280 in 
dnuntri publice din 
comuna Stebnca, judetml 
Ialomita 

Potential de reducere a 
traficului local ş i 
aglomeratiei traficului 
cu importan* majorA 
asupra reducerii 
emisiilor atmosferiee 
rezultate din trafic 

m de drum 
modernizati 

PriMarul 
comunei Stelnica 

2018-2022 Execupe lucră n in derulare. 
Stadie fizic de realizare: 
- sistem nitier 21% 
-2 strazi fmalizate inclusiv 
Santuri si Accese la 
proprietă ti 

3 743 Beget de stat (PNDL1I) si 
buget local 

Mare Locală  

A6.37 
apficabil ă  
scenariului 1 si 2 

Modernizara a 1 384 in 
drum comunal DC23 
(strada Mic ş unesti) in 
orasul Fierbinti Targ 

Modernizare a 1 SOO m 
stră zi comunale (Malului, 
Putului, Brânduş ei) 

Potential de reducere a 
traficului local ş i 

aglomeratiei traficului 
cu importantă  majora` 

asupra redu_cedi 
emisiilor atmosferice 

rezultate din trafic 

in de drum 
modemizati 

m de drum 
modemizatt 

Primand ora ş ului 
Fierbinti Tă rg 

2017-2022 

2017-2022 

Executie lucră ri in derulare. 
Finalizata executia pentru 
tronson 1 si 2 (824 m). Rest 
de executat 560 m. 
Stadiu realizare 60% 

Proieet Finalizat. 
Receptionat 

1 312 

1 582 

Beget local 

Beget local 

Medic 

Medic 

Locală  

1147 Miiirrea grlidului cli,-fOlosire a itraniportul.u .  pUblk 0 incur apt 	utiliziirn.nuiloacclor de transport In cornun . 	.. 	.. 	. 	. 	.. 	. 	... 	- 	. 	. 	- 	.. 	. 	. 	 . 
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Nr.111./A 

A7.1 
aplicabilă  
scenariului 1 ş i 2 

Deseriere III/A 

Plan de mobilitate urban ă  
clurabild-ora ş ul Tă ndă rei 

Rezultat scontat Indicator de 	Respousabil 
monitoriza re a 

. rooreselor 

Periaadă  
implement 

are 

Stadia! de implementare 
 Anul 2021 - 

Costuri 
(ma LEI) 

S ars a finanta re Priori 
talc 

Stara 
spatial& 

Potential de reducere a 
traficului local ş i 
aglomeratiei traficului 
cu important& major& 
asupra reclucerii 
ernisiilor atmosferice 
rezultate din trafic 
coroborată  cu 
reducerea emisiilor de 
pulberi in suspensie 

Numă r de 
proiecte din Plan 

realizate 

Primarul ora ş ului 
Ţă ndă rei 

2018-2022 Proiect fmalizat Urmeaz ă  a 
fi actualizat. 

60 Buget local Mare Local& 

A72 
aplă cabilă  
scenariului 1 ş i 2 

Plan de mobilitate urban& 
durabild municipiul 
Slobozia 

Potential de reducere a 
traficului local si 
aglomeratiei traficului 
Cu importantă  majoră  
asupra reducerii 
emisiilor atmosferice 
rezultate din trafic 
Coroborat ă  Cu 
reducerea emisiilor de 
pulberi in suspeasie 

Numă r de 
proiecte din Plan 

realizate 

Primarul 
municipialui 

Slobozia 

2021-2027 PMUD realizat si 
receptionat 

285 Finantare europeană  
nerambursabil ă  

Mare Local& 

A7.3 
aplicabilă  
scenariului 1 
ş i 2 

Plan de mobilitate urban& 
durabilă  in municipiul 
Fete ş ti 
in cadrul proiectului „0 
administratie eficienta ş i 
servica de calitate la 
nivelul municipiulai„ 

Potential de reducere a 
traficului local ş i 
aglomeraliei traficului 
cu important& major& 
asupra reducerii 
emisiilor atmosferice 
rezultate din trafic 
Coroborat ă  Cu 
reducerea emisiilor de 
pulberi in spensie 

Numă r de 
proiecte din Plan 

realizate 

Primarul 
municipiului 

Fetesti 

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

55 POCAJCP13 Mare Local& 

A7.4 
aplicabild 
secnariului 1 
ş i 2 

Sistem Integrat de 
Transport Durabil in 
municipiul Fete ş ti 
Achizitionarea a 12 
autobuze electt ă ce/bibride 
Realizarea de piste pentru 
biciclete cu lungimea de 
1820 in 
-Reabilitarea a 5 570 rap 
infrastructur ă  stră zi pentru 
circulatia autobuzelor 

Potential de reducere a 
traficului local ş i 
aglameratiei traficului 
cu important& major& 
asapra redirect-a 
emisiilor atmosferice 
rezultate din trafic 
Coroborat ă  co 
reducerea emisillor de 
pulberi in suspensie 
otential de reducere a 
traficului local ş i 
aglomeratiei traficului 
Cu important& major& 
asupra reducerii 
emisiilor atmosferice 
rezultate din trafic 
Coroboraiă  cu 
reducerea emisiilor de 
pulberi in suspensie 

Nr autobuze 
achizitionate 

m de piste pentru 
bicilete realizate 

nip infrastructur ă  
stră zi pentru 

circulatia 
autobuzelor 

, 

Primarul 
municipiului 

Feteşti 

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

45.125 P.O.R. axa prioritară  3, 
plioritatea de investaii 4e, 

obiectiv specific 3.2 si 
buget local 

Mare Local& 
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Nr. ML.A. Deseriere M/A 	Rezultat scontat Indicator de 	Responsabil 	Perinad ă  
monitorizare a 	 implement 

: • ro.,reselor 	 are 
._::1/084MliaggRVIO.:0V 	E.:. *:::.0.5zsitOSIT-LA:051.::$7.0.0:1061:4V -  

efeetele polu ă rii atmosferice, sursele majore de poluare 
Ialomita 

Stadiul de implementare 	Costuri 
Mull 2021 . 	(mil LEI) 

Surs ă  finamta e 	. 	Priori 	Stara 
tate 	spatială  

, 
0 poluan ţ il special, mă surile promise pentru 

- ''',.:-.:"1:1'::!-::::a:-.':',g.:.::::Ft:?:.:,;::?.- 	
., 	.. 

mentinerea calit ă tii aerulul la nivelul judetultd M8 Campanii de constientizare a populatiei cu privire la 

A8.1 aplicabilă  
scenariului I ş i 2 

Activită ti de con ş tientizare 
a copiilor cu privire la 

efectele poluă rii 
atmosferice, auricle majore 

de poluate §i poluarttii 
specifici, masurile promise 
pentm mentinerea calit ă tii 
aentlui la nivetul judeMlui 

Ialomita 

Conitientizarea 
populatiei potential 
afectată  de poluantii 

atmosferici pria 
activită ti specifice 

(dezbateri, proiectit de 
Ehue, concursuri ş i 
expozitii tematice) 

0 activitate 
anual 

Directorol 
Gră dinitei cu 

Program 
Preltmgit 
„Piticot" 
Slobozia 

2018-2023 0 activitate Buget local Medic Locală  

A8.2 aplicabilă  
scenaritilui 1 ş i 2 

Proiectul „Eco-via ţ a" Conş tientizarea 
populatiei potential 
afectată  de poluantii 

atmosferici prin 
activităţ i spectfice 

(dezbateri, proiectii de 
fame, concursuri ş i 
expozitii tematice, 

realizare ş i distribuire 
de materiale 
informative) 

4 activită ti 
anuale 

Directorta Ş colit 
GinmaziaIe 

Să veni 

2019-2023 2 activită ti Buget local Medic Locală  

AS.3 aplicabilă  
scenariului  11i 2 

Proiecte educaţ ionale sub 
genericul 
„Viitorul Planetei poarti 
nurcele me" 

Conş ticatizarea 
populatiei potential 
afectată  de poluantii 
atmosferiei prin 
activită ti specice 
(dezbateri, protect-it de 
fame, coucursuri ş i 
expos itii tematice, 
realizare ş i distribuire 
de materiale 
informative) 

2 activită ti anual Directoral 
Liceului Teoretic 
„Carol I," Fete ş ti 

2018-2023 2 activită ti Buget local Medic Local ă  

A8.4 aplicabilă  
scenariului I ş i 2 

Activiati ale gntpului de 
voluntari „Aripi veizi spre 
viitor"al Scold Gimnaziale 
„George VAlsan" Amara 

Editarea revistei bilingve 
„Micii ecologisti" 

Con ş tientizarea 
populatiei potential 
afectată  de poluantii 
atmosferici min 
activit ă ti specifice 
(dezbateri, proiectii de 
filmic, concursuri ş t 
expozitti teraance 

3 activită ti anual 

o aparitie  usual 

Directorul $colii 
Gimnaziale 

„George 
Vă lsan"- Amara 

2018-2023 1 activitate Buget local Medic Locală  
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Nr. MJA 

A8.5 aplicabilă  
scenariului  11i  2 

. 	Descriere M/A 

Activită ti de con ş tentizare 
asupra eauzelor ş iriscurilor 
poluă rii atmosferice 

Rezultat scontat . 

Conş tiennzarea 
populatiei potential 
afectată  de poluantii 
atmosferiei prin 
activignj speejfice 
(dezbateri, proiectii de 
filme, concursuri ş i 
expozitii tematice) 

Indicator de 
mcinitorizare a 

ro.reselor .  

ReSponsabil Perioad ă  
implement 

are 

.Stadiul de implementare . • 
- 	Amid 2021. 	• • 

Costuri 
(mu LEI) • 

Surs ă  fmantare Priori 
tate• 

Seara 
spatială  

2 activitatt  annul  Drectord 
Seminarului 

Teologic 
Slobozia 

2018-2023 2 aetivită ti  1  13uget local Medic  LocaIă  

A8.6 aplicabilă  
scenariului 1 ş i 2 

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

Conş tientizarea 
populatiei potential 
afectată  de poluantii 
atmosferici prin 
activită ti specifice 
(dezbateri, project] de 
filme, concursuri ş i 
expozitit tematice, 
realizare ş i distribuire 
de materiale 
informative) 

4 activităţ i  aural  Direetorul 
Centtului 
Cultural 

UNESCO „Ionel 
Perlea" -Ialomita 

2018-2023 4 aefivită ti 10 Buget local Mare  Local ă  
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