
CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

Cod
Program 2022

 - mii lei -

TOTAL CHELTUIELI
340.736,00

I. Credite de angajament 340.736,00

II.Credite bugetare 340.736,00

finanţate din:

- bugetul local 50.02 285.603,00

I. Credite de angajament 285.603,00

II.Credite bugetare 285.603,00

 - bugetul creditului 50.07 50.000,00

I. Credite de angajament 50.000,00

II.Credite bugetare 50.000,00

- venituri proprii 50.10 5.133,00

I. Credite de angajament 5.133,00

II.Credite bugetare 5.133,00

Programul Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de Servicii Sociale Slobozia

finanţat din:

bugetul local 50.02 2.945,00

I. Credite de angajament 2.945,00

II.Credite bugetare 2.945,00

Programul Eficientizare energetică sală de spectacole ,,EUROPA”, foaier și centrul de informații pentru 

cetățeni

finanţat din:

bugetul local 50.02 240,00

I. Credite de angajament 240,00

II.Credite bugetare 240,00

Programul Creşterea eficienţei energetice pentru Clădirea Comandamentului – Pavilion A (Centrul 

Militar Județean Ialomița)

finanţat din:

bugetul local 50.02 1.306,00

I. Credite de angajament 1.306,00

II.Credite bugetare 1.306,00

Programul Creşterea eficienţei energetice a Școlii Profesionale  Speciale „Ion Teodorescu” Slobozia

finanţat din:

bugetul local 50.02 896,00

I. Credite de angajament 896,00

II.Credite bugetare 896,00

Programul Creșterea eficienței energetice a Sediului Muzeului Județean Ialomița

finanţat din:

bugetul local 50.02 1.560,00

I. Credite de angajament 1.560,00

II.Credite bugetare 1.560,00

Programul Creșterea eficienței energetice a clădirii Centrului Cultural ,,Ionel Perlea״

finanţat din:

bugetul local 50.02 843,00

I. Credite de angajament 843,00

II.Credite bugetare 843,00

Programul Creşterea eficienţei energetice a Clădirii Administrative – Str. Răzoare nr. 3

finanţat din:

bugetul local 50.02 1.951,00

I. Credite de angajament 1.951,00

II.Credite bugetare 1.951,00

ANEXA NR. 12

ACTUALIZATĂ PRIN HOTĂRÂREA NR. 234 DIN 25.11.2022

SINTEZA FINANŢĂRII PROGRAMELOR

DENUMIREA PROGRAMELOR

Programe pentru reabilitarea patrimoniului  public 

1

2

3

4

5

6

7

Pagina 1 din 40



Cod
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DENUMIREA PROGRAMELOR

Programul Compartimentări interioare și montare lift exterior la Centrul pentru persoane vȃrstnice - 

Fierbinți Tȃrg etapa  a II-a -Recompartimentări interioare 

finanţat din:

bugetul local 50.02 90,00

I. Credite de angajament 90,00

II.Credite bugetare 90,00

Programul Dotări independente

finanţat din:

bugetul local 50.02 1.493,00

I. Credite de angajament 1.493,00

II.Credite bugetare 1.493,00

Programul Întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene

finanţat din:

bugetul local 50.02 14.827,00

I. Credite de angajament 14.827,00

II.Credite bugetare 14.827,00

Programul Modernizare DJ 201 Buești-Ivănești-Ion Ghica-Ciulnița-Cosâmbești-Mărculești, km 57+000 - 

 84+000

finanţat din:

bugetul local 50.02 20.095,00

I. Credite de angajament 20.095,00

II.Credite bugetare 20.095,00

bugetul creditului 50.07 4.202,00

I. Credite de angajament 4.202,00

II.Credite bugetare 4.202,00

Programul Modernizare DJ 201: Tronson I DN2  Coșereni - Axintele - Orezu, km 0+000 -  35+400

finanţat din:

bugetul local 50.02 32.708,00

I. Credite de angajament 32.708,00

II.Credite bugetare 32.708,00

bugetul creditului 50.07 5.046,00

I. Credite de angajament 5.046,00

II.Credite bugetare 5.046,00

Programul Modernizare drum județean DJ 203F, DN2C (Grivița)-Smirna-Iazu-Scânteia-Valea Ciorii-

DN21A, km 0+000 - 25+350

finanţat din:

bugetul local 50.02 59,00

I. Credite de angajament 59,00

II.Credite bugetare 59,00

Programul Modernizare drum județean DJ 203E, Căzănești - Cocora, km 0+000 -12+800

finanţat din:

bugetul local 50.02 1.100,00

I. Credite de angajament 1.100,00

II.Credite bugetare 1.100,00

Programul Modernizare drum județean DJ201, tronson Orezu (intersecție cu DJ 201B)- Piersica-

Bordușelu (ieșire din  localitate)

finanţat din:

bugetul local 50.02 2.500,00

I. Credite de angajament 2.500,00

II.Credite bugetare 2.500,00

bugetul creditului 50.07 2.800,00

I. Credite de angajament 2.800,00

II.Credite bugetare 2.800,00

Programul Modernizare drum județean DJ 306 limită județul Călărași -Albești-Andrășești-Gh Doja-

Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ102 H intersecție cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecție cu 

DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H-Cocora-limită județ Buzău

finanţat din:

bugetul local 50.02 52.800,00

I. Credite de angajament 52.800,00

II.Credite bugetare 52.800,00

bugetul creditului 50.07 0,00

I. Credite de angajament 0,00

II.Credite bugetare

Programul Modernizare drum județean DJ 212: Limită județ Brăila- Luciu-M .Kogălniceanu, 

intersecție cu DJ201 -Lăcusteni- Platonești -Movila- Fetești

finanţat din:
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Dezvoltare, reabilitare, modernizare infrastructură de transport rutier
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bugetul local 50.02 400,00

I. Credite de angajament 400,00

II.Credite bugetare 400,00

Programul Elaborare documentații drumuri judetene și reabilitare poduri aferente drumurilor județene

finanţat din:

bugetul local 50.02 1.615,00

I. Credite de angajament 1.615,00

II.Credite bugetare 1.615,00

Programul Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate în perioada 

de programare 2021-2027, pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, 

infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial 

turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau 

drumuri de legătură
finanţat din:

bugetul local 50.02 350,00

I. Credite de angajament 350,00

II.Credite bugetare 350,00

Programul  Modernizare DJ101B: limită județ Ilfov-Rădulești

finanţat din:

bugetul local 50.02 385,00

I. Credite de angajament 385,00

II.Credite bugetare 385,00

bugetul creditului 50.07 5.952,00

I. Credite de angajament 5.952,00

II.Credite bugetare 5.952,00

Programul Reabilitare pod peste râul Ialomița la Țăndărei pe DJ 212

finanţat din:

bugetul local 50.02 882,00

I. Credite de angajament 882,00

II.Credite bugetare 882,00

Programul Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ 213 A

finanţat din:

bugetul local 50.02 692,00

I. Credite de angajament 692,00
II.Credite bugetare 692,00

Programul Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Slobozia

finanţat din:

bugetul local 50.02 2.838,00

I. Credite de angajament 2.838,00

II.Credite bugetare 2.838,00

bugetul creditului 50.07 2.500,00

I. Credite de angajament 2.500,00

II.Credite bugetare 2.500,00

Programul Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de 

Urgență Slobozia

finanţat din:

bugetul local 50.02 8.157,00

I. Credite de angajament 8.157,00

II.Credite bugetare 8.157,00

bugetul creditului 50.07 2.500,00

I. Credite de angajament 2.500,00

II.Credite bugetare 2.500,00

Programul Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia

finanţat din:

bugetul local 50.02 21.096,00

I. Credite de angajament 21.096,00

II.Credite bugetare 21.096,00

bugetul creditului 50.07 10.000,00

I. Credite de angajament 10.000,00

II.Credite bugetare 10.000,00

Programul Modernizarea si dotarea incintei cladirii Spitalului Judetean de Urgență Slobozia

finanţat din:

bugetul local 50.02 14.869,00

I. Credite de angajament 14.869,00

II.Credite bugetare 14.869,00
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Dezvoltarea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii de sănătate
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bugetul creditului 50.07 10.000,00

I. Credite de angajament 10.000,00

II.Credite bugetare

Programul Centru multifuncțional pentru îmbunătățirea calității serviciilor medicale și furnizarea de 

noi servicii medicale pentru susținerea activității Spitalului Județean de Urgență  Slobozia

finanţat din:

bugetul local 50.02 180,00

I. Credite de angajament 180,00

II.Credite bugetare 180,00

Programul Actualizare PUZ  - Reabilitare modernizare și extindere Spitalului Judetean de Urgență 

Slobozia

finanţat din:

bugetul local 50.02 70,00

I. Credite de angajament 70,00

II.Credite bugetare 70,00

Programul Construirea și dotarea blocului alimentar și a spălătoriei cu heliport pe terasa aferente  

Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia

finanţat din:

bugetul local 50.02 70,00

I. Credite de angajament 70,00

II.Credite bugetare 70,00

Programul Creșterea gradului de securitate la incendiu și asigurarea utilităților pentru Spitalului 

Județean de  Urgență Slobozia 

finanţat din:

bugetul local 50.02 185,00

I. Credite de angajament 185,00

II.Credite bugetare 185,00

Programul Restaurare și conservare Biserica de lemn „Sf. Nicolae”

finanţat din:

bugetul local 50.02 1.264,00

I. Credite de angajament 1.264,00

II.Credite bugetare 1.264,00

Programul Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de Floci

finanţat din:

bugetul local 50.02 2.126,00

I. Credite de angajament 2.126,00

II.Credite bugetare 2.126,00

Programul Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey 

finanţat din:

bugetul local 50.02 15.409,00

I. Credite de angajament 15.409,00

II.Credite bugetare 15.409,00

bugetul creditului 50.07 7.000,00

I. Credite de angajament 7.000,00

II.Credite bugetare 7.000,00

Programul Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate în perioada 

de programare 2021-2027, pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, 

infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial 

turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau 

drumuri de legătură

finanţat din:

bugetul local 50.02 776,00

I. Credite de angajament 776,00

II.Credite bugetare 776,00

Programul Investiții prevăzute prin Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Ialomița

finanţat din:

bugetul local 50.02 320,00

I. Credite de angajament 320,00

II.Credite bugetare 320,00

Programul Studiu privind determinarea indicilor de generare și compoziția deșeurilor municipale la 

nivelul județului Ialomița și Studiu privind estimarea potențialului de colectare separată a 

biodeșeurilor menajere și similare  la nivelul județului Ialomița

finanţat din:
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Dezvoltarea, reabilitarea, modernizarea patrimoniului cultural al județului
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Dezvoltarea durabila a mediului
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bugetul local 50.02 149,00

I. Credite de angajament 149,00

II.Credite bugetare 149,00

Programul Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor - Reducerea numărului de copii și tineri 

plasați în instituții prin consolidarea rețelei de asistenți maternali - TEAM UP
finanţat din:

bugetul local 50.02 1.500,00

I. Credite de angajament 1.500,00

II.Credite bugetare 1.500,00

Programul Venus-Impreună pentru o viață in siguranță
finanţat din:

bugetul local 50.02 500,00

I. Credite de angajament 500,00

II.Credite bugetare 500,00

Programul Împreună pentru bunici - reducerea numărului de bătrâni vulnerabili în comuna Traian, 

județul Ialomița, prin furnizarea de servicii sociale
finanţat din:

bugetul local 50.02 50,00

I. Credite de angajament 50,00

II.Credite bugetare 50,00

Programul Eurobunicii - reducerea numărului de bătrȃni vulnerabili în comuna Valea Ciorii, județul 

Ialomița, prin furnizarea de servicii sociale
finanţat din:

bugetul local 50.02 50,00

I. Credite de angajament 50,00

II.Credite bugetare 50,00

Programul Împreună pentru Ialomița - Strategia de Dezvoltare a Județului Ialomița 2021-2027 și 

servicii publice accesibile pentru cetățeni
finanţat din:

bugetul local 50.02 1.699,00

I. Credite de angajament 1.699,00

II.Credite bugetare 1.699,00

Programul Ecosistem digital instituțional pentru eficientizarea activității administrației publice la 

nivelul Consiliului Județean Ialomița

finanţat din:

bugetul local 50.02 1.350,00

I. Credite de angajament 1.350,00

II.Credite bugetare 1.350,00

Programul Gestionarea Programului Județean de Dezvoltare Locală prin intermediul Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară

finanţat din:

bugetul local 50.02 13.100,00

I. Credite de angajament 13.100,00

II.Credite bugetare 13.100,00

Programul Parteneriate /asocieri UAT pentru dezvoltare

finanţat din:

bugetul local 50.02 1.500,00

I. Credite de angajament 1.500,00

II.Credite bugetare 1.500,00

Programul Creștere natalitate

finanţat din:

bugetul local 50.02 2.000,00

I. Credite de angajament 2.000,00

II.Credite bugetare 2.000,00

Programul Transparenta, comunicare publica, promovare

finanţat din:

bugetul local 50.02 392,00

I. Credite de angajament 392,00

II.Credite bugetare 392,00

Programul Ialomița, dintotdeauna pentru totdeauna

finanţat din:

bugetul local 50.02 145,00
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Program Dezvoltarea capacității administrative
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Alte programe
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Comunicare publică, promovare și participare cetătenească

44

46

47

Pagina 5 din 40



Cod
Program 2022

 - mii lei -
DENUMIREA PROGRAMELOR

I. Credite de angajament 145,00

II.Credite bugetare 145,00

Programul Premii de excelență pentru olimpicii din învățământul preuniversitar de stat

finanţat din:

bugetul local 50.02 206,00

I. Credite de angajament 206,00

II.Credite bugetare 206,00

Programul
Parteneriate pentru coeziune  - acordarea de finanțări nerambursabile pentru activitați 

nonprofit de interes general  și activități sportive
finanţat din:

bugetul local 50.02 6.550,00

I. Credite de angajament 6.550,00

II.Credite bugetare 6.550,00

Programul Prevenirea abandonului şi instituţionalizării copilului
finanţat din:

bugetul local 50.02 5,00

I. Credite de angajament 5,00

II.Credite bugetare 5,00

Programul Stimularea adopţiei naţionale
finanţat din:
bugetul local 50.02 291,00

I. Credite de angajament 291,00

II.Credite bugetare 291,00

Programul Asigurarea unor măsuri de protecţie alternativă pentru copiii aflaţi în situaţie de risc
finanţat din:
bugetul local 50.02 3.960,00

I. Credite de angajament 3.960,00

II.Credite bugetare 3.960,00

Programul Protecţia copilului în sistem instituţionalizat

finanţat din:

bugetul local 50.02 24.917,00

I. Credite de angajament 24.917,00

II.Credite bugetare 24.917,00

Programul Oferirea de servicii persoanelor adulte cu handicap
finanţat din:
bugetul local 50.02 591,00

I. Credite de angajament 591,00

II.Credite bugetare 591,00

Programul Furnizarea de servicii pentru persoanele vȃrstnice aflate în situație de risc

finanţat din:

bugetul local 50.02 5.880,00

I. Credite de angajament 5.880,00

II.Credite bugetare 5.880,00

Programul Furnizarea de servicii pentru persoanele vârstnice cu handicap
finanţat din:
bugetul local 50.02 7.428,00

I. Credite de angajament 7.428,00

II.Credite bugetare 7.428,00

Programul Oferirea de servicii pentru persoanele adulte cu handicap neuro-psihic
finanţat din:
bugetul local 50.02 2.788,00

I. Credite de angajament 2.788,00

II.Credite bugetare 2.788,00

Programul  Centrul de recuperare pentru copii cu autism 

finanţat din:

bugetul local 50.02 115,00

I. Credite de angajament 115,00

II.Credite bugetare 115,00

Programul Centru pentru persoane vȃrstnice Movila
finanţat din:
bugetul local 50.02 355,00

I. Credite de angajament 355,00

II.Credite bugetare 355,00

Programul
Pași spre viitor 2 case tip familial și centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru copii și 

părinți
finanţat din:
bugetul local 50.02 2.985,00

I. Credite de angajament 2.985,00
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Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa
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II.Credite bugetare 2.985,00

Programul Constituirea, organizarea, evidenţa şi dezvoltarea colecţiilor
finanţat din:

venituri proprii 50.10 535,00

I. Credite de angajament 535,00

II.Credite bugetare 535,00

Programul Atragerea comunității ialomițene prin promovarea serviciilor și colecțiilor de bibliotecă
finanţat din:

venituri proprii 50.10 909,00

I. Credite de angajament 909,00

II.Credite bugetare 909,00

Programul Coordonarea bibliotecilor publice din judeţ

finanţat din:

venituri proprii 50.10 4,00

I. Credite de angajament 4,00

II.Credite bugetare 4,00

Programul Biblioteca în societatea informațională

finanţat din:

venituri proprii 50.10 65,00

I. Credite de angajament 65,00

II.Credite bugetare 65,00

Programul Dezvoltarea resurselor umane, administrarea și modernizarea spațiilor bibliotecii

finanţat din:

venituri proprii 50.10 475,00

I. Credite de angajament 475,00

II.Credite bugetare 475,00

Programul Programe cultural-artistice

finanţat din:

venituri proprii 50.10 840,00

I. Credite de angajament 840,00

II.Credite bugetare 840,00

Programul Programul "Cercetare, conservare, metodologic"

finanţat din:

venituri proprii 50.10 300,00

I. Credite de angajament 300,00

II.Credite bugetare 300,00

Programul Programul Arte

finanţat din:

venituri proprii 50.10 1.020,00

I. Credite de angajament 1.020,00

II.Credite bugetare 1.020,00

Programul Educaţie permanentă prin cultură

finanţat din:

venituri proprii 50.10 105,00

I. Credite de angajament 105,00

II.Credite bugetare 105,00

Programul Editorial si cercetare

finanţat din:

venituri proprii 50.10 40,00

I. Credite de angajament 40,00

II.Credite bugetare 40,00

Programul Cercetare ştiinţifică, achiziţii obiecte muzeale şi evidenţă analitică

finanţat din:

venituri proprii 50.10 30,00

I. Credite de angajament 30,00

II.Credite bugetare 30,00

Programul Conservare, restaurare, întreţinere

finanţat din:

venituri proprii 50.10 10,00

I. Credite de angajament 10,00

II.Credite bugetare 10,00

60

Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu”

61
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65

Centrul  Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa

66
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Muzeul Agriculturii Slobozia

71

72

      Centrul Cultural  “Ionel Perlea”

70
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Programul Valorificare muzeală, relaţii cu publicul

finanţat din:

venituri proprii 50.10 87,00

I. Credite de angajament 87,00

II.Credite bugetare 87,00

Programul
 Editorial "Cataloage, broșuri, materiale promoționale de prezentare a atelierelor de creație 

din cadrul Muzeului Agriculturii"

finanţat din:

venituri proprii 50.10 20,00

I. Credite de angajament 20,00

II.Credite bugetare 20,00

Programul Reabilitarea patrimoniului Muzeului Național al  Agriculturii Slobozia

finanţat din:

venituri proprii 50.10 30,00

I. Credite de angajament 30,00

II.Credite bugetare 30,00

Programul Cercetare științifică 

finanţat din:

venituri proprii 50.10 278,00

I. Credite de angajament 278,00

II.Credite bugetare 278,00

Programul Evidența patrimoniului cultural

finanţat din:

venituri proprii 50.10 10,00

I. Credite de angajament 10,00

II.Credite bugetare 10,00

Programul Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural

finanţat din:

venituri proprii 50.10 60,00

I. Credite de angajament 60,00

II.Credite bugetare 60,00

79 Programul Expoziții

finanţat din:

venituri proprii 50.10 20,00

I. Credite de angajament 20,00

II.Credite bugetare 20,00

Programul Sesiuni științifice, simpozioane,  mese rotunde, lansări de carte     

finanţat din:

venituri proprii 50.10 10,00

I. Credite de angajament 10,00

II.Credite bugetare 10,00

Programul Festivalul-concurs de traditie culinară ”La Casa Tudorii”

finanţat din:

venituri proprii 50.10 245,00

I. Credite de angajament 245,00

II.Credite bugetare 245,00

Programul Pedagogie muzeală

finanţat din:

venituri proprii 50.10 10,00

I. Credite de angajament 10,00

II.Credite bugetare 10,00

Programul Editorial

finanţat din:

venituri proprii 50.10 30,00

I. Credite de angajament 30,00

II.Credite bugetare 30,00

73

74

80

82

83

81

75

Muzeul Judeţean Ialomiţa

76

77

78
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CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

1

2

5

ANEXA NR. 12a 

SINTEZA FINANŢĂRII PROGRAMELOR

Nr. 

crt.
Denumirea programelor Obiective 

Costuri 

programate 

2022
Indicatori de rezultate

(mii lei)

          I     -        Reabilitarea patrimoniului  public 

Creșterea eficienței energetice a clădirii  Complexului de Servicii 

Sociale  Slobozia, Județul Ialomița 

−reabilitarea termică și energetică a clădirii 2.945 •îmbunătățirea eficienței energetice

Eficientizare energetică Sală de spectacole ,,EUROPA”, foaier și 

Centrul de informații pentru cetățeni

 Îmbunatatirea eficienţei energetice prin:

−reducerea costurilor de întretinere pentru încalzire; 

−îmbunatatirea confortului termic interior;

−reducerea pierderilor de caldura si a consumurilor energetice.

240 •îmbunătățirea eficienței energetice

3 Creşterea eficienţei energetice pentru Clădirea 

Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Județean 

Ialomița)

Obs: clădirea servește ca și sediu al Centrului Militar Județean și al 

Inspectoratului pentru Situații de Urgență Ialomița.

−reducerea emisiilor anuale cu un procent de 56,25% echivalent CO2 (kg CO2/m2/an) de la 32 la 

14 consum CO2; 

−reducerea consumului anual specific de energie primară cu un procent de 55,18% (utilizând surse 

neregenerabile fosile) (KWh/m2/an) de la valoarea de 165,98 la 74,38;

−reducerea consumului anual de energie primara cu un procent de 55,18% de la valoarea de 

365.299,70 kWh/an la valoarea de 163.695,5 kWh/an; 

 

Obiectivul  cererii de finantare este reprezentat de Pavilionul A al centrului Militar Judetean 

Ialomita, cladire cu o arie utilă (incalzită) foarte mare, respectiv 2200,80 m2.

1.306 •scăderea consumului anual de 

energie finală în clădirea 

Comandamentului Pavilion A (Centrul 

Militar Județean Ialomița) (din surse 

neregenerabile); 

•scăderea consumului anual specific 

de energie primară (din surse 

neregenerabile)

4 Creşterea eficienţei energetice a Școlii Profesionale Speciale „Ion 

Teodorescu” Slobozia

Obs: Clădirile care fac obiectul  cererii de finanțare sunt clădirea 

școală și clădirea sală de sport cu o suprafață  totală de 1031 m2.

 −reducerea emisiilor anuale cu un procent de 42,04% echivalent CO2  de la 88 (50+38) kg 

CO2/m2/an la 51 kg CO2/m2/an; 

− reducerea consumului anual specific de energie primară (utilizând surse neregenerabile fosile) cu 

un procent de 48,37%  de la valoarea de 217,9 kWh/m2/an la 112,5 kWh/m2/an; 

− reducerea consumului anual de energie primară cu un procent de 40,8% de la 47212,4 kWh/an la 

27950,4 kWh/an; 

896 •scăderea consumului anual de 

energie finală în clădirea publică (din 

surse neregenerabile)- Cladire liceu;

•scăderea consumului anual de 

energie finală în clădirea publică (din 

surse neregenerabile) - Cladire sala 

sport.

Creșterea eficienței energetice a Sediului Muzeului Județean 

Ialomița

Obs: cladirea administrativa situata la adresa Strada Matei Basarab nr. 

30 din Municipiul Slobozia prezinta o arie utila (incalzita) mare, 

respectiv 1155,39 m2.

−reducerea emisiilor anuale cu un procent de 60,62 % echivalent CO2 (kg CO2/m2/an) de la 46,41 

la 18,28;

−reducerea consumului anual specific de energie primară  (utilizând surse neregenerabile fosile) cu 

un procent de 63,3% (KWh/m2/an) de la valoarea de 208 la 76,30; 

−reducerea consumului anual de energie primara cu un procent de 65,4% kwh/an de la 276.263,27 

kWh/an la 95.611,71 kWh/an;  

1.560 •reducerea gazelor cu efect de seră: 

•scădere anuală estimată a gazelor cu 

efect de seră;

•eficiența energetică: scădere a 

consumului anual de energie primară 

al clădirilor publice. 

6 Creșterea eficienței energetice a clădirii Centrului Cultural  

"Ionel Perlea"

Obs:  Centrul Cultural  din Municipiul Slobozia deține o arie utila 

(incalzita) foarte mare, respectiv 4862,5 m2.

− reducerea emisiilor anuale cu un procent de 53,85% echivalent CO2 (kg CO2/m2/an) de la 26 la 

12;  −reducerea consumului anual specific de energie primară cu  un procent de 60,5% (utilizând 

surse neregenerabile fosile) (KWh/m2/an) de la valoarea de 137,1 la 54,1; 

−reducerea consumului anual de energie primara cu un procent de 50% de la 666648,75 kWh/an la 

333081,25 kWh/an;  

843 •reducerea gazelor cu efect de seră: 

scăderea anuală  a gazelor cu efect de 

seră; 

•eficiența energetică: scăderea 

consumului anual de energie primară 

al clădirii Centrului Cultural ”Ionel 

Perlea”. 
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Nr. 

crt.
Denumirea programelor Obiective 

Costuri 

programate 

2022
Indicatori de rezultate

(mii lei)

8 −oferirea de  codiții de confort pentru pacienții vȃrstnici ai centrului;

−facilitarea accesului la nivelele superioare ale clădirii pacienților, persoane vârstnice și a celor cu 

dizabilități precum și a personalului Centrului Fierbinți.

9 aparat specialitate și instituții subordonate

7 Creşterea eficienţei energetice a Clădirii Administrative – Str. 

Răzoare nr. 3

Obs: Clădirea deține o arie utilă (încalzită) foarte mare, respectiv 890 

m2.

−reducerea emisiilor anuale cu un procent de 62,5% echivalent CO2 (kg CO2/m2/an) de la 48 la 18; 

 −reducerea consumului anual specific de energie primară cu un procent de 68% (utilizând surse 

neregenerabile fosile) (KWh/m2/an) de la valoarea de 226,5 la 72,41; 

−reducerea consumului anual de energie primară cu un procent de 63,8% kwh/an de la 214.879,7 

kWh/an la 77732,6 kWh/an; 

1.951 •reducerea gazelor cu efect de seră: 

Scădere anuală estimată a gazelor cu 

efect de seră;

•eficiența energetică: scăderea 

consumului anual de energie primară 

și finală al  Clădirii Administrative – 

Str. Răzoare nr. 3. 

Compartimentări interioare și montare lift exterior la Centrul 

pentru Persoane Vȃrstnice - Fierbinți Tȃrg - etapa II -a -

Recompartimentări interioare 

90 •creșterea calității serviciilor acordate 

beneficiarilor;                    

•mărirea capacității centrului;

•mobilitate mai bună și mai rapidă a 

personalului centrului.

Dotări independente 1.493

         II          - Dezvoltarea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii de transport rutier

10 Întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene 14.827 •reparații prin plombări;

•covoare asfaltice;

•siguranţa circulaţiei, semnalizare 

•alte servicii de întreţinere.

−reabilitarea rețeliei de drumuri județene prin întreținere și reparații curente și periodice

11 Modernizare DJ 201 Buești-Ivănești-Ion Ghica-Ciulnița-

Cosîmbești-Mărculești, km 57+000 - 84+000

−creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei; 24.297 •modernizare drum județean cu 

L=24,768 km.−facilitarea accesului la sistemul naţional de drumuri;

−creşterea calităţii serviciilor publice;

12 Modernizare DJ 201: Tronson I DN2  Coșereni - Axintele - 

Orezu, km 0+000 - 35+400

−creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei; 37.754 •modernizare drum județean cu 

L=35,400 km.

−facilitarea accesului la sistemul naţional de drumuri; •suprafață drum modernizat 254.611 

mp.−creşterea calităţii serviciilor publice;

13 Modernizare drum județean DJ 203F, DN2C (Grivița)-Smirna-

Iazu-Scânteia-Valea Ciorii-DN21A, km 0+000 - 25+350

−creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei; 59 •modernizare drum județean cu 

L=25,804 km.

−facilitarea accesului la sistemul naţional de drumuri; •suprafață drum modernizat 177.434 

mp.

−creşterea calităţii serviciilor publice; •suprafață trotuare modernizate = 

5.717 mp.

14 Modernizare drum județean DJ203E Căzănești -Cocora, km 

0+000 - 12+800

−creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei; 1.100 •modernizare drum județean cu L= 

12,80 km. −facilitarea accesului la sistemul naţional de drumuri;

−creşterea calităţii serviciilor publice;

15 Modernizare drum județean DJ 201,  tronson Orezu(intersecție 

DJ201B)-Piersica-Bordușelu (ieșire din localitate) 

−creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei; 5.300 •modernizare drum județean cu L= 

10,069 km.−facilitarea accesului la sistemul naţional de drumuri;

−creşterea calităţii serviciilor publice;
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Nr. 

crt.
Denumirea programelor Obiective 

Costuri 

programate 

2022
Indicatori de rezultate

(mii lei)

17 −creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei;                                                                                    

−facilitarea accesului la sistemul naţional de drumuri;                                                                     

−creşterea calităţii și dezvoltarea serviciilor publice pe arterele drumurilor județene.

18

19 −realizarea conectivității cu rețeaua TEN-T atât centrală cât și globală, de transport rutier, feroviar, 

naval și aeronaval, prin conexiuni directe sau indirecte, drumul DJ213A fiind cea mai economică 

legătură a  comunităților aflate pe traseul său pe raza județului Ialomița cu rețeaua TEN-T;

−Îmbunătăţirea infrastructurii regionale de transport a judeţului Ialomiţa prin racordarea zonei 

deficitară economic la reţeaua TEN-T în vederea creării unui cadru favorabil dezvoltării economice 

durabile a regiunii şi județului și a atragerii de investiţii în zonă;

−realizarea unei bune legături între cele două județe pe care le străbate, respectiv Ialomița și 

Călărași; 

−creearea unei alternative reale şi viabile pentru o bucată din ruta de tranzit nr. I Galaţi – Brăila – 

A2 – Constanţa, respectiv pentru distanța Bărăganu - Drajna - A2, oferind posibilitatea 

decongestionării traficului de pe această arteră importantă cu aproximativ 15%;

−realizarea unui acces mai bun din mediul rural către mediul urban (la unităţi de învățământ liceal şi 

profesional, la unităţi de sănătate publică, scurtarea timpului de navetă cu aproximativ 30%, precum 

și înlesnirea accesului către zonele cu specific agricol), dând posibilitatea dezvoltării economice pe 

această direcție.
20 −creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei;

−facilitarea accesului la sistemul naţional de drumuri;                                                                     

−creşterea calităţii serviciilor publice.

21 −fluidizarea traficului pe pod;

−creșterea nivelului de siguranță a traficului rutier;

−asigurarea circulației în condiții de siguranță pe podul peste râul Ialomița la Țăndărei pe DJ 212.

16 Modernizare drum județean DJ 306 limită județul Călărași -

Albești-Andrășești-Gh Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, 

DJ102 H intersecție cu DJ 306-Reviga-Cocora - intersecție cu DJ 

203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H-Cocora-limită județ Buzău

−imbunatatirea parametrilor relevanti - cresterea vitezei de deplasare, a sigurantei rutiere si a 

portantei, a 47.45 km de drum judetean pe DJ 306, DJ102H si DJ203E;

−îmbunatațirea accesului populatiei si mobilitatea acesteia din localitatile adiacente drumurilor 

reabilitate catre judetele Ilfov, Buzau si Calarasi si prin DN2A catre mari centre comerciale 

Bucuresti si Constanta;

−reducerea timpului de calatorie catre centre urbane din regiune; 

−facilitarea implementării SUERD ce reprezintă un mecanism comunitar de cooperare a statelor din 

bazinul Dunării;

Complementar actiunilor principale se vor amenaja si statii de transport in comun intrucat drumurile 

judetene propuse spre modernizare sunt deservite de transportul public de calatori.

52.800 •modernizare drum județean cu 

L=47,45 km.

Modernizare drum județean DJ 212: Limită județ Brăila- Luciu- 

M.Kogălniceanu, intersecție cu DJ201 -Lăcusteni- Platonești -

Movila- Fetești

400 •modernizare drum județean cu 

L=48,30 km.

Elaborare documentații drumuri judetene și reabilitare poduri 

aferente drumurilor județene

− reabilitare pod peste râul Ialomița la Fierbinți pe DJ101Uși dublarea acestuia cu o structură 

independentă; 

−reabilitare pod peste rȃul Prahova la Adȃncata pe DJ101B; 

 −reabilitare pod peste canal de irigatii la Movilița pe DJ302; 

− Modernizare / reabilitare drum din asfalt - strada Unității, comuna Alexeni, acces Aerodrom 

Alexeni;                                                                                                                                              -

Modernizare DJ201: intersecție cu DJ213A (Mărculești) - intersecție cu DJ212; DJ212: intersecție 

cu DJ201 - intersecție cu DN2A (Țăndărei)

−construire stații de reîncărcare pentru vehicule electrice pe drumurile județene din județul Ialomița.

1.615 •documentații drumuri județene și 

poduri;

•taxe, avize, montare indicatoare de 

circulație.

Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de 

proiecte finanțate în perioada de programare 2021-2027, pe 

domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură 

și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu 

potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, 

inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură

- „Modernizare DJ213A: Limită judeţ Călărași – intersecţie cu 

DJ201 (Mărculeşti); intersecţie cu DN2A (Bucu) – Scȃnteia – 

intersecție cu DN21”

350 •reducerea timpilor de navetă înre 

regiuni;

•un acces mai facil interjudețean.

Modernizare DJ101B: limită județ Ilfov-Rădulești 6.337 •modernizare drum județean cu L=2,5 

km.

Reabilitare pod peste râul Ialomița la Țăndărei pe DJ 212 882 •reabilitare pod cu L=95.80 m.
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2022
Indicatori de rezultate

(mii lei)

22 −fluidizarea traficului pe pod și păstrarea unui ritm constant de deplasare; 

−creșterea nivelului de siguranță a traficului rutier;

−asigurarea circulației în condiții de siguranță pe podul peste râul Ialomița la Bucu pe DJ 213A.

25

26

27

28

Reabilitare pod peste râul Ialomița la Bucu pe DJ 213 A 692 •reabilitare pod cu L=102.80 m.

  III  -      Dezvoltarea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii de sănătate

23 Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe 

din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia

−asigurarea unor servicii medicale calitative  prin extinderea și modernizarea UPU din cadrul 

Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia;

−scăderea numărului de pacienți redirecționați în alte spitale dotate cu aparatură performantă;

−scăderea timpului necesar pentru diagnosticare și tratament ca urmare a dotării și instrumentării la 

standarde europene.

5.338 •unitate de primire urgență extinsă și 

modernizată.

•număr de plângeri și reclamații;

•obținerea de venituri suplimentare 

prin efectuarea de servicii contracost, 

la cerere;

•rata mortalității intraspitalicești, rata 

infecțiilor asociate actului medical.

24 Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Slobozia

−asigurarea unor servicii medicale calitative prin reabilitarea si modernizarea Ambulatoriului din 

cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia

−scaderea timpului necesar pentru diagnosticare si tratament ca urmare a reabilitarii si modernizarii 

Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia.

−alinierea la normele europene privind calitatea serviciilor oferite.

10.657 •Ambulatoriu din cadrul Spitalului 

Judetean de Urgenta Slobozia 

modernizat.

Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de 

Urgență Slobozia

− asigurarea unei locații optime din punct de vedere al amplasării amenajării și echipării,  unde să 

poată fi acordată asistența medicală pentru toți locuitorii din județul Ialomița;                

−lucrări proiectare și execuție a unui bloc operator, dotare bloc operator cu echipamente specifice 

de ultimă generație.

31.096 •construirea unei clădirii în care să 

funcționeze blocul operator din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență 

Slobozia, Ac= 1200mp, Ad= 3600 

mp,  Arie utilă unitate spitalizare = 

3240 mp, regim înalțime St+P+2E

Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de 

Urgență Slobozia

−furnizarea celor mai bune servicii de îngrijire a pacienților;                                      

−lucrări de amenajare interioară, recompartimentare, refacere circuite funcționale și operaționale, 

dotare cu aparatură moderna spații interioare.

24.869 •modernizarea și dotarea incintei 

clădirii în vederea creșterii calității 

serviciilor medicale   

arie desfășurată : corp P+8E = 15200 

mp

Centru multifuncțional pentru îmbunătățirea calității serviciilor 

medicale și furnizarea de noi servicii medicale pentru susținerea 

activității Spitalului Județean de Urgență  Slobozia

−studii de teren , elaborare studiu de fezabilitate; 

−construire clădire multifuncțională care va cuprinde Centrală termică, Bloc alimentar, Parcări auto, 

Spații administrative, Spații de locuit pentru medici și rezidenți, Sală de conferințe, bază de 

tratament, secție de recuperare neurologică, kinetoterapie și recuperare balneofizioterapie, centru 

îngrijiri paleative, Heliport pe terasă, se va asigura independența funcțională a Spitalului Județean 

de Urgență Slobozia.

180 •construirea unei clădiri 

multifuncționale pentru susținere 

activități.

Actualizare PUZ-Reabilitare, modernizare și extindere Spitalul 

Județean de Urgență Slobozia

−documentație necesară elaborării SF 70 •creșterea procentului  de ocupare al 

terenului la 24%.
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29 −studii de teren ,elaborare PT+DE,PAC, asistentă tehnică , verificare proiect,alte documentații

30 realizarea unor lucrări pentru creșterea gradului de securitate la incendiu și asigurarea utilităților

31  •cresterea cu 5% a numarului de 

vizitatori fata de numarul celor care 

au vizitat obiectivul in anul 2016, 

respectiv cu 1055 vizitatori in plus; 

 •dotarea si amenajarea parcului 

Muzeului National al Agriculturii din 

componenta caruia face parte si 

Biserca de Lemn;

•introducerea obiectvului de 

patrimoniu Biserica de Lemn Sf. 

Nicolae in circuitul turistic al 

Judetului Ialomita si implicit a 

Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia.

Construirea și dotarea blocului alimentar și a spălătoriei cu 

heliport pe terasa aferente  Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Slobozia

70 •elaborare documentație în vederea 

construirii și dotării unui bloc 

alimentar;                            

•construire clădire P+1E, Arie 

desfășurată estimată = 1600 mp, Arie 

construită estimată = 800 mp 

elaborare documentație în vederea 

construirii și dotării unui bloc 

alimentar;                                                                    

                     

•construire clădire P+1E, Arie 

desfășurată estimată = 1600 mp, Arie 

construită estimată = 800 mp

Creșterea gradului de securitate la incendiu și asigurarea 

utilităților pentru Spitalului Județean de  Urgență Slobozia 

185 •redimensionarea utilităților existente 

pentru obținerea Autorizației de 

funcționare din partea ISU.

            IV           - Dezvoltarea, reabilitarea, modernizarea patrimoniului cultural al județului

Restaurare și conservare Biserica de lemn „Sf. Nicolae” −conservarea si punerea in valoare a monumentului istoric Biserica de lemn „Sf. Nicolae” din 

Slobozia pentru impulsionarea dezvoltarii comunitatii locale prin activitati investitionale si cresterea 

atractivitatii turistice a zonei prin realizarea de lucrari specifice de restaurare;

−promovarea elementelor dezvoltarii locale durabile, prin efectuarea de lucrari de amenajare a 

teritoriului, amenajare peisagera, iluminat arhitectural economic si protectia mediului in zona 

monumentului istoric Biserica de Lemn „Sf. Nicolae”;

−imbunatatirea si cresterea accesului publicului la monumentul istoric Biserica de lemn Sf. Nicolae 

prin constientizarea importantei si valorii de patrimoniu national a acestuia cu ajutorul camapaniilor 

de promovare si transformarea lui intr-un punct relevant de atractie culturala si turistica prin 

introducerea acestuia in circuitul turistic al Judetului Ialomita;

−cresterea numarului de vizitatori in procent de 5% fata de anul anterior depunerii cererii de 

finantare prin realizarea de campanii de marketing si promovare a obiectivului de patrimoniu, 

crearea website-ului obiectvului si diseminarea de materiale de promovare si informare. cresterea 

participarii locale la pastrarea si promovarea patrimoniului cultural reprezentat de Biserica de lemn 

„Sf. Nicolae”;

−crearea unei piete pentru mestesuguri traditionale si organizarea de manifestari culturale 

permanente sau ocazionale, care sa puna in valoare si sa asigure prezervarea mostenirii culturale, 

identitatea si specificul local;

−intarirea capacitatii institutionale, atat la nivelul autoritatilor judetene si locale, cat si la nivelul 

institutiilor de cultura in vederea gestionarii problematicii de restaurare, conservare si punere in 

valoare a monumentului istoric Biserica de lemn „Sf. Nicolae” din Slobozia prin asigurarea unei 

infrastructuri durabile si accesibile.  

1.264
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33

34 −stimularea dezvoltării economice sociale și de mediu a județului Ialomița în cadrul Regiunii de 

Dezvoltare Sud- Muntenia cu respectarea principiilor dezvoltării durabile a patrimoniului cultural și 

a serviciilor culturale;

−dezvoltarea economică locală prin impulsionarea dezvoltării turismului şi prin diversificarea 

afacerilor locale.

−creşterea numărului preconizat de vizitatori și activități desfășurate în incinta muzeului;

−promovarea creațiilor muzeale prin crearea unui nou traseu muzeal și implementarea unei noi 

maniere de promovare.

35 −accesare de fonduri nerambursabile pentru realizarea investițiilor descrise prin: ,,Servicii de 

consultanță și asistență tehnică pentru elaborarea și depunerea aplicației de finanțare, inclusiv 

documente suport (studiu de fezabilitate, analiză cost-beneficiu, analiză instituțională, evaluarea 

impactului asupra mediului etc);

−reabilitarea şi punerea în valoare a monumentului istoric şi de arhitectură.

−dezvoltarea comunităţii prin creşterea atractivităţii turistice şi investiţionale a regiunii, datorită 

conservării, restaurării şi valorificării monumentului istoric prin dezvoltarea turismului şi 

activităţilor conexe.

−dezvoltarea economică locală prin impulsionarea dezvoltării turismului şi prin diversificarea 

afacerilor locale.

22.409 •numărul de obiective de patrimoniu 

restaurate/protejate/conservate: 1 

obiectiv;

•numărul de  vizitatori înainte, 

respectiv după intervenţia asupra 

obiectivul de patrimoniu care 

beneficiază de sprijin: 0 (inainte) / 

4000 (dupa);

Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de 

proiecte finanțate în perioada de programare 2021-2027, pe 

domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură 

și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu 

potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, 

inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură

- „Consolidarea, amenajarea și reorganizarea Muzeului Național 

al Agriculturii”

776 •clădire Muzeu Național al 

Agriculturii consolidată, amenajată și 

reorganizată.

asigurarea unei exploatări durabile 

(sustenabile) si a economiei de 

energie.

V   - Dezvoltarea durabilă a mediului

32 Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul 

de Floci

−restaurarea, consolidarea, conservarea si punerea in valoare a sitului arheologic de interes national 

prioritar Orasul de Floci, din comuna Giurgeni, judetul Ialomita, ca factor de  impulsionare a 

dezvoltarii comunitatii locale prin activitati investitionale si de valorificare a componentei antropice 

a potentialului  turistic al monumentului istoric.

 −cresterea atractivitatii sitului arheologic Orasul de Floci prin constructii noi, dotari moderne si 

drumuri de legatura, care sa aduca sporirea si revitalizarea interesului consumatorilor de cultura si 

comunitatilor locale, judetene si regionale pentru un obiectiv de istorie medievala cu caracter de 

unicitate in Europa.

−transformarea sitului arheologic Orasul de Floci, prin reabilitari si amenajari, intr-un centru de 

informare si documentare pentru tot ceea ce are reprezentativ judetul Ialomita, in plan istoric, 

cultural si turistic,  prin care  sa se incurajeze modalitatile active de relationare cu valorile 

patrimoniului natural, cultural si istoric al judetului Ialomita, intelegerea lor din perspective inedite 

si integrarea  in schimbul si circuitul cultural national si european.

−promovarea elementelor dezvoltarii locale durabile, prin efectuarea de lucrari de amenajare a 

teritoriului, amenajare peisagera, iluminat arhitectural economic si protectia mediului in zona sitului 

arheologic Orasul de Floci propusa in proiect.

−introducerea obiectvului de patrimoniu monument istoric Orasul de Floci in circuitul turistic al 

Judetului Ialomita. Cresterea competitivitatii economice in Comuna Giurgeni, Judetul Ialomita, 

Asigurarea dezvoltarii durabile a judetului Ialomita prin realizarea de investitii in infrastructura 

Comuna Giurgeni, Judetul Ialomita

2.126 •reabilitarea si punerea in valoare a 

obiectivului de patrimoniu monument 

istoric Orasul de Floci din comuna 

Giurgeni, judetul Ialomita; 

•cresterea cu 5% a numarului de 

vizitatori fata de numarul celor care 

au vizitat obiectivul in anul 2016, 

respectiv cu cate 1055 vizitatori pe 

an; 

•realizarea de lucrari de amenajare a 

teritoriului, amenajare peisagera, 

iluminat arhitectural economic si 

protectia mediului in zona sitului 

arheologic Orasul de Floci.

Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul 

Bolomey 

Investiții prevăzute prin Plan Județean de Gestionare a 

Deșeurilor în Județul Ialomița

320 •modernizarea a 2 stații transfer 

(Fetești, Urziceni), reabilitarea stației 

de sortare de la Tăndărei, înființarea 

stației de sortare pentru deșeurile 

reciclabile colectate separat.
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36  − accesare de fonduri nerambursabile pentru realizarea investițiilor descrise prin: ,,Servicii de 

consultanță și asistență tehnică pentru elaborarea și depunerea aplicației de finanțare, inclusiv 

documente suport (Studiu de fezabilitate, Analiză Cost-Beneficiu, analiză instituțională, evaluarea 

impactului asupra mediului etc), întocmirea documentațiilor de atribuire pentru 

contractul/contractele de achiziție publică din cadrul proiectului și suport pe perioada de evaluare a 

ofertelor;

−să introducă şi să dezvolte sistemul de colectare selectivă a deşeurilor, să promoveze reciclarea 

deşeurilor din ambalaje şi biodegradabile în concordanţă cu reglementările naţionale şi ale UE şi să 

reducă cantitatea de deşeuri depozitate.

37 −creșterea calității sistemului de asistență socială prin introducerea de instrumente / proceduri / 

mecanisme; 

−creșterea locurilor de muncă la nivel local - ca și asistenți maternali;

−integrarea organizată a copiilor defavorizați din punct de vedere parental prin intermediul 

asistenților maternali care sunt obligați să asigure integrarea copilului în viața socială (înscrierea la 

grădiniță, școală etc.), să asigure creșterea și îngrijirea copilului (înscrierea la medicul de familie, 

regim alimentar corespunzător vârstei, respectarea tratamentului medicamentos, evaluarea medicală 

periodică a copilului), să participe la întâlnirile copiilor cu familia naturală sau adoptivă, să 

pregătească copilul în vederea integrării în familia naturală sau adoptivă și să păstreze 

confidențialitatea informațiilor despre copii.

38 −crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 

transferul la o viață independentă al victimelor violenței domestice;

−asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității vieții și promovarea principiilor de coeziune și 

incluziune socială, prin asigurarea asistenței de specialitate pentru victimele violenței domestice: 

găzduire cu capacitate redusă, pe o perioadă, în funcție de complexitatea cazului.

39 −furnizarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice din cadrul Centrului Comunitar 

Multifuncțional, precum și furnizare de servicii sociale de îngrijire bătrâni la domiciliu

 Studiu privind determinarea indicilor de generare și compoziția 

deșeurilor municipale la nivelul județului Ialomița și Studiu 

privind estimarea potențialului de colectare separată a 

biodeșeurilor menajere și similare  la nivelul județului Ialomița

149 •studii;

•obținerea unor indici favorabili pe 

fiecare tip de material reciclat  sticlă, 

hârtie şi carton,  metal, plastic, lemn.

VI-            Dezvoltarea capacității administrative 

 Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor   - Reducerea 

numărului de copii și tineri plasați în instituții prin consolidarea 

rețelei de asistenți maternali TEAM -UP  

1.500 •creșterea numărului de asistenți 

maternali  cu 22 pȃnă în anul 2023;

•evidența cat mai exactă a copiilor 

defavorizați.

VENUS-Împreună pentru o viață în siguranță 500 •o viață în siguranță;

•reducerea numarului victimelor 

abuzate.

Împreună pentru bunici - reducerea numărului de bătrâni 

vulnerabili în comuna Traian, județul Ialomița, prin furnizarea 

de servicii sociale

50 •reducerea numărului  de persoane 

apartinând grupurilor vulnerabile prin 

furnizarea unor servicii sociale/ 

medicale/socio-profesionale/ de 

formare profesionala adecvate 

nevoilor specifice.
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40

41

42 −dezvoltarea capacității de formare a politicilor publice pentru dezvoltarea urbană, socială și 

economică

43  −implementarea proiectelor de dezvoltare locala  prin intermediul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară, prin accesarea fondurilor locale, europene sau de altă natură,  în vederea realizării 

în comun a proiectelor de dezvoltare de interes județean sau zonal, care să determine o dezvoltare 

durabilă a unităților administrativ teritoriale membre, cu respectarea şi protejarea mediului pentru şi 

în folosul cetăţenilor              

44 −implementarea unor proiecte de interes local/județean ăn parteneriat/asociere cu unități 

administrativ-teritoriale pentru dezvoltare

45 −program susținere  natalitate

Eurobunicii - reducerea numărului de bătrȃni vulnerabili în 

comuna Valea Ciorii, județul Ialomița, prin furnizarea de servicii 

sociale

−reducerea numărului de persoane aparținȃnd grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii 

sociale adecvate nevoilor specifice într-un interval de 3 ani în comuna Valea Ciorii,  județul Ialomița

50 • licențierea și furnizarea unui serviciu 

social (îngrijire bătrȃni la domiciliu) 

în beneficiul  a 161 de persoane 

varstnice vulnerabile din care 96 

persoane vor depăși starea de 

vulnerabilitate; 

•furnizarea a 9 servicii sociale 

/medicale socio-medicale în cadrul 

centrului comunitar multifuncțonal în 

beneficiul a 161 persoane vȃrstnice 

pentru a-și sepăși situația de 

vulnerabilitate;  

•161 persoane informate asupra 

proiectului și atrase înproiect; 

•2 anunțuri în presă scrisă și on-line 

pentru lansarea , respectiv închiderea 

proiectului; 

•1 identitate vizuală a proiectului cu 

respectarea Manualului de Identitate  

Vizuală POCU 2014-2020; 

•1 afiș de minim A3 expus vizibil la 

sediul fiecărui partene.r
Împreună pentru Ialomița -Strategia de Dezvoltare a Județului 

Ialomița 2021-2027 și servicii publice accesibile pentru cetățeni

−dezvoltarea capacității de formare a politicilor publice pentru dezvoltarea urbană, socială și 

economică

1.699 Ialomița 2021-2027 - strategia de 

dezvoltare a județului intocmirea unui 

portofoliu de proiecte, achiziționarea 

de echipamente tehnice și licențe 

sistem informatic pentru depuneri on-

line a cererilor pentru servicii sociale 

partajate

Ecosistem digital instituțional pentru eficientizarea activității 

administrației publice la nivelul Consiliului Județean Ialomița

1.350 •implementarea procedurilor 

simplificate pentru reducerea 

birocrației pentru cetățeni.

VII - Alte programe

Gestionarea Programului Județean de Dezvoltare Locală prin 

intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

13.100 •program județean.

Creștere natalitate 2.000 •susținere natalitate.

Parteneriate /asocieri UAT pentru dezvoltare 1.500 •program județean.

             VIII  -    Comunicare publica, promovare si participare cetateneasca 

46 Transparenta, comunicare publica, promovare (realizarea de 

materiale de promovare, promovarea prin mass media,  tipărituri)  

Activitati propuse:promovare prin mass-media locală

−creșterea vizibilitatii, activităţi şi acţiunilor Consiliului Judeţeana Ialomiţa şi promovarea 

acţiunilor şi imaginii sale în plan zonal, judeţean, regional, naţional şi internaţional;

392 •nr. minim de contracte de servicii de 

promovare, publicitate şi informare: 

10;
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48

49

50

46 Transparenta, comunicare publica, promovare (realizarea de 

materiale de promovare, promovarea prin mass media,  tipărituri)  

Activitati propuse:promovare prin mass-media locală

392

−perfecționarea comunicării în spaţiul public prin mass media;                                                       

−crearea și promovarea unei imagini unitare privind patrimoniul turistic real al județului Ialomița și 

creșterea atractivității acestuia ca destinație turistică pe direcțiile prioritare specifice identificate;

•tipuri de materiale promoționale 

realizate: 500 buc;

−promovarea transparenţei administrative; 

−facilitarea unei apropieri de locuitorii județului;

•promovarea transparenţei 

administrative; 

•numar de materiale editate-100 buc−fluidizarea circuitului informaţional intern şi extern.

47 "Ialomiţa - dintotdeauna, pentru totdeauna" 

 Sărbătorirea Zilei Naţionale a României, 

 10 Pentru Ialomita

− încurajarea, susținerea și promovarea evenimentelor publice, de a readuce în memoria afectivă 

momente istorice și personalitățile cu rezonanță națională și chiar internațională și de a le înțelege 

din perspective inedite;

145 •numărul acțiunilor relevante propuse: 

1;

−încurajarea, susținerea și promovarea evenimentelor publice, de a readuce în memoria afectivă 

momente istorice și personalitățile cu rezonanță națională și chiar internațională și de a le înțelege 

din perspective inedite;

•numărul partenerilor în realizarea 

acțiunii: 4;

−integrarea valorilor civilizației ialomițene în schimbul și circuitul cultural național și european; •numărul participanților la 

manifestările organizate în proiecte: 

200;−organizarea unei recepții oferită de Președintele Consiliului Județean Ialomița cu prilejul  

sărbătoririi Zilei Naționale a României;

−dezvoltarea acțiunilor în parteneriat instituțional, care să crească impactul acțiunilor organizate și 

să consolideze cultura partenerială;

−diversificarea mijloacelor de promovare și diseminare a informației culturale semnificative pentru 

județul Ialomița, prin integrarea lor într-o strategie comunicațională coerentă.

"Premii de excelenţă pentru olimpicii din învăţământul 

preuniversitar de stat"

−sprijinirea actului educațional (de formare si dezvoltare atât intelectual, cât și fizică) din unitațile 

de învațămant preuniversitar de pe teritoriul județului Ialomița;                                                      

−stabilirea unor criterii de acordare a unor granturi unitaților de învățămant preuniversitar de stat 

din județul Ialomița;                                                                      

−acordarea de granturi unităților de învățămant preuniversitar de stat cu personalitate juridică din 

județul Ialomița (școli gimnaziale sau licee), indiferent de tipul de învățămant (teoretic, vocațional 

sau tehnologic); care fac dovada unor rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare.

206 •numărul acțiunilor relevante propuse: 

1;

•numărul partenerilor în realizarea 

acțiunii: 30;                                         

•numărul beneficiarilor (elevi și 

studenți): 400.                           

"Parteneriate pentru coeziune"                                                                                                           

                                               

Acordarea de finanțări nerambursabile pentru activitați 

nonprofit de interes general  și activități sportive                                                      

−susținerea activităților și/sau organizațiilor neguvernamentale în desfașurarea activităților 

nonprofit în domenii precum cultură/culte/religie, educație, sport, protecția mediului;

−dezvoltarea acțiunilor în parteneriat interinstituțional, care să crească impactul acțiunilor 

organizate și să se consolideze cultura partenerială;

−diversificarea mijloacelor de promovare și diseminarea informațiilor semnificative pentru județul 

Ialomița.                                                                                                            

6.550 •numărul acțiunilor relevante propuse: 

minim 8;                             

•numărul partenerilor în realizarea 

acțiunii: minim 20.                            

           IX           -     Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa

Prevenirea abandonului şi instituţionalizării copilului −menţinerea copilului în familia naturală; 

−acordarea de ajutoare materiale şi consultanţă gratuită familiilor în vederea prevenirii abandonului.

5 se vor acorda ajutoare materiale la un 

număr de 30 familii pentru prevenirea 

instituționalizării copilului, respectiv 

deplasările la domiciliu și acordarea 

de consultanță gratuită

-reducerea numarului copiilor 

abandonați
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51

52

53

55

56

57

58 −înființarea unui centru pentru copii cu autism - lucrari;

−creșterea numărului de locuri de muncă pe plan local;

−evaluarea, testare psihologică, plan personalizat de intervenție și recomandări pentru începerea 

programului de terapie;

−facilitarea unor servicii de diagnoză si tratament ce sunt costisitoare în plan privat.

59

Stimularea adopţiei naţionale −prevenirea institutionalizării prin protecţia copilului într-o familie adoptivă;

−eficientizarea procesului de adopție;

−implementarea unui program de asistență si suport informațional acordat familiilor în vederea 

adopției, se va evita abandonul și instituționalizarea copiilor și implicit efectele negative ale 

mediului instituționalizat.

291 −creșterea numarului de adopții 

corelat cu reducerea numărului de 

copii aflați în centre instituționalizate.

Asigurarea unor măsuri de protecţie alternativă pentru copiii 

aflaţi în situaţie de risc

−asigurarea îngrijirii copiilor aflaţi în situaţie de risc într-o familie substitut (la asistenţi maternali 

profesionişti);

- implementarea unor măsuri periodice de validare a stării copiilor aflați în situație de risc.

3.960 •circa 120 copii vor beneficia de 

protecţie la asistenţi maternali 

profesionişti;

•creșterea gradului de satifacție a 

copiilor validati prin vizite regulate si 

inopinante.

Protecţia copilului în sistem instituţionalizat −asigurarea îngrijirii copiilor aflaţi în situaţie de risc în cadru instituţionalizat (centre de plasament, 

centre de primire în regim de urgenţă, centre pentru tineri)

24.917 •circa  240 copii vor beneficia de 

protecţie în cadru instituţional (centre 

de plasament, căsuțe de tip familial, 

centre pentru tineri,etc),

54 Oferirea de servicii persoanelor adulte cu handicap −asigurarea de servicii de recuperare în cadrul Centrului de Recuperare Neuromotorie de tip 

Ambulatoriu Slobozia

591 •un număr mediu de 50 persoane 

adulte cu handicap vor beneficia anual 

de servicii de recuperare în cadrul  

Centrului de Recuperare 

Neuromotorie de tip Ambulatoriu 

Slobozia;

 Furnizarea de servicii pentru persoanele vȃrstnice aflate în 

situații de risc

oferirea de servicii în regim rezidenţial pentru persoanele vârstnice aflate în situaţie de risc      

consilierea şi recuperarea persoanelor vârstnice din centre

5.880 •circa 145 de persoane vărstnice vor 

beneficia  de serviciile în sistem 

rezidențial în cadrul centrelor din 

Balaciu și Fierbinți;

Furnizarea de servicii pentru persoanele vârstnice cu handicap −asigurarea de servicii de recuperare în cadrul Centrului de Recuperare Neuromotorie de tip 

Ambulatoriu Slobozia

7.428 •în medie 130 persoane vârstnice cu 

handicap vor beneficia de servicii în 

regim rezidenţial în Centrul de 

Îngrijire şi Asistenţă Slobozia.

Oferirea de servicii pentru persoanele adulte cu handicap neuro-

psihic

−oferirea de servicii în regim rezidențial pentru persoanele adulte cu handicap neuro-psihic în 

Centrul Movila

2.788 •un număr mediu de  41 de  persoane 

adulte cu handicap neuro-psihic vor 

beneficia de protecţie în sistem 

rezidenţial, de consiliere şi îngrijire 

corespunzatoare. 

 Centrul  de recuperare pentru copii cu autism 115 •dezvoltarea rețelei de servicii de la 

nivelul județului , pentru acest tip de 

afecțiune; 

•reducerea costurilor pentru 

persoanele care au nevoie de astfel de 

servicii de recuperare.

Centrul pentru persoane vȃrstnice Movila −asigurarea serviciilor de îngrijire de lungă durată a persoanelor vȃrsnice 355 •servicii sociale, servicii socio-

medicale, servicii medicale.
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60

64

Pași spre viitor : 2 case tip familial și centru de zi pentru 

consiliere și sprijin pentru copii și părinți

−cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale in județul Ialomita;

−prevenirea instituționalizării copiilor aflați în situația de risc din municipiul Urziceni și localitățile 

limitrofe.

2.985 •2 case tip familial ce se vor gazdui 

24 copii;

•1 centru de zi pentru consiliere și 

sprijin pentru copii și parinti.

     X-         Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu”

61 Constituirea, organizarea, evidenţa şi dezvoltarea colecţiilor dezvoltarea unei colecții  de bibliotecă cu cele mai importante apariții editoriale din toate domeniile 

de activitate în vederea menținerii unui echilibru tematic corespunzător colecțiilor bibliotecii, cu 

precădere achiziția operelor autorilor clasici și contemporani romani;

535 •numărul de unităţi de bibliotecă 

existente :248000 u.b;

înregistrarea documentelor de bibliotecă într-un sistem integrat pentru identificarea rapidă, 

inventariere etc;

•achizitii noi in conformitate cu 

cresterea anuala editoriala: 3400 u.b.

participări la tărguri de profil : Bookfest, Gaudeamus etc.

62 Atragerea comunității Ialomițene prin promovarea serviciilor și 

colecțiilor de bibliotecă

−promovarea valorilor naţionale şi universale prin manifestări culturale: expoziţii şi lansări de carte, 

dezbateri, omagierea unor evenimente istorice sau a unor personalităţi culturale, întâlniri cu 

scriitorii;

909 •numărul de expoziţii tematice de 

carte:100;

−amplificarea serviciilor de bibliotecă şi a activităţilor destinate informării, lecturii, cercetării, 

educaţiei permanente prin furnizarea de informaţii utile şi exacte cu conţinut ştiinţific, istoric, 

cultural;                                                       

−amplificarea  parteneriatelor locale, județene, naționale și internaționale în vederea susținerii țn 

comun a unor activități specifice menite să ducă la creșterea gradului de utilizare a bibliotecii și la 

transformarea unor categorii de utilizatori potențiali în utilizatori activi.

•numărul de lansări de carte: 30;

•numărul de prezentări de carte:1500;

•numărul de manifestări culturale, 

intalniri cu scriitorii, editori, critici 

literari, concursuri:90;

•număr de apariţii în mass-media 

locală şi naţională: 70;

•informaţii oferite: 15000 ;   

•număr referințe și bibliografii:7000;

•numărul de parteneriate educaţionale: 

35;

63 Coordonarea bibliotecilor publice din judeţ −îndrumarea metodologică conform Legii nr. 334/2002; 4 •numărul de activităţi culturale 

desfăşurate de bibliotecile publice din 

judeţ: 20;

−modernizarea şi creşterea eficientă a serviciilor de bibliotecă; •număr de instruiri metodice 

organizate: 5;−participarea la activităţi culturale desfăşurate în bibliotecile publice şi distribuirea în bibliotecile 

publice din judeţ a donaţiilor de carte; 

−colectarea datelor privind activitatea bibliotecilor publice din judet în vederea centralizarii și 

întocmirii rapoartelor statistice anuale.

Biblioteca în societatea informațională −perfecționarea continuă a personalului de specialitate prin aprofundarea și consolidarea 

cunoștințelor specifice activităților desfășurate de instituție. Asimilarea infomațiilor și modificărilor 

legislative /biblioteconomice nou-apărute administrarea și întreținerea patrimoniului instituției                                             

                                    

65 •număr de volume/pagini digitizate: 

35000; 

•număr de înregistrări în sistem 

informatizat a fiselor ISBD:2000; 

•număr de unități de bibliotecă noi 

introduse în TinRead: 8000.

65 Dezvoltarea resurselor umane, administrarea și modernizarea 

spațiilor bibliotecii

−modernizarea și diversificarea serviciilor de bibliotecă pentru venirea în  întȃmpinarea  

utilizatorilor;

475 •numarul de angajati care vor 

beneficia de cursuri de perfectionare: 

5;

−menținerea categoriilor existente de utilizatori și atragerea altor categorii socio -profesionale; •activități de modernizare: 2.

−modernizarea spațiilor bibliotecii.
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67

Sărbătoarea colindului „Sub zare de soare“ •număr de pliante: 3;

           XI  -   Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa

Programe cultural-artistice

 ,,Artă populară şi tradiţie folclorică“ −valorificarea tradiţiilor muzicale, coregrafice şi etnografice ale folclorului ialomiţean şi naţional 

prin mijlocirea artei spectacolului;

•numărul  de participanţi la 

evenimentele cultural-artistice 

organizate: 40.000;

 Festivalul Judeţean de folclor „Zărzărică, zărzărea“ •festivaluri proprii organizate: 5;

 „Când eram pe Ialomiţa“ •participari nationale: 6;

•filme documentare: 3;

Alte actiuni culturale (parteneriat, spectacole cu invitati consacrati, 

concerte ocazionale de muzica, dans, poezie)

•număr de expoziții: 2;

 Programul „Participări naţionale“

1 Decembrie - Ziua Națională a României •evenimente cultural -artistice: 52;

• număr de CD/DVD editate : 1                                      

                          • mediatizare 

județeană și națională a evenimentelor 

Zestrea Ialomițeană - promovarea artiștilor Ialomițeni , două ediții

Programul ,, Traditie și modernism '' online 

Festivalul național de folclor,, Ion Albeșteanuˮ

Programe culturale de parteneriat cu alte instituții

Programul editorial                                                        

Programul "Cercetare - Conservare - Metodologic" −cercetarea și evaluarea realității fenomenului culturii populare;                                   

−asigurarea asistentei de specialitate pentru instituții culturale în vederea selectării, protejării si 

promovarii valorilor autentice ale culturii populare;                                                                    

−colecționarea și tezaurizarea datelor și valorilor reprezentative pentru dezvoltarea actuală a 

tradiției populare, acumularea unui patrimoniu propriu al creației contemporane;                       

−organizarea cursurilor de arte si meserii traditionale in judetul Ialomita.

300 •numarul de CD-uri inregistrate: 25; 

• colaborarea cu instituții de cultură 

din județ - 30 instituții;  numar de 

persoane din instituție participante la 

cursuri de specializare : 2;  

•stadiul de optimizare al bazei de date 

computerizate a institutiei: 90%; 

•numărul zonelor etnofolclorice 

investigate: 3 zone folclorice;                                          

                           •numărul de întâlniri 

cu personalul de specialitate din 

teritoriu: 2  .

66

Festivalul național de muzică ușoară ”Trofeul Tinereții - Amara 

(parteneriat)”

−valorificarea tradițiilor muzicale, coregrafice și etnografice ale folclorului ialomițean și național 

prin mijlocirea artei spectacolului;                                                         

−organizarea programelor culturale proprii şi a altor programe care decurg din derularea unor relaţii 

de colaborare locală, regională, naţională şi internaţională; 

−creșterea încasărilor pe plan local prin organizarea de evenimente, corelat cu dezvoltarea unor 

programe speciale pentru pensioari si persoane defavorizate;

840

•articole apărute în presa locală: 54; 

•apariții televizate (număr de 

evenimente cultural artistice): 15;  

•premii obtinute la concursuri si 

festivaluri: 5;                           

•promovarea muzicii ușoare românești 

;                                                     

•dosar de presă care să cuprindă 

articole,recenzii,știri, reportaje, 

comunicate de presă;                                                      

                         • actualizarea și 

optimizarea site-urilor instituției (5 

site-uri) ;                                                    

    • număr de parteneriate media 

(televiziuni) realizate: 3 ;                            

      •promovarea ansamblului ”Doina 
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1020

Masterclass internațional de dirijat  operă                                                                                                                                                            

                                                                                                             

Teatru- Spectacole de teatru, divertisment

•Concursul International de canto 

"Ionel Perlea": 1000 persoane;   

•Concursul International de dirijat 

"Ionel Perlea": 1000 persoane;

  XII   -    Centrul Cultural “Ionel Perlea”

Programul Arte 

Concursul international de canto "Ionel Perlea" ediția a XXXI-a, mai 

2022

−organizarea programelor culturale proprii,  atat cele inițiate de Centrul Cultural cat si cele  care 

decurg din derularea unor relaţii de colaborare locală, regională, naţională şi internaţională; inițiază, 

menține și dezvoltă relații cu instituții publice, asociații culturale, structuri neguvernamentale în 

scopul diversificării ofertei culturale locale, al promovării identității culturale a Județului Ialomița și 

naționale;                                                                                -atragerea și promovarea unor 

concurenți valoroși;                                                                                                        -  organizarea 

de recitaluri atractive, în concordanță cu așteptările publicului.

−fidelizarea locuitorilor Județului Ialomița prin oferirea de programe de divertisment;

−creșterea încasărilor prin organizarea de evenimente locale.

•expozitii arte vizuale: 10000 

persoane;

Festivalul național de muzică ușoară ”Trofeul Tinereții” Amara 

(premii si onorarii)

•festivalul Trofeul Tinereții Amara: 

5000 persoane;  

•număr de  articole aparute în presa 

locala și naționala, emisiuni radio și 

TV-30;

 Numărul de evenimente culturale 

organizate:                                                               

                    → Festivalul Ionel •Concursul international de canto 

"Ionel Perlea": 1;  

•concerte si recitaluri: 3;

•spectacole de teatru: 2;  

•expozitii arte vizuale: 10; 

•Festivalul Trofeul Tineretii Amara;

Concerte si recitaluri (muzica de camera, cor,opereta, muzica usoara, 

folk, jazz, opera)

•Masterclass internațional de dirijat:1; 

 •Concurs  internațional de dirijat 

"Ionel Perlea": 1;             

Concurs  internațional de dirijat "Ionel Perlea" 27-29 iulie 2022 Numărul de beneficiari ai 

evenimentelor organizate: 

69 Educaţie permanentă prin cultură

 Expoziţii, concursuri și concerte ale copiilor şi amatorilor 

(Premii concursuri Francofonie, Antidrog, Icoane, Consateanu)

−promovarea identităţii culturale a judeţului 105 Număr de evenimente culturale 

organizate:

−promovarea pe plan local a personalităţilor din domeniile: muzică, arte plastice, presă, ştiinţă cu 

prilejul expoziţiilor, aniversărilor istorice şi culturale si oferirea publicului ialomițean posibilitatea 

unei interacțiuni live cu aceștia

•expoziții, concursuri și concerte ale 

copiilor și amatorilor: 500 persoane;

Teatru la sate −stimularea creativităţii copiilor prin expoziţii concurs;

−oferirea de momente de divertisment și locuitorilor zonelor rurale cu o accesibilitate redusă in 

zonele in care se organizează evenimente culturale.

•teatru la sate: 400 persoane;

•creșterea gradului de satisfacere a 

personalului rural;

68

Arte vizuale: expoziții de artă plastică, fotografie •Masterclass internațional de dirijat: 

300 persoane;  

•concerte si recitaluri: 1500 persoane;

•spectacole de teatru: 500 persoane;
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70 Editorial și cercetare

40Artisti Ialomițeni-Povestea vieții

,,Florarii din Baraganˮ -Vol II

•cercetare, editare si publicare 

albume: Artiști ialomițeni - povestea 

vieții - 100 volume , ,,Florării din 

Bărăgan,, - volumul II - 150 volume

−păstrarea și cultivarea specificului zonal sau local și diversificarea serviciilor culturale oferite prin 

armonizarea acestora cu nevoile publicului, strategiile culturale ale judetului si dimensionarea 

resurselor financiale;  

−sustinerea autenticitatii creatiei populare;  

−editarea și difuzarea unor publicații proprii sau de altă producție,  pe orice fel de suport, din 

domeniul culturii populare, educației permanente, științei și culturii;  

− valorificarea cercetărilor desfășurate de centrul Cultural ,,Ionel Perleaˮ în localiățile județului;  

−promovarea județului Ialomița la manifestările naționale: Gaudeamus, Comisia pentru UNESCO 

Romania,Targul National de Turism, Simpozionul Internațional de Haiku Constanta etc. 

69

105

Spectacole la Casa Memorială ”Ionel Perlea” −schimburi culturale între copii şi profesori români şi cei din alte ţări europene în cadrul unor 

expoziţii;

−promovarea culturii și a locurilor culturale autohtone;

•Spectacole la Casa Memorială Ionel 

Perlea: 250 persoane;        

•activități educative și recretive 

(cursuri teatru, foto și jurnalism): 200 

persoane;

Activități educative și recreative −valorificarea și promovarea artei locale, naționale și universale precum și afirmarea 

disponibilităților creatoare ale comunității; 

−educarea in acest sens a locuitorilor ialomiteni;

•promovarea Centrului Cultural și a 

Județului Ialomița;

•expoziții itinerante în județ: 1;

Promovarea Centrului Cultural,, Ionel Perleaˮ și a județului Ialomița −încurajarea artistilor plastici amatori prin organizarea de expoziții;                                          Numărul de participanţi la 

evenimentele organizate:

•simpozioane, conferințe, dezbateri, 

seri literare,  întâlniri cu personalităţi, 

lansări, proiectii film: 300 persoane;    

•numărul articolelor apărute în presă, 

emisiuni radio și TV: 15;

Simpozioane, conferințe, dezbateri, seri literare,  întâlniri cu 

personalităţi, lansări carte, proiecții film

−organizarea unor conferinte si expozitii tematice de interes public in parteneriat cu Inspectoratul 

scolar, IPJ, DSP, Crucea Roșie

        XIII   -  Muzeul Național al  Agriculturii Slobozia

71 Cercetare ştiinţifică, achiziţii obiecte muzeale şi evidenţă analitică −dezvoltarea fondului documentar; 30 •număr fişe cercetare  de teren 

(informatie scrisa, audio, foto, video, 

CD-uri): 100 unităţi de arhivă;

−îmbogăţirea patrimoniului naţional mobil şi imobil; •număr obiecte muzeale achiziţionate: 

100;

−evidenţa analitică în sistem clasic şi computerizat; •număr dosare de evidenţă analitică: 

100;
−clasare obiecte din categoria tezaur;

72 Conservare- restaurare- întreţinere −conservarea, restaurarea obiectelor muzeale supuse valorificării; 10 •număr obiecte restaurate şi 

conservate: 100;
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75 −reabilitarea cladirii- muzeu, curte interioara muzeu, sistem termoficare muzeu, atelier, hala 

restaurare;

−realizarea de parteneriate cu instituții similare din țară și străinătate, în vederea atragerii de resurse 

(materiale, informaționale  și, după caz financiare) și promovarea realizărilor;

−dezvoltarea de acțiuni culturale și profesionale care să faciliteze integrarea muzeului în contextul 

european al muzeelor publice europene, precum și promovarea culturii și a identității românești în 

spațiul cultural național și internațional;

76

77 −gestionarea eficientă prin sistem informatizat a patrimoniului;

−evidența patrimoniului în registrul unic;  

78 −conservarea patrimoniului aflat în expoziție și expunere; restaurarea  patrimoniului arheologic; 

restaurarea  patrimoniului etnografic;

79 −organizarea de evenimente  la sediu și în teritoriu;

80

81 −valorificarea traditiilor culturale si culinare ca forma de promovare turistica a specificului local;Festivalul-concurs de tradiție culinară La Casa Tudorii •număr  de expozitii culinare: 40; 

•număr  expozitii arheologice, istorie, 

etnografie, carte: 2;

245

72 Conservare- restaurare- întreţinere −conservarea, restaurarea obiectelor muzeale supuse valorificării; 10

•creşterea calităţii lucrărilor prin 

introducerea de tehnologii noi pentru 

20% din piesele restaurate;

73 Valorificare muzeală, relaţii cu publicul Valorificarea patrimoniului muzeal şi a cercetărilor de teren prin: 87 •număr de vizitatori : 140.000;

−activităţi cu publicul(expoziţii, ateliere de creaţie, participare la târguri specializate, parteneriate 

educaţionale);

•5.000 materiale promoţionale (afişe, 

invitaţii, pliante, banere);

−dialog internaţional;

−participare la sesiuni de comunicări ştiintifice;

−realizarea de parteneriate cu instituții similare din țară și străinătate, în vederea atragerii de resurse 

(materiale, informaționale și, după caz, financiare) și promovarea realizărilor;

74  Editorial "Cataloage, broșuri, materiale promoționale de prezentare a 

atelierelor de creație din cadrul Muzeului Agriculturii"

−editarea materialelor; 20 •5000 buc , tiraj de editare  a 

cataloagelor privind prezentarea 

expozițiilor temporare; 

−valorificarea informaţiilor din cercetările de teren şi patrimoniu muzeal;           

−editarea materialelor promoționale de prezentare;

•număr lucrări de conservare: 4; 

•numar obiecte restaurate: 20;

Reabilitarea patrimoniului Muzeului Agriculturii Slobozia 30 •reparații curente clădire muzeu, curte 

interioară muzeu,sistem termoficare 

muzeu atelier, hală restaurare pe o 

suprafata de 250 mp;

   XIV   -    Muzeul Judeţean Ialomiţa

Cercetarea științifică Elaborarea rapoartelor de:

−cercetarea arheologică; 

−cercetare istorică; 

−cercetare etnografică; 

−valorificarea cercetărilor prin publicații științifice.

278 •număr santiere arheologice: 5; 

•numar contracte supraveghere  

arheologică :10;  

•numar evaluări de teren  :1; 

•numar proiecte: 6; 

•numar rapoarte arheologice: 4; 

•numar  studii arheologice: 3; 

•numar  articole istorie: 4.

•număr de expoziții: 7;                                                         

Sesiuni științifice, simpozioane,  mese rotunde, lansări de carte               −organizarea de  sesiuni ştiintifice, simpozioane, mese rotunde, lansări de carte;                                                                                                                                  10 •număr proiecte: 9;

Evidența patrimoniului cultural 10 •număr de obiecte introduse în 

DOCPAT:300;  

•număr de obiecte introduse :500;  

•numar de fișe:130; 

•numar obiecte inventariate: 100; 

•numar obiecte clasate: 10;       

Conservarea și restaurarea patrimoniului cultural 60

Expoziții 20
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82

83

Pedagogie muzeală −organizarea de activități adresate preșcolarilor și elevilor;

−stimulează interacțiunea pe linie educațională dintre muzeu și școală, si să pregătească  categoriile 

de public pentru valorizarea potențialului educativ adus de acest mediu cultural

10 •număr de proiecte: 5;

Editorial −editare de afișe, pliante, cataloage, lucrări științifice. 30 •număr materiale de promovare: 7;  

•număr lucrări științifice: 1.

Pagina 24 din 40



340.736,00

Pagina 25 din 40



Pagina 26 din 40



Pagina 27 din 40



Pagina 28 din 40



Pagina 29 din 40



Pagina 30 din 40



Pagina 31 din 40



Pagina 32 din 40



Pagina 33 din 40



Pagina 34 din 40



Pagina 35 din 40



Pagina 36 din 40



Pagina 37 din 40



Pagina 38 din 40



Pagina 39 din 40



Pagina 40 din 40


