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PROIECT DE HOTARARE NR 	  
privind aprobarea Raportului aferent anului 2022 - referitor la stadiul realiz6rii 

masurilor din „Planul de Mentinere a Calit ă tii Aerului pen tru indkatoril pulberi în 
suspensie (PM 10 0 PM 2,5), benzen (C6H6), dioxid de sulf (502), monoxid de carbon (CO), 
plumb (Pb), arsen (As), cadmiu (Cd), nichel (Ni), dioxid de azot ş i oxizi de azot (NO2/1•10x) 

în judetul Ialomi ţ a, pentru perioada 2019-2023" 

Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare nr. -Y6-5-3 /2023 X din  921-03,  2023 at Presedintelui 

Consiliului Judetean 
Examinând: 

Raportul de specialitate nr. 	2023 X din  09.  °O& •  2023 al Directlei 
lnvestitii si Servicii Pub/ice; 

- Avizul nr. 	/2023 	 din 	 2023 al Comisiei pentru 
urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regional ă , protectia mediului si turism; 

- Avizul nr. 	/2023 	 din 	 2023 al Comisiei juridice, de 
disciplin ă , drepturi, 	incompatibilită ti; 

În conformitate Cu: 
- prevederile Hotă reirii Consiliului Judetean lalomita nr. 151/31.08.2020 privind 

aprobarea Planului de mentinere a calit ă tii aerului pentru indicatorii pulberi in 
suspensie (PM 10 si PM 2,5), benzen (C6H6), dioxid de sub' .  (502), monoxid de carbon 
(CO), plumb (Pb), arsen (As), cadmiu (Cd), niche/ (Ni), dioxid de azot si oxizi de azot 
(NO2/N0x)""in judetul lalomi ţ a, pentru perioada 2019-2023; 

- prevederile art. 49 din Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a 
aerului, a planurilor de actiune pe termen scurt .si a planurilor de men ţ inere a calit ăţ ii 
aerului, aprobat ă  prin Hot ă rarea de Guvern nr. 257/2015; 

prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, cu 
modifică rile  i completă rile ulterioare; 

- prevederile Ordinului ministrului mediului nr. 598/2018 privind aprobarea 
listelor cu unit ă tile administrativ-teritoriale intocmite in urma incadră rii in regimuri de 
gestionare a ariilor din zonele i aglomer ă rile prevă zute in anexa nr. 2 la Legea nr. 
104/2011 privind calitatea aerului inconjur ă tor; 

- prevederile art. 173 alin. (3) lit. d) din Ordonanta de Urgent() a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ă rile si completă rile ulterioare; 

Tn temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgent ă  a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modific ă rile completă rile ulterioare, 
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HOTARAVVE: 

Art.1 Se aprobă  Raportul aferent anului 2022 cu privire la stadiul realiz ă ri 
m ă surilor din Planul de Mentinere a Calit ă tii Aerului pentru indicatorii pulberi în  

suspensie (PM 10 si PM 2,5), benzen (C6I-16), dioxid de sulf (502), monoxid de carbon 
(CO), plumb (Pb), arsen (As), cadmiu (Cd), niche! (Ni), dioxid de azot i oxizi de azot 
(NO2/N0x)" în jude ţ ul lalomita, pen tru perioada 2019-2023, conform anexei care face 
parte integrant ă  din prezenta hot ă rare. 

Art.2 Prin grija Secretarului General al Judetului lalomi ţ o, prezenta hotă rare va fi 
comunicată  direc ţ illor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Jude ţean lalomiţ a, 
Agentiei pen tru Protec ţ ia Mediului lalomi ţ a, Institutiei Prefectului — Jude ţ ul lalomiţ a, 
urm ă nd a fi publicat ă  pe site-ul Consiliului Jude ţ ean lalomita — Sec ţlunea „ Mon itorul 
Oficial al Jude ţ ului lalomiţ a" i afisată  la avizierul institutiei. 

PRE5EDINTE, 
Avizat, 

MARIAN PAVEL 
	

Secretarul General al Judetului lalomita 
ADRIAN ROBERT IONESCU 

Nr. Rd/Dc 
Adoptată  la Slabozia 	 1.L, 
Astă zi 	.2023 	 2 ex. 
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Anexa 
la Hot ă r'area CJ Ialomita nr. 	din 	2023 

RAP ORT 
Cu  privire la stadiul realiz ă rii mă surilor din Planul de Mentinere a Calită tii Aerului pentru 
indicator!! pulberi  în  suspensie (PM 10, si PM 2,5), benzen (C6 H6), dioxid de sulf (S02), 
monoxid de carbon (CO), plumb (Pb), arsen (As), eadmiu (Cd), niche! (Ni) ş i dioxid de azot si 
oxizi de azot (No2/N0x) in judetul latomita (2019-2023) pentru anul 2022 

Cadrui legal stabilit de legislatia specified privind calitatea aerului este eel stabilit de Legea nr. 104/2011 
privind calitatea aerului inconjur ă tor, H.G. nr.25712015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor 
de calitate a aemlui, a planurilor de actiune pe termen scurt ş i a planurilor de mentinerea a calit ă tii aerului ş i 
OMM nr.598/2018 pentru aprobarea listelor cu unit ă tile administrative- teritoriale intocmite în urma incadr ă rii 
in regimuri de gestionare a ariilor din zonele ş i aglomeră rile prev ă zate in anexa 2 la Legea nr. 104/2011 privind 
calitatea aerului inconjur ă tor. 

Planul de mentinere a calit ă tii aerului pentru indicatorii pulberi in suspensie (PM 10, ş i PM 2,5), 
benzen (C6 H6), dioxid de sulf (SO2), rnonoxid de carbon (CO), plumb (Pb), arsen (As), cadmiu (Cd), nichel 
(Ni) ş i dioxid de azot ş i oxizi de azot (No2/Nox) in judetul lalomita elaborat de c ă tre Consiliul Judetean 
lalomi ţ a a fost avizat de c ă tre ANPM ş i APM lalomita ş i aprobat prin Hot ă ră rea Consiliului Jude ţ ean 
Ialomita nr.151131.08.2020. 

Comisia tehnic ă  pentru realizarea ş i monitorizarea Planului de menţ inere a calit ă tii aerului a fost 
constitait ă  prin Dispozitia Pre ş edintelui Consiliului Tudetean Talonaita iii-. 104/23,09.2016 ş i actualizat ă  prin 
Dispozitia nr 100/16.03.2023. 

Conform prevederilor art.49 din H.G. nr.257/2015, comisia tehnic ă  de la nivelul Consiliului Judetean 
lalomita, intoeme ş te anual 11.11 Raport cu privire la stadiul realiz ă rii mă surilor dinPlan, pe care îl supune spre 
aprobare Consiliului Judetean. 

Raportal urm ă re ş te monitorizarea Planului conform capitolului 6: "Mă surile sau proiectele 
adoptate in vederea mentinerii calitkii aerului  in  judetul lalomita aplicabile ambelor scenarii" pentru 
urmă toarele domenii: 

Domenini rezidential (locuinte, cl ă diri publice, spatii verzi, santiere) - surse de suprafatil 
MI Realizare/extindere retea de distributie a gazelor naturale M2 Reabilitarea termic ă  a clă dirilor publice ş i  
a locuintelor 
M3 Extinderea spatiilor verzi ş i crearea de perdele forestiere in lungul c ă ilor de transport 

Domeniul Agriculturii surse de suprafat ă  
M4 imbună tă tirea infrastructurii agricole, modernizarea druinurilor de exploatare Agricole 

Domeniul Transport - surse mobile, surse de suprafat ă  
M5 Proiectare  i realizarea de sensuri giratorii, parc ă ri, drumuri Cu sens unic, limit ă ri de vitez ă , semafoare 
sincroni2ate, benzi speciale dedicate mijloacelor de transport in comun pentru evitarea ambuteiajelor ş i 
fluidizarea traficului 
M6. Reabilitare/ modernizare infrastructur ă  de transport ş i infrastructuri conexe 
M7 Mă rirea gradului de folosire a transportului public ş i incurajarea utiliz ă rii mijloacelor de transport in 
eomun 

Domeniul Promovare, constientizare, informare 
M8 Campanii de conş tientizare a populatiei Cu privire la efectele polu ă rii atmosferiee, sursele majore de 
poluare ş i poluantii specifici, m ă surile propuse pentru men ţinerea calit ăţ ii aerului la nivelul judetului 
Ialomita. 



Pentru evaluarea stadiului realiz ă rii mă surilor din PMCA pe anul 2022, au fost transmise ehestionare 
entit ăţ ilor responsabile. in baza r ă spunsurilor, au fost actualizate datele din PCA-capitolul 6: Stadiul de 
implementare a m ă surilor din cadrul Planului de Men ţ inere a Calit ăţ ii Aerului in jude ţ ul Ialomiţ a pentru anul 
2022, anex ă  1.a prezentul Raport. 

Mă sura Ml- Realizarea/extinderea retea de distributie a gazelor naturale 
Cel mai amplu proiect in cadrul m ă surii MI este al municipiului Fete ş ti: "Extindere re ţ ea inteligent ă  de 

distribuţ ie a gazelor naturale hi cartierele Coloni ş ti, Vlaş ca, Fete ş ti-Ora ş  ş i Buliga " realizată  in parteneriat cu 
comuna Stelnica. Objectival finan ţ at prin POIM 2014-2020 este in evaluare tehnic ă  ş i prevede realizarea a 
95.089 rude re ţ ea ş i a 4.401 bran ş amente in ora ş ul Fete ş ti, a 25.474 rn. de re ţea ş i 665 bran ş amente in comuna 
Stelnica. 

Un alt proiect de anvergură  in cadrul m ă surii M1 este al Prim ă riei Ciulniţ a prin "Extinderi ale retelei de 
distribuţ ie gaze naturale in comuna Ciulni ţ a ş i sat Ion Ghica" av ă nd ea rezultat scontat reducerea cantit ăţ ii de 
combustibil lemnos utilizat pentru inc ă lzire, reducerea emisiilor, av ă nd stadiul de implementare 90% la finalul 
anului 2022. 

Au fast constatate progrese semnificative in ceea ce prive ş te mă sura M2 „Reabllitarea termica a clă dirilor 
publice si locuintelor". Astfel, In anii 2021- 2022 au fast semnate contractele de finan ţ are prin POR 2014-2020- 
axa de finanţ are 3 pentru. Cre ş terea Eficienţ ei Energetice a Imobilelor din municipiul Slobozia (Strada Razoare 
nr.3, Muzeul Judetean lalomi ţ a, Central Cultural land l Perlea, Scoala Special ă  Ion Teodorescu i Centrul Militar 
Jude ţ ean), responsabil Consiliul Jude ţ ean Ialomita, luer ă rile urmă nd fi finalizate in anul 2023. 

În cursul anului 2022 au inceput lucr ă rile de execuţ ie lucră ri pentru cl ă direa administrativă  din strada Ră zaare 
nr. 3 ş i Centrul Militar Judetean. 

Alte aspecte imp ortante aferente M ă surii M2 sunt lueră rile de reabilitare termic ă  i modernizare a 
Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judetean de Urge* Slobozia (stadiu de realizare 40%), responsabil 
Consiliul Judetean lalomita, ş i iniţ ierea lucr ă rilor de reabilitare termic ă  i modemizare a incintei Spitalului 
Jude ţ ean de Urge* Slobozia. 

S-au inceput lucră rile de reabilitarea si modemizarea Scolii Gimnaziale "Aurel 	ş i a spaţ iilor publice 
urbane in arunicipiul Fetesti av ă nd un stadiu al lucră rilar de 3% ş i realizate lucr ă ri de reabilitare tehnic ă  ş i 
modernizare a imobilelor Liceului Teoretic Carol I Fete ş ti (stadiu de realizare 90%) - proiect finantat prin 
POR. 

Sc afla in stadii avansate luer ă rile de reabilitare terrnic ă  ş i energetic ă  a Complexului de Servicii Sociale 
Slobozia (90%). 

În  cadrul M3 - Extinderea spatiilor verzi si crearea de perdele forestiere in lungul c ă ilor de 
transport, este in curs de implementare proiectul „imp ă duriri ş i realizare perdele forestiere de protec ţ ie pe 
DN21, A2 ş i DN2, gestionat de c ă tre Direc ţ ia Silvic ă , celelalte actiuni din cadrul mă surii  fund  finalizate. 
A fast finalizat, urmand a fi actualizat "Elaborarea i implementarea Registrului spa ţ ii verzi" de c ă tre 
Primă ria Ora ş ului Ţă ndă rei av ă nd ea rezultat scontat o bun ă  gestionare a poten ţ ialului spa ţ iilor verzi cu 
implicatii asupra siguran ţ ei ş i calită tii vieţ ii, asigură nd crearea unui sistern de monitorizare a spa ţ iflor verzi 
ş i a terenurilor degradate cc pot fi recuperate ca spatii verzi, in vederea asigur ă rii calităţ ii factorilor de mediu 
ş i a s ă nă tă tii populaţ iei. 

Masura M4 - imbun ă tă firea infrastructurii Agricole, modernizarea drumurilor de exploatare 
Agricole 

La sfir ş itul anului 2022 se afi ă  in derulare dou ă  proiecte ale cornunei Ciulni ţ a: 
A4.3 Amenajare a 2.232 m drumuri de exploatare ş i variant ă  ocolitoare in comuna Ciulni ţ a avand stadiul de 
implernentare 100% ş i A4.4 Realizarea a 1 400 m drum de leg ă tur ă  Trite drumurile comunale DC 24 ş i DC 
52, proiect in derulare cu stadiu lucr ă ri 72%. 



Mă sura M5 - Proiectare  i realizare de sensuri giratorii, parc ă ri, drumuri cu sens unic, 
limit ă ri de vitez ă , semaforizante are o singura activitate in derulare: amenajare parcare in ora ş ul Tă ndă rei, 
proiect ce se afl ă  in derulare cu stadiu fizic lucr ă ri 900/c. 

În cadrul mă surii M6 - Reabilitare/modernizare infrastructura de transport ş i infrastructura 
conexe care include 38 proiecte, dintre care 28 de proiecte erau finalizate la sfar ş itui anului 2022: 

Modernizarea a 4 443 m drumuri locale in comuna Giurgeni, jude ţ ul Ialomi ţ a — proces verbal la 
terminarea lucr ă rilor nr. 763 din 24.03.2022 
Modernizarea a 6 250 m de drumuri de interes local in comuna Axintele proces verbal la terminarea 

• 	lueră rilor nr. 2345708.09.2022 
Modemizare infrastructur ă  rutieră  de interes local 10 809 m in comuna Ad ă ncata — proces verbal la 
terminarea lucr ă rilor nr. 4361728.12.2022 
Modemizare a 35 400 m drum judetean (D3201, tronson I DN2 Cosereni-Axintele-Orezu,km 0+000- km 
35+400 proces verbal la terminarea lucr ă rilor Dr. 222972022-E din 28.08.2022 
Modernizare a 25 350 in de drum judetean DJ203 F, DN2C: (Grivi ţ a)-Smima-Iazu-Scinteia-Valea Ciorii 
— DN21A, km 0+000-km 25+350 proces verbal la terminarea luer ă rilor nr. 1510/2022-W din 18.01.2022 
Reabilitare ş i modemizare strada Tineterului ş i strada Bisericii, comuna Perie ţ i — proces verbal la 
terminarea lucr ă rilor nr. 3105 din 08.12.2022 
Modemizare str ă zi locale sat Fundata ş i Stejam, comuna Perie ţ i — proces verbal la terminarea lucr ă rilor 
or. 3106 din 08.12.2022 

- Modemizare a 12 800 in drum jude ţ ean DJ 203E C ă ză ne ş ti Cocora, km 0+000-km 12+800 — proces 
verbal la terminarea lucr ă rilor or. 22416/2022-Q din 29,082022 
Modernizare a 1 490 m infrastructur ă  rutieră  in comuna Sudi ţ i: str. Sf, Voievozi Mihail si Gavril, 
Luminii, Crucii, Sudi ţ i Ungureni — proces verbal la terminarea lucr ă rilor or. 6872 din 20.10.2022 

- Modemizare a 11 010 m re ţ ea de drumuri locale in cornuna Movilita 
Modernizare a 2400 m diumuri comunale in cornuna G ă rbovi 
Modemizarea 1400  in drumuri s ă te ş ti de interes local in comuna Grindu 
Modemizarea a 3 680 in de drumuri de interes local in comuna Cioc ă rlia 

- Asfaltarea a 6 191 m de drumuri locale in comuna Jilavele 
Reabilitare a 3886 m de drumuri de interes local din comma Ră dulesti 
Modemizare a 2 903 in de drumuri de interes local in comuna Moldoveni 

- Modernizare a 12 545 m drum judetean (DJ 102H, Reviga-Milo ş eş ti km 66+317-km 78+862) 
Modemizarea a 49 517 m drumuri jude ţ ene DJ302 (km 13+865-km37+545) localit ăţ ile Dră goe ş ti-Ro ş iori 
Moviliţ a-Dridu, DJ 101 (km 52+100-37+600) localit ă tile Dridu-Fierbin ţ i Tă rg-litnită  jud. Ilfov, D3101 
(km 52+100-59+700) localit ăţ i ł e Dridu-Jilavele ş i DJ 402 (km 53+700-61+740) limit ă  judeţ  Că lă ra ş i-
Sine ş ti (DN2) 
Modemizare a 5 083 m drumuri comunale cu suprafa ţ a de 25 345 mp in comuna Dră goeş ti 

- Reabilitare a 5000 m sistem rutier str. Seolii-continuare, Viilor, Prunului, Cire ş ului, Bentului, Eternit ă tii, 
Pompierilor, Stadionului, Gâriei, Lalelelor, Agricultorilor, Cimpeni din ora ş ul Că ză ne ş ti 
Modernizare ş i reabilitare a 9 900 in dmmuri or ăş ene ş ti in Tă ndă rei- Etapa I 
Modernizarea a 6 200 m stră zi orăş ene ş ti in Tă ndă rei 
Modernizare 280 in stradă  Inv. Tingire Gheorghe 
Modemizare a 9 268 m de str ă zi in ora ş ul Amara 
Modernizarea a 7 910 m de stră zi locale in comuna Movila, judetul Ialomi ţ a 
Modemizarea prin asfaltare a 5 300 in de drumuri stradale de interes local in comuna S ă ră teni, judeţ ul 
lalomiţ a 

- Modemizarea a 4 100 in de stră zi-platforma drurnului-in comuna S ă lcioara, jude ţ ul Iatomiţ a 
Modemizare a 1 800 m str ă zi commie (Malului, Putului, Br ă ndu ş ei) 
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In cadrul Masurii M7- MArirea gradului de folosire a transportului public incurajarea 
utilizarit mijloacelor de transport in comun. 

- Planul de Mobilitate Urbana Durabilă  pentru municipiul Slobozia a fast  finalizat ş i receptionat 
Planul de Mobilitate Urbana Durabil ă  ora ş ul Tăndarei se afl ă  in curs de actualizare 

- Planul de Mobilitate Urbana Durabilă  in municipiul Fete ş ti a avut stadiul de implementare de 100%. 
Proiectul "Sistem Integrat de Transport Durabil in rnunicipiul Fete ş ti "finantat prin POR, axa 
prioritara 3, se află  in implemenatare, având stadiul fizic de realizare 40%. 

În cadrul M8 - Campanii de cont ş tientizare a popula ţ iei cu privire la efectele poluArii atmosferice, 
sursele majore de poluare 5i poluan ţ ii specific!, milsurile propuse pentru men ţ inerea calit ăţ ii aerului la 
uivelul judeţ ului Ialomi ţ a. 

Gră diniţ a  cu Program Prelungit „Piticor Slobozia„ Scola Gimnazial ă  S ă veni, Liceul Teoretic Carol I Fete ş ti, 
Sco Girnnazială  „George Valsan"- Amara, Seminarului Teologic Slobozia  i  Centrul Cultural UNESCO Ionel 
Perlea-Ialomita  au  desfăş urat acrtivit ă ti specific de con ş tientizare a populatiei potential afectat ă  de poluantii 
atmosferici prin (dezbateri, proiectii de fume,  coneursuri ş i expoziţ ii tematice, realizare  i  distribuire de 
materiale informative). 

Stadiile de realiz ă rii mă surilor pentru anul 2022 sunt prezentate in tab elul ata ş at. 

COMISTA TEHNICX: 
Pre ş edinte: Grigore Emil -Că t ă lin - Vicepre ş edinte al Consiliului Judetean lalomita 

Membri: 
Vlă dilă  Elena Daniela - consilier Consiliul Judetean lalomita 
Gheorghe Luiza Stefania consilier Consiliul Judetean lalornita 
Dragomir Cornelia - comisar in cadrul G ă rzii Nationale de Malin Comisariatul General-Serviciul Comisariatul 

Judetean lalomita 
Stanciu Bianca Elena - serviciul Gospod ă rie Cornunal ă  Primă ria Municipiuiui Slobozia 

Jugă naru Danicla- Prim ă ria municipiului Fete ş ti 
Nedelcu Florin-Valentin - Inspector UMMSCUP Primă ria Municipiului Urziceni 

Andronache Doru-C ă tă lin - viceprimarul ora ş ului Amara 
Petre Florin- viceprimaral ora ş ului FierbintiTă rg 
Lintiş  Valentin - Primă ria oraş ului Tă ndă rei 

Bucur Ani ş oara - inspector Primă ria comunei Perieti 

Tatu Marian - Primkia comunei Ciulnita 

Mugurel Gheorghe - Comisar Ş efIPJ Ialomita 
Ionescu Constantin- Directia Silvic ă  I alomita 
Dumitrescu Mihaela - ş ef Department Supraveghere S ă nă tate Public ă , DSP Ialomita 
Gurlea Cristina Gratiela consilier superior Directia pentru Agricultur ă  lalomita 
Apostol Caunen Ecaterina inspector principal Directia Judetean ă  de Statistic ă  lalomiţ a 

Alexe Cristina - reprezentant Clean Tech International SRL 

Oprescu Madi - manager Securitate S.C. Expur S.A. 
Ioneseu Patricia Elena - reprezentant S.C. PRO AIR CLEAN S.A. 
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BMă suri sau proiecte adoptate in vederea menlinerii calit ă tii aerului in judetul IaImnita aplicabile ambelor scenarii. 

Stadiul realiză rii mă surilor pentru anul 2022 
Nr. rotA De.st ri e re 1■ 1/A Rezultat scontat 	Indicator tle 	Responsabil 	Perioadă 	StatItul de implementare 	C:osturi 	Surs5 Ilnanta re 	Priori 	Sea ra 

	

monitorizare a 	 implement 	Anul zon 	fruit LEI) 	 late 	%palial ă  

	

progreselor 	 a re  
J 	.a7=0.F. i,Z7I-73,7ZTI: Fi 	— ...' ",ZLiNNIJkil.EirEM7YJILL2lil i_LiiiiiM 'e: '.: :TLL 4 'Plai: l.:ill::1Ti];.:1:::iii:1:. '2:2 '!-Li:! ;.1S.L' - i:.illq7:  

Realizare/extitidere retea de distrib tie a gazelor naturale MI. 
Al 1 aplicabil ă  

scenariului 2 
Extinderea retelei de 
distributie gaze naturale in 
municipiul Fete ş ti - strada 
Atelierelor, bran ş area a 15 
gospodă rii la refeaua de 
gaze naturale 

Mă sură  Revizuită  prin 
Proiectul: 
Extindere reţea mteligent ă  
de distribmie a gazelor 
naturale 'in cartierele 
Coloni ş ti, Vla ş ca, Fete ş ti-  
oras ş iBuliga, In 
parteneriat cu comuna  
Steinica: 
-Realizarea a 95 km reţ ea 
in Fete ş ti  at  25,47 km in 
comuna Stelnica 
- Realizarea unui mun ă r 
de 4.501 bran ş amente 
Fetest, j ş i 665 
branş amente in Stelnica 

Reducerea eantitatii de 
combustibil lemnos 
utilizat pentru ine ă lzire, 
reducerea etnisiilor 

nr gospod ă rit 
bran ş ate la 
reteaua de gaze 
natal-ale 

Km refea de 
alimentare Cu  
gaze naturale 

or  gospodarii 
btanş ate la 
reţeaua de gaze 
natural 

Primarul 
mumcipmlui 

Fetesti 

Primarul 
municipiului 

Feteş ti 

Primarul 
comunei Stelnica 

2019-2023 0 

Procedură  de evaluare 
tehnică  

Procedur ă  de evaluate 
tebnică  
-s-a intocmit SF 
-s-a infiintat A.D.I Gaze 
Feteş ti-Stelnica si ră spuns 
clarifică ri. 

in completare de 
documentatiejn vederea 
serună rii contractului de 
finanţ are. 
În etapa de finalizare a 
inflintă rii A.D.I Gaze 
Fete ş ti-SteLniea 

36 

135.608.816, 
98 

Ruget local ş i cofmamare 
de la GDF Suez 

POIM 2014-2020 
Dezvoltarea retelelor 

inteligente de distribune 
a gazelor naturale 

Mică  

Mare 

Local ă  

Local ă  

A1.2 
aplicabila 

scenariului 2 

Extindere reţea alimentare 
gaze naturale cu 6,4 km 
pe 16 stră n M !Drawl 
Tă ndă rei 

Reducerea cantit ă tii de 
combustibil lemnos 
milizat pentruindizire, 
reducerea emisiilor 

km refea de 
alimentare cu 
gaze naturate 

Prunarul ora ş ului 
Tă ndă rei 

2018-2020 Project in derulare 
Stadiu fizic 46% 

1000 uget local Mare Local ă  

A1.3 
aplicabild 

scenariului 2 

Extindere conducra de 
gaze natarale (Dn=40 
mm) en 0,13 km pe 
stria: 7_11e C ă minulw, 
Comana, Cire ş ului 
In catnuna Case= 

Reducerea cant-ad-ţ u  de 
combustibil lemnos 
utilizat pentru Incalzire, 
reducerea emisiilor 

km conductă  de 
gaze naturale 

S.0 
MEGACONSTR 

UCT S.A. 

2018-2020 Project finalizar 25 Buget  privet  Medic Locala 

1 



Nr..M/A 	Deseriere .NI/A Rezultat scontat Indic.ator de 
monitorizare a 

progreselor . 

Responsabil 
• 

Perioad ă  
implement 

are 

Sta MI de implementare 
Ann! 2022  

Costuri 
(mu  i LEI) 

- 	-S—tii:s-ii--Iii—lanlare  Priori  
tate 

Scam 	
_ 

spatiala 

A1.4 
aplicabilă  

scenariului 2 

Extinderi ale retelei de 
distributie gaze flatmate 
en 0,57 km retea Dn-570 
m in satul, comuna 
Ciulnita 

Reducerea cantitatii de 
cornbustibil lemnos 
utilizat pentru incalzire, 
reducerea ernisiilor 

0,427 km retea 
distributie gaze 

naturale 

Pmnarul 
comunei Cwinita 

S.C. Premier 
Energy S.R_L 

2020-2023 75% 134 Buget local Si bugetul 
operatorului S.C.Premier 
Energy SRI, (Cofinantace 
conform legii 
123,art.151) 

Mica Locală  

A1.5 
aplicabil ă  

scenariului 2 

Extinderi ale reţelei de 
distribupe gaze naturale 
cu 1,9 km ,Dn=570 m in 
satul conuma Ciulnita 

Redocerea cantit ă tii de 
combustibil lernnos 
Milizat pentm inc ă lzire, 
reducerea emisiilor 

1,710 km retea 
distributie gaze 

naturale 

Primarul 
comunei Ciulnita 

S.C. Premier 
Energy S.R_L 

2019-2023 90% 547 Buget local si bugetul 
operatorului S.C.Pternier 
Energy SRL (Cofmant,are 

conform legii 
123,art.151 ) 

Medic Locala 

A1.6 
aplicabilă  

scenariului 2 

Extinderea re ţelei de 
distribmie a gazelor 
naturale cc 2,4 km in 
satul Ion Ghica, comuna 
Citilmita 

Reducerea cantit ă tii de 
combustibil lernnos 
utilizat pentru Tric ă lzire, 
reducerea emisidor 

2,16 Km retea 
distributie gaze 

flatmate 

Primand 
comunei Ciutnita 

S.C. Premier 
Energy S.R.I. 

L 

2019-2023 90% 948 Buget local ş i bugetul 
operatorului S.C.Premier 
Energy SRI  (Cofmanţare 

conform legit 
123,art.151) 

Mare Locală  

A1.7 
aplicabila 

scenariului 2 

Racordarea a 70 de 
gospodă rii  in reteaua de 
distributie a gazelor 
flatmate in comuna 
Ciulnita 

Reducerea cantitatii de 
combustibil lemnos 
utilizat pentru Matzke, 
reducerea emisiilor 

Nr locuinte 
gospodă rii 
racordate la 
reteaua de 

distributie a 
gazelor naturale 

Primarol 
comunei Ciulnita 

S.C. Premier 
Energy S.R.L 

2019-2023 90% 70 Buget local ş i bugetul 
operatorului S.C.Premier 
Energy SRI  (Cofmantare 
conform legit 123,an_151 

Medie Local& 

A1.8 
aplicabila 

sceriariului 2 

Infiintare sistem inteligent 
de distribu ş ie gaze 
naturale in coinunele 
Mă rculesti, Cosimbesti, 
Buca, Crbcorghe Lazar, 
Schtteia, Valea Ciorh, 
Judetal Ialomita 

Reducerea cantitatii de 
combustibil lemnos 
utilizat pentru inc ă lzire, 
recucerea emisiilor 

Nr. gospocIă rii 
bran ş ate la 

reteaua de gaze 
naturale 

Km retea de 
alimentare cu 
gaze naturale 

Nr gospod ă rii 
bransate la 

reteaua de gaze 
natural e. 

Primă ria 
coiriunei 

Mă rcule ş ti 

2020-2025 Procedura de evaluate 
tehnica 

120.033  Buget local ş i buget de 
stat 

Mare Local ă  

.4.2.. 406.1. 0.1: e'• 	,4 
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;Nr. NI/A Descriere NI/A Rezulta t sconta t Indicator de 
monitorizare a 

progreselor 

• Responsabil Perioada 
implement 

are 

. Stadiul de implementare 
Anul 2022 

(.:osturi 	. 
(mil LEI) 

Surs ă  fillMniiire PriOri 
(ate 

Sca ra 
•,,panal ă  

A2.1 aplicabil ă  
scenariului 2 

Creş terea eficientei 
energetice a clă dirii 
administrative din strada 
Ră zoare nr_3, municipiul 
Slobozia, judetul lalomita. 
pentru o suprafat ă  
construit ă  de 356 nip 

Reducerea emisiilor de 
PM2,5, PM10, NOx/NO2 
Mă suri de interventie care 
due la reducerea emisiilor 
anuale echivalent CO2 (kg 
CO21m2/an) de la 48 la 18 
insemnand o reducere de 
62,5 % pentru a suprafaţă  
constraită  de 356 mp 

rap suprafaţă  
construit ă  

reabilitata termic 

Pre ş edintele 
Corsiliului 

Judetean lalomi ţa 

2018-2023 

Mentitme 
Rectificat 
prin HCJ 

or. 
61129.03.20 

22 

Au fost revizuite 
dacumentabile audit 
energetic, expertiza 
tehnica, DALI. 
A fort sernnat contractul 
de finamare in tuns 
decembrie 2021_ 
In procedură  de 
achizitionare servicii 
documentane PT si 
asistenţă  tehnică  pe darata 
executarii lucr ă rilor 

4 563 POR 2014-2020 - axa de 
finanţare 3: Sprijinirea 
tranzmei că tre a 
economic cu Cu emisii 
scă zute de carbon; 
Prioritatca 3.1. 
Sprijinirea eficientei 
energetice, a gestionă rii 
inteligeme a energiei ş i a 
miliză rii energiei din 
rune regenerabile in 
infinstmctunle publice, 
Operaţ iunea B —Clă diri 
publice 

si buget local 

Mare Local ă  

A2_2 aplicabilă  
seenariului 2 

Cre ş terea eficien ţ ei 
energetice a sediulni 
Muzeului Judeţ ean 
lalomita municipiul 
Slobozia pentru o 
suprafată  construită  de 
751 nip 

Reducerea emisiilor de 
PM2,5, PMIO, NOx/NO2 
Mă suri de interventie care 
due la reducerea emisiilor 
anuale ecbivalent CO2 (kg 
CO2/m2/an) de la 38 la 21 
Insemnă nd o reclucere de 
44,73% pe o suprafaţă  
consbmită  de 751 nip 

nip suprafaţă  
construită  

reabilitată  tern-lie 

Preş edintele 
Consiliulm 

Judetean lalcani ţ a 

2018-2023 Au fast revizuite 
documentatiile audit 
energetic, expertiza 
tehnica, DALL 
A fost semnat contractul 
de fmanţ are in Ions 
decembrie 2021. 
In procedură  de 

achizitionare servicii 
documentaţ ie PT si 
asistenţă  teluncă  pe durata 
execută rli lucră rilor 

5 226 POR 2014-2020 - axa de 
finanţare 3: Sprijinirea 
tranzinei c ă tre a 
economic cu Cu emisii 
scă zute de carbon 
Priontatea 3.1. 
Sprijinirea eficien ţei 
mergence, a gestionă rii 
inteligente a energiei ş i a 
utiliză rii energiei din 
surse regenerabile In 
infrastructunle publice, 
Operanunea B — Clă diri 
publice 

sl buget local 

Mare Local ă  

A2.3 aplicabdă  
scenariului 2 

Cre ş terea eficienţ ei 
energetice a clă dirii 
Centrul Cultural 
UNESCO „lone] Perlea"- 
municipiul Slobozia 
pentru o suprafat ă  
construit ă  de 1945 nip. 

Reducerea ernisiilor de 
PM2,5, PM10, NOx/NO2 
Mă suri de inteiventie care 
due la reducerea emisiilor 
initiate echivalent CO2 (kg 
CO2/m2/an) care due la o 
reducere de 53,58% 
penau o suprafată  
constrună  de 1 945 nip. 

nip suprafaţă  
eonstruit ă  

reabilitată  termic 

Presediatele 
Consiliului 

Judeţeau Jalomi ţa 

2018-2023 Au fort revizaire 
documentatiile audit 
energetic, expertiza 
tehnica, DALI 
A fast semnat contractul 
de finanţ are in Inns 
decembrie 2021_ 
In procedură  de achiziţ ie 

servicii dacumentatie PT 
in asistenta telmic ă  pe 
durata execută r• ii lueră nlor 

13.896 POR 2014-2020 - axa de 
finanţ are 3: Sprijinirea 
tranzmei care o 
economic Cu Cu emisii 
scă zate de carbon 
Priaritatea 3.1. 
Sprijinirea eficien ţ er 
energence, a gestionă rii 
inteligente a energiei ş i a 
utiliză rii energiei din 
surse regenerabile In 
infrastructurile publice, 
Operanunea B — Cl ă diri 
publice 

ş i buget local 

Mare Locală  

3 



• 	Nr. MIA Deseriere 11I/A Rezultat scontat Indicator de 
monitoriza re a 

progreselor 

Responsabil Perioarl ă  
implement 

are 

Stadiul de implementare .  
. AIM] 2022 

Costuri. 
(mii LEI) 	• 

Surs ă  finanlare • 	Priori 	• 
late 

Sea I'a 

spatial ă  

A2.4 aplicabila Modernizarea, extinderea Reducerea emisidor de nip  suprafaţă  Pre ş edintele 2018-2023 Project in implementare_ 7.473 FOR  2014-2020 — axa Mare Judeteană  
scenariului 2 si dotarea unit ă tii de PM2,5, PMI 0, NOx/NO2 construit ă  Consiliului A fort  semnat contractual prioritard 8: Dezvoltarea 

primiri urgenţ e din cadral 
Spitalulut lude ţean de 
Urgentă  Slobozia pentru o 
suprafaţă  construită  de 
961 nip 

Masuri de interventie 
pentru cre$terea eficienter 
energetice a imobilului: 
anvelopare, realizarea 
incă lzini/ră ctrii prin 
pompă  de c ăldură  aer-aer, 
sistem de 1-IVAC 
automattzat care vor 
conduce la scă derea 
consumului de 
combustibil pentro o 
suprafaţă  construit ă  de 

reabilitat ă  tennic Judeţ ean Ialomila de finanţare (21.032019). 
2021: A fort reluată  
procedura de acbiziţ ie 
luctă ri_ 

infrastructurii sanitare Si  
sociala. Frioritarea de 

investiţ ii 8_1 .  Invest-nit in 
infrastructunle sanitare si 

social; Obrectivul 
Specific 8.2- 

Imbună tăţ irea calităţ ii ş i 
a eficienţ ei ingrijirii 

spitalicesti de urgent& 
Operaş tunea B-Unititi de 
Primiri Urge* si buget 

local 
961  nip.  

A2_5 aplicabilă  Realizarea lucră rilor de Reclucerea emisiilor de rrip suprafată . Preş edintele 2018-2023  Project in implementare_  17.490  POR 2014-2020, axa Mare Local ă  
sccenanului 2 reabilitare tennic ă  si PM2,5,  PMI 0,  NOx/NO2 construită  Consiliului A fort  senutat contractual priontar ă  8- Dezvoltarea 

modernizare a 
Ambulatorialui din cadnil 
Spitalului Judelean de 
Urgentă  Slobozia pentru o 
suprafată  constraită  de 
1793  nip  (P-F1E) 

reabilitat ă  termic Judeţ ean lalomiţ a Menţ iune 
Rectiticat 
prin HCI 

RT. 

61/29.03.20  
22 

de finanţare 
nr.4993/10.12.2019 
2020: Elaborat ă  
documentaţ ia protect 
tehnic  at  realizată  
procedura de achiziţie 
lucră ri. 
2021: Stadiu relizare 40% 

infrastruchird sanitare si 
sociale, Prioritatea de 
investitii 8.1: Investitii In 
infrastructurile saratare ş i 
sociale obiectiv specific 
8_1: Cresterea 
accesabilită til serviciiior 
de să nă tate, cormmitare ş i 
a celor de nivel secundar, 
Operanunea A: 
Arnbulatorli si buget 
local 

A2.6 apbeabil ă  Realizarea lucrarilor de Reducerea emislilor de mp suprafaţă  Pre ş edintele 2018-2023 2020:  Revizuire 60 798 Buget de stat (PNDLII) ş i Mare Locală  
scenariului 2 reabilitare termic ă  ş i 

modemizare a incintei 
cIă dirii Spitalului 

PM2,5, PM10, NOx/NO2 construn ă  
reabilitat ă  tennic 

Consdiului 
Judelean Ialomi ţa 

doeumentatie DALI. 
Achizine servica  Project  
tehnic, lucră rt  in  dotăă . 

buget local 

Judeţ ean de Urgent ă  2021: Stadiu de realizare 
Slobozia pentm o 
suprafat ă  construită  de 

3% 

15 200 m. 

A.27 aplicabil ă  Realizarea lucră rilor de Reducerea emisillor de nip suprafaţă  Primaral 2018-2020 Finalizat PVRL 1 456 Buget de stat (PNDLII) ş i Mare Locală  
scenariulut 2 reabilitare termic ă  ş i 

modem  izare a Scold 
PM2,5, PM10, NOx/NO2 construit ă  

reabilitat ă  termic 
municipiului 

Fetesti 
nr.4513128.052021 buget local 

Gimnaziale "Mihai 
Viteazul", corp CI 
untoicipiţd Fetesti pentru 
o suprafata construit ă  de 
677 mp 

4 



Rezu Rat scontat Indicator de Responsabil Perload ă  Staditil de implementare Costuri SlIrSii finantare Priori Sca ra 
monitorizare a 

progreselor 
implement 

are 
Ann! 2022 (in!! LEI) tate spa!ială  

Reducerea emisiilor de um suprafală  Primarul 2018-2020 Lucia-rile nu an fost 2 304 Buget de stat (PNDLII) st Medie Eocală  
PM2,5, PM10, NOxIN02 construit ă  

reabilitată  tennic 
municimului 

Feteş ti 
incepute. Procedură  
juridică  

buget local 

2019-2023 2019-2023 PORJ2018/13/13.1/1/7 Mare 
PT ş i contract lucră ti 
Stadiu de implementare 
3% 

REGIUNI-  Aim a 13 
linbun ă tăţ irea ealită tii 

vierii populatiet in 
orasele mict ş i nujiocni  

Reducerea emisiilor de mp suprafaţ a Primarul 2018-2022 Project in derulare. Stadiul 2 311 POR 2011-2020  -sins Medic Locală  
PM2,5, PMIO, NOxfNO2 construită  

reabilitat ă  tennic 
municipiulut 

Fetesti 
tizic de realizare 90 % 3.1B si buget local 

Reducerea emisiilor de rap suprafaţă  Directond 2013-2023 Project In derulare. Stadiul 4305 POR 2014-2020 Mare Locală  
PM2,5, PM10, NOx/NO2 construit ă  

reabilitata termic 
D.G.A.S.P.0 

Ialomita 
de implementare 90% - axa primitară  3,1 B ş i 

buget local 

Ni. N1/A 

A28  
apl icabilă  

scenariului 2 

,gplieabdu!7! 

A2.10 

scemittO in 2 . 	. 

Descriere NI/A 

Realizarea lucră rilor de 
reabilitare terrnic ă  si 
modemizare a Scolii 
Gimnaziale  "Radii  Vodă ", 
corn A (466 am) ş i corn B 
(478 mp), municipial 
Fetesti, judeţ ul Ialornita 

Mă sura a fost completată  
prin: 
Reabilitarea si 
modemizarea Scolii 
Gimnaziale "Aurel 
Vlaicu"" ş i a spaţ illor 
publice urbane in 
municipiul Fetesti 

Realizarea lucr ă nlor de 
reabilitare termic ă  ş i 
modetnjzare a Liceul 
Teoretic „Carol r, 
munimpiul Feteş ti, pentru 
o suprafată  constraită  de 
785 rap 
Realizarea lucră rilor de 
reabilitare termică  si 
energetic ă  a clă dirii 
Ccimplexului de Servicii 
Sociale din Slobozia, 
judetul Ialornita pentru o 
suprafată  construită  tie 1 
595 nap; 

5 



Ni. )1/A Descriere 	 Remittal scon tat Indicator de 	Responsabi I 	Perioada 	Stadiul de implemenlare 	Costa ri 
monitorizare a 	 implement 	Anut 2022 	(rnii LEI) 

progreselor 	 are 

ursti linan ta re Priori Scars 
late 	tpstialii  

2 299 

340 

652 

A2.11. 
aplicabild 

scenariului 2 

Realizarea lucră rilor de 
reabilitare terrnica 
modemizare cre ş a In 
municipiul Urziceni 
pentru o suprafat ă  
construită  de 939 nip 

Realizarea lucră rilor de 
reabilitare termica si 
modennzare corpuri 
clă diri Gră dinira „Rază  de 
Scare" din municipiul 
Urziceni pentru o 
suprafată  construita de 1 
132  sup  

R_ealizarea lucră rilor de 
reabilitare termic ă  
modemizare a Scoalli 
Gimnazială  „Alexandm 
Odobescu"din municipiul 
Urciceni suprafa ţă  
construit ă  de 
460 nip 

Reducerea eausulor de 
PM2,5, PM10, NO-x/1402 

rap suprafată  
construită  

reabilitat ă  termic 

Pritnarul 
municipMlui 

Urziceni 

2018-2020 

2018-2020 

2018-2020 

Project fmalizat. Proces 
verbal de receptie la 
terminarea lucr ă rilor 
nr.7799/15.042020 

Project finalizat. Proces 
verbal de receptie la 
terminarea luerarilor 
nr19157117.09.2019 

Project fmalizat Proces 
verbal de receptie la 
terminarea lucră rilor 
nr.17546/28.08.2019 

Buget de stat (PNDLII)si Medic 
buget local 

Medic 
Buget de stat (PNDLII) si 

buget local 

Bagel de stat (PNDLI1) ş i Medic 
buget local 

Locala 

2018-2020 2 160 Medic A2.12 aplicabilă  
scenariului 2 

Realizarca lucră rilor de 
reabilitare termica ş i 
modemizare a Liceul 
Tehnologic de Industrie 
Alimentară  mtmicipiul 
Fetesti, corp C si corp D-
municiptul Fetesti pentru 
o suprafată  construit ă  de 
791 mp 

Reducerea emisulor de 
PM2,5, PMIO, NO-x/NO2 

nip  suprafata 
construită  

reabilitata  tonic  

Primarul 
murucipiuku 

Fetesti 

Project In derulare. 
Stadiu de real izare  lucrari 
90% 

POR -axa 3.1B $i buget 
local 

Local ă  

2018-2020 680 A2.13 aplicabil ă  
scenariului 2 

Realizarea lucrarilor de 
reabilitare termica 
modemizare gr ă dinită  en  
program normal, sat 
Gimbă sant, comuna 
Cosă mbeş ti pentru o 
suprafata construid  de 
333 nap 

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

nip suprafata 
construit ă  

reabilitată  termic 

Primarul 
comunet 

Cosă mbesti 

Project finalizat Proces 
verbal de receptie la 
tenninarea lucr ă rilor 
nr.698/11 .03.2020 

Buget de stat (PNDLII) 
buget local 

Mare Locală  

2018-2020 1 391 A2.14 aplicabil ă  
scenariului 2 

Re,alizarea lucr ă rilor de 
reabilitarea ter-mica a unei 
gră dinite- str. Plevnei 
nr 3, comuna Gh. Lazar 
judetul lalornita, pentru o 
suprafată  de 391,55 mo  

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

nip suprafal ă  
constrattä 

reabilltat6 terrruc 

Prirnand 
comurtei 

Gheorghe J Azar 

Project finalizat Proces 
verbal de receptie la 
terminarea lucr ărifor 
nr.731/24.02.2020 

Buget de stat (PNDLII) ş i 
buget local 

Medic Locala 

6 



Nr. MlA 

A2.15 
aplicabilă  

scenariului 2 

• Deseriere MIA 

Realizarea lucră rilor de 
reabilitarea tennic ă  a 
Caminalui Cultural din 
comuna Gheorghe Lazar 
pentru o suprafa ţă  
construita de 433,85 mp 

Rezulfat seontat . • 

Reducerea emisidor de 
P/vI2,5, P1V110, NOx/NO2 

Indicator de 
moil itorizare a 

progreselor 
nip suprafată  

constmită  
reabilitat ă  termic 

Responsahil 

Primarul 
comunei 

Gheorghe Lazar 

Perloan 
implement 

are 
2018-2020 

Stadia' de implementare 
Ann! 2022 

A fost reluata procedura 
de atribuire a contractului 
de loci-an. 

Costuri 
(Mii LEI) 

1 217 

Surs ă  fina Ala re Pilo ri 
ta te 

: 	Sea ra 
spatiala 

Buget de stat (Compania 
Nationala de Investnii) Si 

buget local 

Mare Local ă  

A2.16 
aplicabila 

scenariului 2 

Realizarea lueră rilor de 
reabilnare termica ş i 
modernizare Gră dinită  in 
comuna Colelja, jude ţ ul 
lalomita pentru o 
suprafaţă  cons-mad de 
410 rap 

Reducerea C,MiSiiiOr de 
PM2,5, PM10, NOWN02 

nip suprafaţă  
construit ă  

reabilitata teimic 

Primarul 
comunei Colelia 

2018-2020 Project finalizat. 
Nereceptionat. 

1898 Buget de stat (PNDLIB ş i 
buget local 

Mare Locala 

A2.17 
aplicabil ă  

scenarjului 2 

Realizarea lucrarilor de 
reabilitare termica ş i 
modernizare imitate 
sanitara, in comuna 
Colelia, judeţ ul Ialomiţ a 
pentru o suprafat ă  
construiff de 359 rap 

Reducerea emisiilor de 
PM2,5, PMI 0, NOxfNO2 

nip suprafaj ă  
constnută  

reabilitata tennic 

Primarul 
comunei Colelia 

2018-2020  Protect finalizat. Proces 
verbal de receptie la 
tenninarea lucră rilor 
nr.1359/12.062020. 

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

Mare Locala 

A2.18 
aplicabilă  

scenariului 2 

Realizarea lucratilor de 
reabilitare termica cl ă dire 
gradinită  ş i dispensar 
uman in comma 
Giurgenj, judetul Ialomita 
pentm o suprafara de 362 
nip 

R_educerea emisillor de 
PM2,5, PM10, NOVN02 

inp suprafata 
construita 

realnlitat ă  tennic 

Pnmarul 
comunel 
Giurgeni 

2018-2021 Project finalizat. Proces 
verbal de receptie a 
lucră rilor 
m.109/17.01.2021. 

547 13uget de stat (PNDLII) si 
buget local 

Medic Locală  

A2.19 
aplicabil ă  

scenariului 2 

Realizarea lucră rilor de 
reabilitare termic ă  si 
ruodernizare Ş coala 
Gimnaziala B ă rcaneş ti, 
corp A, comuna 
Bă rcineş ti, judetul 
lalomita pentru 0 
suprafata de 804 mp 

Reducerea emisiilor de 
PIVI2,5, PM10, NOx/NO2 

nip suprafată  
construita 

reabilnată  termic 

Primarul 
comunei 

Bă rc ă nesti 

2018-2020 Lucră ri executate 100%. 2 302 Buget de stat (PNDLIB si 
buget local 

Mare Local ă  

A220 
aplicabilă  

scenartulni 2 

R_eabilitare, modernizare, 
extindere ş i dotare 
Gradinita Jilavele, strada 
Calea Urziceni, nr.75, 
comuna Jilavele, judetul . 
Ialomiţ a peutru 0 
suprafap constntira de 
460mp 

Reducerea ernisiilor Mp suprafata 
construită , 

reabilitate termic 

Primarul 
comunei Jilavele 

2022-2024 DALI-finalizat cerere  
finantare+documentatie 
depusa la CNO privind 
semnarea constractului de 
finantare 

44155 Beget local Compania 
Natională  de Investnn 

Mare Locală  

I rtiiikarefaMik)00t;Mii.k6Vkii4c!,04-iNI.6::r(ii6:tii4-..e: Iiii.tiiiiii4t dilliii.iliiiiti$kii  
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Nr. :WA 	 De ş criere . .,d/A BeniItat scon tat Indicator de 
monitorizare a 

progreselor 

Responsabil Per oa da 
. implemeot 

are 

Sta di til de imp [erne') ta re 
Anti! 2022 	• 

Cos turi 
(mii I,E1,1 

S tl rs ă  fi n a nt a re Priori 
laic 

Scara 
spa tiala 

A3.1 aplicabilă  
scenarrului 1 ş i 2 

Elaborarea si 
implementarea Registrului 

sparii verzi 

0 &and gestionare a 
potentiialului spatiilor verzf 
Cu implicaPi asupra 
sigurantei ş i calită tii vietii, 
a3ig-ură nd crearea unui 
cistern de monitorizare a 
spapilor verzi si a 
terenurilor de ă radate cc pot 
fi recuperate ca spatii 
verzi, in vederea asig-ură rii 
calită tii factorilor de mediu 
ş i a s ă nă tă ili populapet 

mpilocaitor 
infrastructură  

verde 

Primarul orasului 
Tand ă rei 

2017-2022 Finalizat, urm ă nd a fi. 
actualizat 

60 Buget local Medic Locall 

A3.2 aplicabil ă  
scenariului 1 ş i 2 

impă dutiri ş i realizare de 
perdele forestiere de 
protectie 
- DN21: 43 800 nip 
- A2: 247 300 nip 
- DN2: 144 100 mp 

-Reducerea cantităţ ilor de 
emisii de CO2 provenite 
din traficul rutier 
- Redacere emisii PM10 ş i 
PM2 5 

nip perdele 
foresfiere de 

proiectie 

Directond 
Directiei Silvice , 

Ialomiţ a 

2017-2022 Pentru tronsoanele: 
- 	DN 2 -. 14,411 

ha 
- 	DN 21 — 4,313 

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

601 
1 469 
2 006 

Bugetul de stat pnn 
Ministerul Apelor ş i 

Pă durdor 

Mare Judetean ă  

A3.3 aplicabilă  
scenatialui 1 ş i 2 

Impă durtri pe o suprafa ţ a 
de 10,18 ha in localitatile 
Giurgeni 
ş i Fă că eni (8,04 ha 
Fă că eni si. 2,14 ha 
Guirgeni) 

Reducerea cantit ă tilor de 
emisii de CO2 provenite 
din traficul rutier 
-Reducere emisii PM10 ş i 
PM15 

ha imp ă dunte Directorul 
Agentiei de PIP 
ş i Interientit in 

Agricultură  

2018-2020 Project finalizat 1 120 
280 

P.N.D.R 2014-2020 
Mă sura 8, subn ă sura 8.1- 
Impă duriă  si crearea dc 
suprafete impă durite 

Medic Locală  

i ,,i-lf:  	, i  7 ,-  '''' 	, '' 	-17- Tr- 
1,,,N=4: -.-670.lia •.,:i , L.'-' ," ' 	.-„,,, 	:;ili_ , k 	.,,, 

drumurilor de exploatare agricole 
, Ii- , 	 .; , Fg:: 	F. 	.:, :.,; 	J:a 	..,t '-, 

M4 inibunatatirca infrastrueturii agricole, modernizarea 

A4.1 
aplicabilă  

scenariului 1 ş i 2 

Modernizare a 6 025 ra 
drumuri agricole in 
comuna Ad ă ncata 

Scă derea cantită tilor de 
particule atmosferice 

km de drum 
agricol 

modemizat 

Primand 
commie]. 
Adă ncata 

2018-2020 Proiecto1 nu a fost finantat 5 564 P.N.D_R 2014-2020 
submă sura 4.3 

Mare Locală  

A4.2 
aplicabilă  

scenariului 1 ş i 2 

Realizarea a 19 903 m 
drumuri de exploatare in 
comuna Albeş ti, judetul 
Ialomita 

Scă derea cantit ă plor de 
particule attnosferice km de drum de 

exploatare 
realizati 

Primanil 
comunei Albesti 

2018-2020 Proiect fmalizat. 
Indicatorn au fost 
modificati de că tre 
finantator la realizare 
asfaltare pentru 13 452 m. 
Praces verbal de receptie 
la tenninarea lucră rilor 
m.1210/25_03.2020 

4 373 Boget de stat (A.F.I.R) ş i 
huger local 

Mare Locală  
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Nr. N1/.4 

A4.3 
aplicabilă  
scenariului 1 ş i 2 

Deseriere NIA 	Rent.ltat scontat 	indicator de 	Responsabil 	Perioada 	Stadiul de implementare 	Costori 
monitorizare a 	 implement 	Anal 2022 	(mg LEf) 

progreselor 	 are 
Amenajare a 2 232 m 	Seă derea cantit ă tilor de 	km de drumu 	Primatul 	2019-2022 	 100% 	 466 
drunturi de exploatare si 	particule annosferice 	de explotare 	comenei Cielnita 
variantă  ocolitoare in 	 realizati 
comuna Ciulnita 

Sursii fiWnitare 

Beget local 

Priori 
tate 

Mare 

Sca rif 
%patial ă  

Local ă  

A4.4 
aplicabilă  
seenariului 1 si 2 

Realizarea a 1 400 m 	Scă derea canta ăplor de 	km de drum de 	Primarul 	2019-2021 	Project in derulare. Stadiu 	3 000 
drum de leg ă tură  Intre 	particule atanosferice 	legă tură  realizati 	comenei Ciulnita 	 lucră ri 72%. 
drumurile comunale DC 
24 ş i DC 52 

Buget local Mare Locală  

WZI:17:1171TARTI;;E71:*'!itig..:7175";71s7A1!4: ,;iilkia:1,:ii;',1:1450.,atn V.:i!: ■j !::1:1.,i'!!-t!, ,::::;.;1, , ; :itiVi'.11; 
MS Proiectare si realizarea de sensuri giratorii, parc ă ri, drumuri cu sens nuic, limită ri de vitcză , semafoarc sincronizatc, bend speciale dedicate migoace,lor de transport in comun pentru 

evitarea ambuteta'elor -... fluidizarea traficului 
A5.1 aplicabil ă  
scenarrulm 1 ş i 2 

Amenajare parcare- orasul 
Tă ndă rei cu suprafată  de 
340 top 

Potential de reducere a 
traficului local ş i 
aglomeratei traficului en 
impottant ă  majoră  asupra 
reducerii emisiilor 
atmosferice rezultate din 
trafic 

inp de parcare 
realizatt 

Primarul orasului 
Tă ndă rei 

2019-2020 Proiect in &Tulare 
Stadia fizic luerări 90 % 

100 Beget local Medic Locală  

A5.2 
Aplicabilă  
scenariului 1 si 2 

Ameriajarea setts giratoriu 
cu totem la intrarea In 
localitatea Cielnita, 
Career rezidential Zona 
Nord 

Potential de reducere a 
traficului local ş i 
aglomeratiei traficulte cu 
importantă  majora asupra 
reducerii emisiilor 
atmosferice rezultate din 
trafic 

amenaj are sons 
giratorm 

Primanil 
comunei Ciulmta 

2018-2020 Protect In derulare. 
S-a elaborat documentatia 
de proiectare faza project 
tehnic Sc c.atită  terse de 
finantare - 2021 

0% - 2022 

60 Buget local Local-a 

M6 Reabilitare/modernizare infrastructura de trans • ort at infrastructini conexe 

9 



M.1 
aplicabild 
scenariului 1 ş i 2 

A6:3 atitiCabliă  
*0.44110 ,..k:i 1j -S 1 2  

A6.2 aplicabilă  
scenariului 1 s, i 2 

Nr. Al/A 	 Descriere NI/A 

intrednere sistem rutier 
pietonal in municipjul 
Feteş ti (contract 
muluanual in derulare 
prin SC Dnunuri 
Municipale SRL) 
Project multianual 

Modemizarea a 6 250 m 
de drumuri de interes 
local in comuna Axintele 

R_ealizare c ă i de circulatie 
rutieră  $i pietonală  pe o 
lungime de 4.110 m 
cuprinză nd amenajare 
sistem ruder pe dott ă  
bulevarde, b-did Chirniei 
— 1210m si b-did Tvlatei 
Basarab-2900m. 

Realizare c ă i de circulaţ ie 
rutieră  i pietonal ă  pe o 
lungime de 2 226 m, 
cuprinză ncl amenajare 
sistem ruder pe 
bulevardul Cosminului 
227xu ş t cinci stră zi Oituz-
143m, Ră zoare-671ni, 
Cuza Vodă -589m, 
Coloanelor-225m, 
Constructonlor-371m, in 
municipiul Slobozia 

Reza Rat scontat 

Potential de reducere a 
traticului local ş i 
aglorneratiei prin 
realizarea unei retele 
coerente de drumuri 
coroborată  cu reducerea 
emisiilor de pulberi in 
suspense 

Potential de reducere a 
traficului local ş i 
aglomeratiei prin 
realizarea unet re ţele 
coerente de dnunuri 
coroborată  cu reducerea 
emisiilor de pulberi in 
suspensie 
Potential de reducere a 
traficului local ş i 
aglomeratim prut 
realizarea unei retele 
coezente de drumlin 
coroborată  cu reducerea 
ernisidor de pulberj in 
suspensie  

Indicator de 
monitorizare 

progreselor 
rude drum 

realizati 

rude drum 
realizaţ i 

Responsabil 

Primand 
Municipiului 

Slobozia 

Perioad ă  
implement 

are 
2017-2023 

2017-2021 

Stadial de implementare 
Anul 2022 

Stadia' de implementare, 
anul 2022: 
-recepţ ia serviciului de 
proiectare cc P'VR 
nr.98785/27.10.2021 
-ordinal de incepere a 
lucră rilor de execute  
06.06.2022 
-termen de fmalizare 
lucrare 06.06.2023 
-stadia] de implement= a 
lucrărilor, realizarea b- Jul  
Chimiei 75% si d-bul 
Matei Basarab 10% 

2.226  m drum realizati_ 
Lucră ri  in  derulare, stadia 
implementare, anul 2022: 
faza DALT. 

Costun 
(mii LEI) 

Sursă  finaMare Priori 
tale 

Scara 
spatiaki 

2328,256 mil 
lei 

78,455 

POR 2014-2020 85% 
Buget de stat 13% 

Buget local 2% 

i3uget local 

Mare 

Mare 

Locală  

intrefinere 
trotuare, parc ă ri, 

rjuole, stră zi, 
semnalizare 

circulatie 

Primarul orasului 
Feteş ti 

2018-2023 Project  multianual in 
derulare. Prin SC 
DRUMUR I 
MUNICIPALE  SRI  

2 594/an Buget local Medic Local ă  

m de drum 
modernizad 

Primarul 
comunei 
Axintele 

2017-2020 Project finali.zat. 
PVR nr2345/08.09.2022 

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

Mare Locală  
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\r fli 11A Descriere NIA Rezultat scontat Indicator de 
monitoriza re a 

progreselor 

Responsabil Perioada 
implement 

a re 

Siadiul de implementare 
Mild 2022 

(:osturi 
(mil LED 

Sursa finaMare Priori 
la(e 

sea ra 
spiiiiala 

A6.4 aplicabila Modemizare a 11 010 m Potential de reducere a in de drum Primarul 2017 -2020  Project  finalizat. Proces 9 993 Buget de stat Mare Locall 
scenariului 1 ş i 2 retea de drumlin locale in 

comuna Movilita 
traficului local ş i 
aglotnerati.ei prin 
realizarea unei retele 
coerente de drumuri 
coroborata cu reducerea 
emisillor de pulberi in 
suspensie 	.. 

modemizanr comunei 
Moviliţ a 

verbal receptie la 
terminarea lucrarilor  or.  
4845/15.11.2021. 

(PNDL II)  $i buget local 

Modemizare drumun de 
interes local in comuna 
1Vloviliţ a judeţ ul Ialomita 

12988 mde drum 
modemizat 

7 luni de la 
emiterea 
ordinului de 
incepere 	a 
lucră rilor 

incheiata licitatie (clauză  
suspensiva) 

19849 Buget de stat ş i buiget 
local (PNI Anghel 
Saligny) 

A6.5 aplicabilă  Modernizare Potential de reducere a in de drum Primand 2017-2020 Protect fmalizat. 9 498 Buget de stat Mare Locală  
scenariului 1 ş i 2 infrastructura rutier ă  de 

interes local 10 809 in in 
comma Adă ncara 

traficului local ş i 
aglomeratiei prin 
realizarea unei retele 
coerente de dnunuri 
coroborată  cu reducerea 
emisiilor de pulberi in 
suspensie 

modemizati comunei 
Adă ncata 

Proces verbal de receptie 
la tenninarea lucrarilor  or.  
4361128.12.2022 

(PNDL II) ş i buget local 

A6.6 aplicabilă  Modernizare a 2 301  in  Potential de reducere a in de drum Primand 2017-2023 Lucian executie in 2 266 Buget de stat Mare Locală  
scenariului 1 si 2 drum comunal DC 28 

Smirna-Traian, comuna 
Grivita, judetul lalomita  

Iraficului local ş i 
aglomeratiei prin 
real  izarea unei retele 
coerente de drumun 
coroborat ă  cu reducerea 
emislilor de pulberi in 
suspensie 

modernizaţ i comunei Grivi ţa derulare. Stachu realizare 
90%. Conform 
contractului de lucrari, 
perioada de execuţ ie a 
acestora  rate  aprilie 2020- 
aprilie 2024. 

(INDL II) si buget local 

A6.7 aplicabilă  Modernizare a 2400 in Potential de reducere a m de drum Primarul 2017-2020 Protect finalizat Proces 2 008 Buget de stat (PNDLII) ş i Medic Local ă  
scenariului 1 si 2 drumuri comunale in 

comma Garbovi 
traficului local ş i 
aglomeratiei prin 
realizarea unei re ţ ele  
coerente de drumuri 
coroborata cu reducerea 
emisiilor de pulberi in 
suspensie 

modernizaţ i comunei CrIrbovi verbal de rccepţ ie la 
to 	ininarea lucrarilor RT. 

7341/27.11.2020.  

buget local 

I 1 



N r, )1/: .  \ 

A6.8 
aplicabild 

scenariului 1 sj 2 

Descriere N1/ 4  

Modemizarea 1400 m 
drutnun să teş ti tie interes 
local In cornuna Grindu 

Rezultat scontat 

Potential de reducere a 
traficului local ş i 
aglorneratiei prin 
realizarea unei  refine  
coerente de drumurj 
coroboratd cu reclucerea 
emisiilor de pulberi in 
suspensie 

Indicator de 
monitorizare a. 

progreselor 
m de drum 
modemizati 

Responsabil 

Primarul 
comunet Grindu 

Perioad ă  
implement 

are 
2018-2020 

Stadiul de implementare 
Anal 2022 	• 

Project finalizat 

Costuri 
(mil LEI) 

1 432 

Sursă  finantare — Priori 
tale 

Scara 
spmiald 

Buget de stat (PNDLII) 
ş t buget local 

Mare Locald 

A6.9 Modernizarea a 3 680 m Potential de reducere a m de drum Pă rnarut 2017-2020  Project  finalizat. Proces 4 335 Buget de stat (PNDLII) si Mare Locald 
aplicabild 

scenartului I si 2 
de drumuri de interes 
local in comuna Ctocdrlia 

traficului local ş i 
aglomeratiei prin 
real  zarea -met retele 
coerente de drumun 
coroborată  cu reducerea 
emisiilor de puiberi in 
suspensie 

modernizati comtinel 
Ciocarlia 

verbal de recepfie la 
terminarealuadrilor  or.  
61/13_012021, 

buget local 

A6.10 aplicabil ă  Asfaltarea a 6 191 m de Potential de reducere a m de drum Primand 2018-2021 Project finalizat. 6 712 Buget de stat (PNDLII) si Mare Locald 
scenariului 1 ş i 2 drumuri locale in comma 

Jilavele 
traficului local ş i 
aglomeratiei prin 
realizarea unei retele 
cocrerite de drumlin 
coroborată  Cu  reclucerea 
emisillor de pulbert in 
suspensie 

asfaltan comunei Jilavele Proces verbal de receptie 
la tenninarea lucrarilor 
nr.1228 /25.03.2021 

buget local. 

Asfaltare strdzi in comuna 
Jilavelejudetul Ialomita 

2021-2024 DALI-finalizat cerere 
finamare+documentatie 
depusd  is MDLP, in 
a ş teptare semnarea 
contactului de fmantare 

14 436 Buget de stat 1/N1Ang,liel 
Saligny 

Buget local 

Asfaltarea a 8932 m de 
drumuri locale in conuma 
Julavele 

A6.11 aplicabild Reabilitare a 3886 m de Potential de reducere a m de drum Primarul 2018-2020 Protect finalizat Proces I 930 Buget de stat (PNDLII) ş i Mare Locald 
scenariului 1 ş i 2 dmmun de interes local 

din comma Ră dule ş ti 
traficulut local ş t 
aglomeratiei prin 
realizarea unei  refine  
coerente de drumuri 
coroborată  Cu  reducerea 
emisitlor de pulbeă  in 
suspensie 

modemizati comunei 
Ră duleş ti 

verbal de receptie la 
temiinarea lucrdrilor 
nr.1685/16.12.2019 

buget local 

A6.12 aplicabild Modernizare a 2 903 m de Potential de reducere a m de drum Primarul 2018-2020 Proiect finalizat Proces 3 191 Buget de stat (PNDL1I) ş i Mare Locald 
scenariului 112  drumuri de interes local in 

comuna Moldoveni 
traficului local ş i 
aglomerattei  pun  
realizarea  uteri  retele 
coerente de drumuri 
coroborată  cu reducerea 
emisiilor de pulberi in 
suspensie 

modemizati comunei 
Moldoveni 

verbal de receptie la 
tenninarea lucră rdor  sir.  
1745/23.12.2021. 

buger local 
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'r  MJA Descriere MIA Rczultat scontat . Indicator de 
MO ttitOriZa re a 

progreselor 

• Responsabil Perioadd 
implement 

arc 

Stad iul d e implementa re 
. 	Anil 2022 

• Cost uri 
(mil LEI) 

Siirsa fii ł anta ľ t. Priori 
late 

Sea fa 
, iiittiald 

A6.13 aplicabilă  1VIodemizare a 35 400 m Potential de reducere a m de drum Presedintele 2018-2022  Project finalizat conform 83 913 Buget de stat Mare Locală  
scenariului 1 si 2 drum judetean (D.I201, 

tronson I DN2 Cosereni- 
Aluntele-Oreza,lan 
0+000- km 35+400) 

traticului local ş i 
aglomeratiei prin 
realizarea unei retele 
coerente de drumuri 
coroborad cu reducerea 
emisiilor de pulberi in 
suspensie 

judetean 
modemizati 

Consiliului 
Judetean Ialornita 

procesului verbal de 
receptie In tenninarea 
lacrdrilor ar.2229/2022-E 
din 25.08.2022 

(PNDLII) si buget local 

A6.14 aplicabild Modemizare a 24 929 m Potential de reducere a m de drum Presedintele 2018-2023 2019-2023: in executie. 32 822 Buget de stat (PNDLII) si Mare Jutletean ă  
scenariului 1 Si 2 drum judetean (DI20 .1 

Buiesti-Iyănesti-Jon 
Gliica-Ciulnita- 
Cosambe ş ti-Mă rculeş ti 
km 57+000-km 84+000) 

traficului local ş i 
aglomeratiei prin 
realizarea unei retele 
coerente de drumuri 
coroboratk cu reductrea 
emisiilor de pulberi In 
suspensie 

judetean 
modernizati 

Consiliului 
Judetean lalomita 

Au foil realizate lucrdri: 

Lot 3: In proportie de 43 
% 

Lot 4: in proportie de 33 
% 

buget local 

Neunplementare dispozipi 
de mutter din cauza 
rezolutiei transmise de 
ANAP referitoare la 
modifică rile substantiale 
rezultate In cadrul 
contractelor care au 
condus la reuluarea 
procedurii de achizitie, 

A6.15 aplicabild Modemizare a 25 350 m Potential de reducere a m de drum Preş edintele 2018-2022 Project fmalizat conform 48 028 Buget de stat (PNDLII) si Mare Judeleand 
scenariului 1  îi 2 de drum judetean DJ203 

F, DN2C: (Grivita)- 
Smima-lazu-Scinteia- 
Valea Ciorii -DN21A, km 
0+000-km 25+350 

-traficulai local ş i 
aglomeratiei prin 
realizarea unei retele 
coerente de drumuri 
coroborată  cu reducerea 
emisiilor de pulberi ill 
suş pensie 

judetean 
modernizati 

. 

Consthului 
Judetean lalonaita 

procesului verbal de 
receptie la tenninarea 
lucrdrilor mu-. 15 10/2022-  
W din '18.012022 

buget local 
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Nr. ra/A 

A6.16 aplicabil ă  
scenariului 1  s12 

Derriere M/A 

Modemizare a 47 450 M 
de dmmuri judetene 
(DJ306, limită  jud. 
Că lă rasi-Albesti- 
Andrăş eş ti - Gh.Doja - 
Crumi intersec ţ ie cu 
DJ] 021-1, DTI 0214 
intersec ţ ie cu DJ306- 
Reviga-Cocom-intersec ţ ie 
cu DJ203E, DJ203E 
iutersectie Cu DJ 102H- 
Cocora-limită  judetul 
Buză u) 

Rezultat sconta ţ  

POterlOal de reducere a 
traficului local ş i 
aglorneraţ iei prin 
realizarea unej retele 
coerente de dnimuri 
Coroborat ă  Cu reducerea 
emisiilor de pulberi in 
suspensie 

Indicator de 
monitorizare a 
.. progreselor 

in de drum 
jud4ean 

modemizaţ i 

Responsabil 
• • 

Presedmtele 
Consiliului 

Judeteat Talomita 

Perioad ă  
. 	implement 

are 
2018-2023 

Sladiul de implementare 
• Anti! 2022 

A fast antis ordinul de 

ilncepere al lucrarilor in 

data de 01.11.2022 

intă rzieri inregistrate 
in luna matte 2021, a fost 

demarată  acluzipa de 
execuţ ie Iticră ri, jar in lutes 

noicrribrie 2021 a foci 
desemnat castigă tond 

acluzipei. 
In penoada noiembrie 

2021- octombrie 2022 au 
fost solutionate 

donrestapile depuse. 

COSIIIri 
(mu i LEI) 

134 046 

So rs-;i finanlare 

FOR - axa 6.1.(SUERD) 
ş i buget local 

Priori 
tale 

Scara 
spatial ă  

Mare Judeţeană  

A6.17 aplicabil ă  
scenariului 1 ş i 2 

Modernizare a 12 545 in 
drum judeţean (DJ 102E, 
Reviga-Miloş e ş ti km 
66+317-km 78+862) 

Potential de reducere a 
traficului local si 
aglomeratiei prirt 
realizarea unej retele 
coerente de drumuri 
comborat ă  in reducerea 
einisiilor de pulberi in 
suspensie 

m de drum 
judetean 

modernizaţ i 

Preseditttele 
Consilialui 

Judetean lalmnita 

2018-2020 Project Finalizat. Proces 
verbal de receptje la 
terminarea lueră nlor nm_ 
19589/2020-G/10.09_2020 

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

Mare Judeţeană  

A6.18 
aplicabilă  

scenariului 1 ş i 2 

Modenuzaxea a 49 517 in 
druniuri judetene DJ302 
(km 13+865-km37+545) 
localită tile Dr ă goesti- 
Rosiori-Movilita-Dridu, 
DJ 101 (km 52+100- 
37+600) localit ă tile 
Drida-Fierbinti Tă rg- 
limită  jud. Ilfov, DJ101 
(km 52+100-59+700) 
localităţ ile Dridu-Jilavele 
ş i DJ 402 (km 53+700- 
61+740)limită  Jude! 
Că lă rasi-Sineş ti (DN2) 

Potential de reducere a 
traficului local si 
aglomeratici prjn 
realizarea unei retele 
coerente de drumun 
coroborat ă  cu reducerea 
emisiilor de pulberi in 
suspensie 

m de drum 
judetean 

modernizari 

Presedintele 
Consilinlui 

Judetean Ialomi ţa 

2018-2021 Project finalizat. PVRTL 
nr_26210/29_10_2021_ 

115 128 POR - axa 6.1 si buget 
local 

Mare Judeţeană  

A 6.19 
aplicabilă  

scenariului 1 ş i 2 

Moderniz_are a 12 800 m 
drum judeţ ean DJ 203E 
Că nesti — Cocora, km 
0+000-km 12+800 

Potential de reducere a 
traficului local si 
aglomeraţ iei prin 
realizare,a unei retele 
coerente de drumuri 
coroborata cu reducerea 
emisiilor de pulberi in 
suspensie 

in de drum 
judetcan 

modemizail 

Presedintele 
ConsiliuMi 

Judetean lalomna 

2019-2023 Proiect fmalizat conform 
procesului verbal de 
receptie la terminarea 
lucrarilor nr.22416/2022- 
Q din 29.08.2022. 

22 643 Beget local Mare Judetean ă  
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Nr. Mi,A 

A 620 
aplicabilă  

scenariului 1 ş i 2 

Descriere M/A 

Moderniz are a 10 069 m 
drum judetean DJ-201, 
Tronson Orezu 
(intersectie DJ201B)-  
Piersica-Bordu ş elu (ieş ire 
din localitate) 

Rezultat scontat 

Potential de reducere a 
traficului local ş i 
aglomeratiei prin 
real  izarea unei retele 
coerente de drumuri 
coroborată  Cu  reducerea 
emisiilor de pulberi In 
suspensie 

Indicator de 
monitorizare .a 

progreselor 
in de drum 
judelean 

modernizati 

.. 	Responsabil 

Pre.sedintele 
Consiliului 

Judetean Ialomita 

Perload ă  
implement 

are 
2019-2022 

Sc va 
implements 
in perioada 
prevazuta 

in 
Contractut 

de 
Finantare 

Cu  PNI 
(urmează  
semnarea 

contractului 
) 

Sta dint de implemen tare. • 
Anul 2022  

A fost realizată  
documentapa DALI. 

Proiect depits In vederea 
finantă rii. Proiectul se află  
le lists  obiectivelor de 
investitri finardate prin 
Programul national de 
invesOtii. „Angbel 
Saligny", unnând a se 
semna contractul de 
finardare 

• Costuri 
(mu LEI) 

37_386 

Sursă  finanta re 

P.N.I (Progranaul 
National De 

Investitii) Anghel 
Saligny. 

Priori 
tale 

Mare 

Sca ra 
.spatial5 

Judeteană  

A6.21  aplicabilă  
scenariutui 1 ş i. 2 

Modernizare a 5 083 m 
dnunuri comunale cu 
suprafata de 25  345  sup In 
comuna Dră goeş ti 

Potential de reducere a 
traficului local ş i 
aglomeratiei pini 
realizarea unei rattle 
coerente de dmmuri 
coroborată  cu reducerea 
emisiilor de putberi In 
suspenste 

m de drum 
communal 

modernizati 

Primarut 
comunei 
Dră goeş ti 

2017-2020 Proiect finalizat_ 4 390 Buget de stat (PNDLII) ş i 
buget local 

Mare Local ă  

A6.22 
aplicabilă  

scenariutui 1 ş i 2 

Modemizare a 1 020  in  
dnimuri de inheres local In 
comuna Perieti, sat Perieti 
si PAR:it-mu, stră zde 
Po ş tei, Morii ş i Ş colii 

Reabilitare ş i. modemizare 
strada Tinetemlui ş i strada 
Bisericii, comuna Perieti 

Modernizare str ă zi locale 
sat Fundata ş i Steam, 
comma Perieti 

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

m de drum de 
inheres local 
modenuzan 

Primarul 
conumei Perieti 

2018-2023 

2021-2022 

2022 

Executie luctă ri In 
derulare. Stqdiul de 
realizare 90% 

Finalizat —PVR 
nr.3105/08.122022 

Finalizat — PVR 
nr.3106/08.12.2022 

1 070 

448,7 

1446,5 

Buget de stat (PNDLII) ş i 
buget local 

Buget local 

Buget local 

Mare Local ă  
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x. NIIA Deseriere •NI/A • Rezultai sctintat Indicator de 
monitorizare a 

progreselor • 

Responsabil Perioad ă  
implement 

are . 

Sladiul de implementare 
Aim! 2022 

• Costuri 
(mu I XI) 

Surs ă  linamlare Priori 
tate 

Sea 1%3 

sp a I i a lă  

A6.23 Reabilitare a 5000  in  Potential de reducere a m de sistem Primarul ora ş ului 2018-2020 Project final j71  4 250 Buget de stat Mare Locală  
aplicabilă  
scenariului 1 si 2 

sistem rutier str. Ş colii- 
continuare, Viilor, 
PrUM11111. Ciresului, 
Bentului, Eternit ă tij, 
Pompierilor, Ş tadionului, 
Gă rlej, Lalelelor, 
Agricultorilor, Cimpeni 
din orasul Că ză nesti 

traficului local ş i 
aglomeratiei prin 
realizarea unet retele 
coerente de dmmuri 
coroborat ă  cu reducerea 
emisiilor de pulberi in 
suspensje 

nitier realilitati Că ză nesti PVRTL 
nr.7718/29.12.2021 

(PNDLII) 
si buet local 

A6.24 Modemizare st reabilitare Potential de reducere a m de drum Primarul orasului 2017 -2020 Finalizat PVR 8.403 13uget de stat (PNDLII) st Mare Locală  
aplicabila 
scenariului 1 si 2 

a 9 900 in drumuri 
oră senesti in Tă ndă rei- 
Etapa I 

Modernizarea a 6 200  in  

traficuluj local ş i 
aglomeratiej prin 
realizarea unei retele 
coerente de &mull 
coroborată  cu reducerea 

modernizati 

m de drum 

Tăndă rti nr.13640/15.10.2020 buget local 

Buget local 
strazi oraş eneş ti in 
Tă ndă rei 

emistilor de pulberi in 
suspensie 

modernizari 2018-2020 Project finalizat. PVR  or.  
8857/14.06.2021 

3.740 Medic Local ă  

A6.25 Modemizarea a 8 250 m Potential de reducere a in de drum Primand 2018-2022 -Imbră că ntinte asfaltic ă  8 177 Buget de stat Mare Locall 
aplicabil ă  drumuri cornunale 	ş i traficulut local ş t comunal COMUT1C1 realizat 100% (PNDLIT) si 
scenariului 1 ş i 2 ngole pavate  In comuna 

Mă rculest 
aglomeratiei  pun  
realizarea unei reţ ele 
coerente de dntmuri 
coroborată  cu reducerea 
emisiilor de pulberi in 
suspensie 

modernizan Mă rculeş tt - Execute ngole: 80% buget local 

A6.26 Modernizare a 1 490 m Potential de reducere a m de drum Primarul 2019-2022 Stadia] fizic de realirare 836 Buget local Mare Locală  
aplicabilă  
scenariului 1 si 2 

infrastructura ruder& in 
comma Suditi: str. SI, 
Voievozi Mihail si Gavril, 
Luminii, Crucii, Suditi 
Ungureni 

traficului local ş j 
aglomerapei prin 
realizarea unei retele 
coerente de drumuri 
coroborată  cu reducerea 
emisiilor de pulberi in 
suspensie e drumuri 

triodentizati comunei Suditi 100%. 
Procesul verbal receptie la 
termmarea lucr ă nlor or. 
6872 din 20.10.2022 

Modemizare 280  in  stradă  
Inv. Ting -3re Gheorghe 2020-2021 532 AFIR 

Finalizat PV receptie 
5831/12.10.2021 

A6.27 Modemizarea a 6 187  in  Potential de reducere a m de drum Primand 2017-2022 Executie lucr ă rt In 6 703 Buget de stat (PNDLII) si Mare Local ă  
aplicabil ă  
scenariului 1 si 2 

de drwnuri de interes 
local in comuna Reviga 
(en satele componente) 
judetul Ialonnta 

traftcului local ş i 
aglomerapei prin 
realizarea unej retele 
coerente de drumuri 
coroborată  cu reducerea 
emisiilor de pulberi in 
suspensie 

moderniza ţ i comunei Reviga derulare. Stadiu 43% buget local 
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\r. MIA 

A6.28 
aplicabilă  
scenariului 1 si 2 

Descriere WA 

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

Rezultat sco ntat 

Potential de reducere a 
traficului local si 
aglomeratiei prin 
reahzarea unei retele 
coerente de dnunuri 
coroborată  cu reducerea 
emisiilor de pulberi in 
suspensie 

Indicator de 
monitorizare a 
. progreselor . 

in de drum 
modernizap 

. 	.Responsabil 

Primarul ora ş ului 
Amara 

Perioad ă  
. 	implement 

are 
2017-2020 

Stadiul de implementare 
Anul 2022  

Proiect fwalizat Proces 
verbal la terminarea 
lucrărilor 
nr.2524/15.02.2019 

Costar] 
(mu LEI) 

11 772 

.• 	Sursă  finamare Priori 
fa te 

. 	Sea ra 
• 	spa 0;115 

Buget de stat 
(PNDL) ş i 
Buget local 

Mare Locală  

A6.29  Modernizare a 10 140 ni Potential de reducere a in de driun Primarui 2017-2022  Project in demlare. Stadiu 8 846 Buget de stat (PNDLID $i Mare Local ă  
aplicabilă  
scenariului 1 ş i 2 

drumuri courunale in 
localitatea Balaciu Si 
satele componente 

traficului local ş i 
aglomeratiei prin 
realizare.a unei retele 
coerente de drumuri 

modernizati comuner Balaciu executie lucră ri . 95% Buget local 

Coroborat ă  cu reducerea 
emisiilor de pulberi in 
suspensie 

A6.30 Modernizare a 8 500 in de Potential de reducere a in de drum Primand 2017-2022 Executie lucrăn in 6 625 Buget de stat (PINIDLID si Mare Local ă  
aplicabilă  
scenariului 1 ş i 2 

&mud de irderes local in 
comuna Andrăş e ş ti 

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

modemizati 

in de drum 

comunei 
Andră seş ti 

derulare 	Stadiu fizic de 
realizare 98% 

buget local 

Buget local 
Asfaltare  a?  510 m de coroborati cu reducerea modemizati 2017-2022 Mare 
stră zi in comma 
Andrăş eş ti 

emisulor de pulberi in 
suspensie 

Executie Mead Ili 
dendare_ Stadiu fizic de 
realizare 75%. 

7 704 

A6.31 Modemizarea  a7  910 m Potential de reclucere a in de drum Primarul 2017-2022  Project  fmalizat PV 6 636 Buget de stat (PNDLII) ş i Mare Locală  
aplicabilă  
scenarittlui 1 ş i 2 

de stră zi locale in comuna 
Movila, jucletul lalomita 

traficului local ş i 
aglomeratiei prin 
realizarea unei retele 
coerente de drumuri 
coroborat ă  Cu reducerea 
emisiilor de pulberi in 
suspensie 

modernizati comunei Movila nr.5077/03.11.2021 buget local 

A6.32 Modernizarea prin Potential de redncere a m de drum Primarul 2018-2020 Project 	fmalizat. 	PVTL 6 282 Buget de stat (PNDL II) Mare Local ă  
aplicabilă  
scenariului 1 ş i 2 

asfaltare a 5300  m de 
dnunuri stradale de 
interes local in comuna 
Să tateni, judetul lalomita 

traficului local ş i 
aglomeratiei prin 
realizarea unei retele 
coerente de drumuri 
coroborat ă  Cu  reducerea 
emisiilor de pulberi in 
suspensie 

modemizati comunei S ă ră teni nr.1221128.09.2021 ş i beget local 
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Nr. Mi'A Descriere MA Rezultat scontat Indicator de . 
monitorizare a 

progreselor . 

Responsabil 
• 
. 

. Perioad ă  
implement 

are 

Stadiul de implementare 
Aim] 2022 • 

0/MU ri 
(mil I,EI) 

Stu-sa fma mare • . 	Priori 
tate 

sea ra 
.,- pa Oa hi 

A6.33 Modernizarea a 4 100 m Potential de reducere a ru de dram Primarul 2017-2020  Project fmalizat 3 297 Buget de stat (PNDL II) Medic Local& 
aplicabil ă  
scenariului 1 si 2  

de stră zi-platfonna 
diumului-in comma 
S ă lcioara, judend Ialomim 

traficului local si 
aglomeraţ iei prin 
realizarea unet retele 
coerente de drumuri 
curoborată  cu reducerea 
emisiilor de pulberi In 
suspensie 

modemizati comunei 
S ă lcioara 

ş i buget local 

A6.34 Modernizarea a 8 500 m Potential de reducere a m de drum Pritnaral 2018-2022 Execuţ ie luciari in 4 030 Buget de stat (PNDLII) ş i Mare Locală  
aplicabilă  
sceuariului 1 ş i 2 

de stră zi in comuna 
Albesti- etapa a T1-a 

traficului local ş i 
aglomeratiti prin 
realizarea unei retele 
coerente de drtimmi 
coroborată  cu reducerea 
emtsiilor de pulberj in 
suspenste 

modemizati comunei Albesti derulare. 
Stadiu de real]  zare  100% 

buget local 

A6.35 Modernjzarea a 4 443 in Potential de reducere a m de drum Primarul 2018-2020 Project finalizat confonn 6 358 Buget de stat (PNDLII) ş i Mare Local& 
aplicabilă  
scenariului 1 $i 2 

drumuri locale In comuna 
Giurgeni, judehil Ialomita 

traficului local si 
aglomeratiei traficuiui cu 
importantă  rnajoră  asupra 
reducerii emisiilor 
annosferice rezultate din 
tratic 

modemizati comunei 
Giurgeni 

PV de recepţ ie la 
terminarea lucră ră lor nr. 
763/24.03.2022 

buget local 

A6.36 Mademizarea prin Potential de reducere a m de drum Primand 2018-2022 Executie lucră ri In 3 743 Buget de star (PNDLII) ş i Mare Locală  
aplicabilă  
scenariului I si 2 

asfaltare a 4 280 m 
drumuri publice din 

traficului local si 
aglomeţatiei traficului en 

modernizati comunei Stelnica derulare. Stadiu rim de 
realizare: 

buget local 

comuna Stelnica, judettd 
Ialomita 

importantă  majoră  asupra 
reducerii emisiilor 
atmosfence rezultate din 
tralic 

- sistem rutier 97,49% 
- ş anturi 81,20% 
- accese propriet ă ti 
75,40% 
- marcaje indicatoare 50% 
- drumuri laterale 100% 
-2 strazi fmalizate 

inclusiv Santuri si 
Access la propriet ă ti 

A6.37 aplicabil ă  Modernizara a 1 384 m Potential de reducere a m de drum Primarul orasului 2017-2022 Executie lucră ri In 1 312 Buget local Medic Local ă  
scenariului 1 si 2 

... 

drum comunal DC23 
(strada Micsunesti) in 
ora ş ul Fierbinti Tang 

Modemizare a 1 800 m 

traficului local ş i 
aglomeratiej traticului cu 
important ă  majoră  asupra 

reducerii emisiilor 
atmosferice rezultate din 

trafic 

modernizaţ i 

m de drum 

Fierbinti Tam del-dare 
Finalizata executia pentru 
tronson 1 si 2 (824 m). 
Rest de executat 560 m. 
Stadiu realizare 60% 

stră zi comunale (Malului, 
Putului, Bră nduş ei) 

modernizati 2017-2022 
Finalizat. Receptionat 

1 582 Iluget local Medic 
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Nr. MIA 

A638 
aplicabil ă  
scenariului 1 *i 2 

Descriere MIA 

Reabilitare a 4554m 
system rutie, str ă zde: 
Apusului, Muzicantilor, 
Digului, Depozitului, 
Intrarea Asociatiei, 
Intrarea Fermei, Teiului, 
Că ldararilor, Izlaz, Noua 
ş i Narciselor 

Rezultat scontat 

Potential de reducere a 
traftcului local ş i 
aglomeratiei prin 
realizarea unei retele 
coerente de dramuri 

coroborm ă  cu rcducerea 
emisidor de pulberi in 

suspensie 

• Indicator de 
monitorizare a 

progreselor 
m de cistern 

nailer reahlitan 

Responsabil 
. 	• 

Primarul oraş ului 
Cără ne ş ti 

Perioada 
implement 
. 	are 
2022-2024 

Stadiul de implementare 
• AnuI2022  

Protect depus pentru 
fmantare prin PNI Anew' 
Salim. Documentele 
depuse In vederea 
incheierii contractului de 
finantare stun in faza de 
velificare Is MDLPA, 
urmă nd ca dupa valid= 
să  fie incjeiat contractual 
de finantare 

Costar! 
(mu i LET} 

7986 

Sursii finaMare Priori 
tale 

Scara 
.spatial ă  

Buget de stat (daca se 
aprobl finantarea prin 

PM Anghel Saliguy)*i 
buget local 

Mare Locală  

-„ 

8fir.4.-'1.a'd:ii1iii .  tI folo1rer,a.,:tr' rt,S ".0.Altikii.:4 iibIic.i*iile-0:i*iiiiiiigiiiliiijliiiikaiiii:&00:h*.6:71.1i;c411—iinH 

AL! 
aplicabilă  
scenartului I s, i 2 

Plan de mobilitate urban ă . 
durabilă -ora şul Tă ndă rei 

Potential de reducere a 
traficului local si 
aglomeratiei traficului Cu 
impartantă  majoră  asupra 
reducer!! einisiilor 
atmosferice rezultate din 
trafic 
coroborată  cu reducerea 
emisidor de pulberi in 
susp-ensie 

Num ă r de 
proiecte dm Plan 

realizate 

Prtmarul orasulm 
Tă ndă rei 

2018-2022 Project fmalizat, Unneaz ă  
a fi actualizat 

60 Buget local Mare Locala 

A7.2 
aplicabill 
scenariului 1 ş i 2 

Plan de mobilitate urban ă  
durabilă  municipiul 
Slobozia 

Potential de reduccre a 
tEaficului local ş i 
aglomeratiei traficului cu 
important-a majoră  asupra 
reducerii emisidor 
atmosferice rezultate din 
trafic 
Coroborat ă  cu reducerea 
emisidor de pulberi in 
suspensie 

Numb-  de 
proiecte din Plan 

realizatc 

Primarul 
municipiului 

Slobozia 

2021-2027 PMUD realizat SI 

receptionat 
285 Finantare european ă  

nerambursabil ă  
Mare LocalS 

A73 
aplicabild 
scenariului 1 
ş i 2 

Plan de mobilitate urban' 
durabilă  in municipitd 
Feteş ti 
in cadnil proiectului „0 

administratie eficientă  Si 
servicii de calitate la 
nivelul municipiului„ 

Potential de reducere a 
traficului local *i 
aglomeratiei traficului cc 
importantă  majoră  asupra 
reducerit emisiflor 
atmosferice rezultate din 
trafic 
Coroborată  cc reducerea 
emisjilor de pulberi in 
spensie 

Numă r de 
protecte din Plan 

realizate 

P Marul 
municiptulut 

Fetesti 

2018-2022 Stadia fizic de realizare 
100% 

55 POCAJCP13 Mare Locală  

19 



Ni% 11I/A 

A7.4 
aplicabilă  
scenariului 1 
ş i 2 

1)escricre NI/A 

Sistem Integrat de 
Transport Durabil in 
municipiul Fetesti 
Achizitionarea a 12 
autobuze electrice/hibride 
Realizarea de piste pentru 
biciclete cu lungimea Jr 
1820 m 
-Reabilitarea a 5 570 nap 
infrast_ructură  str ă zi pentru 
circulatia autobuzelor 

Rezultat scontat 

Potential de reclucere a 
traficulut local si 
aglomeratiei traticului cu 
important ă  inajoră  asupm 
reducerii emisiilor 
atmosferice rezultate din 
nark 
Coroborată  cu reducerea 
ernisiilor de pulberi In 
suspensie 
oteutial de reducere a 
tcaficului local si 
aglomeratiei traftcului cu 
important ă  inatora asupra 
reduced i emisulor 
atmosferice rezultate din 
trafic 
Coroborată  Cu reducerea 
emisillor de pulberi in 
sus 	usie 

Indicator de 
monitoriza re a 

progreselor 
Nr autobuze 
achizilionate 

m de piste pentru 
bicilete realrzate 

mp Mfi-astructură  
stră zi pentru 

circulapa 
autobuzelor 

Responsabil 

Prirnarul 
municipiului 

Fetesti 

sursele majore 

Perioad ă  
implement 

are 
20i 8-2023 

de poluare 
Ialomita 

5,y;,irv,,-,1.5.14,70,',,fili:-er:f-3N 151., ,,:",,,E2 ,1atio.flu,:al.,a,.1.'iie, ;la; , .,p.'a ,,, :dilfogui! - i ,„: 

Madiul Jr implementare 
Anul 2022 

Project in deruiare. Stadiu 
Jr realizare 40% 

si poluautii specifici, m ă surile 

C:osturi 
(mil LEI) 

propuse pentru 

' 	Sursii finant-a Ile Priori 
fate 

 - 	Sea ra 	" 
spatialii 

'' :In; ,.T',,,4,qd.„:,. , ..e,:;;,,IIiI, 1 

PAIR_ axa priorrtar ă  3, 
prioritatea de investilii 4e, 

obiectiv specific 3.2 in 
buget local 

.,kio; ,:i6 ,...- 
mentMerea talită tii aerului 

Mare 

la niveIul 
, ::.: ,:idl..,,, ,, ,4 ,,-.:[ ,:,i,, ,Liti , L,::::i. 

Locală . 

MS Campanii de constientizare efectele polu ă rii atmosfetice, a populatiei cu privire la judetului 

AS.1 aplicabilă  
scertariului 1 si 2 

Activită ti de constientiz re 
a copiilor cu privire la 

efectele polu ă rii 
atmosferice, sursele majore 

de poluare sr poluanto 
special, mă surile propose 
pentra rrientinerea =IMP 
aeruliti la nivelul judetului 

Ialomi u 

Constientizarea populatiei 
potential afectatd de 

poluantii atmosferici pun 
activită ti specifice 

(dezbateri, proiecPi de 
fiirne, concursuri ş i 
expozitii tematice) 

0 activitate 
anual 

Directorul 
Gră dinitei cu 

Program 
Prelungit 
„Piticot" 
Slobozia 

2018-2023 0 activitate Buget local Media Locală  
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Nr. N11.4 	 Descriere "OA Rezultat scontat 	indicator de 	Kesponsabil 	Perioad ă 	Sladiul de implementa re 	(..osturi " 

	

monitorizare 	11 	 implement 	Anul 2022 	(Mii LEI) 
. 	prog reselor 	 are 

SI • A flik:i.110  iv  Priori 	Sears 
bite 	i:paliala 

A8.2 aplicabilă  
scenariului 1 ş i 2 

Prolectul "Eco-viata"- 
Prezentă ri in fpormat 
power point cu infonnaţ ii 
privind protectia mediului 
Cu scopul constientiză rii 
efectelor depozit ă rii 
necontrolate a deseurilor 
asupra medrului. 

Actiuni de ecologizare  în  
cadrol companiei "Curăţă m 
Romania 2022", in incinta 
ş colii ş i in zona spatiilor 
verzi din localitate. 

Plantare de arbustr si arbori 
din specia Quercus sp, in 
colaborare Cu Direc ţ ia 
Siivied lalomita, in zoos 
gră dinitei din localitate. 

Proiectul "Cosul ecologic" 
care a avut ca scop 
formarea deprinderdor 
privincl colectarea selective 
a deseurilor. 

Constientizarea populatiei 
potential afectat ă  de 

poluantii atmosferici prin 
activităţ i specifice 

(dezbateri, proiec ţ ii de 
fame, concursuri 
expozitii tematice, 

realizare si distribuire de 
materiale informative) 

4 activită ti 
aouale 

Directorul 
Gimnaziale 

Săveni 

2019-2023 4 activit ă ti Bnget local Medic Locala 

A83 aplicabil ă  
scenariului  11i 2 

2 activită ti anual 2018-2023 Campanii de constientizare 
asupra cauzelor i riscurilor 
polu ării atmosferice 

Constientizarea populatiei 
potential afectată  de 
poluantii atmosferici prin 
activită ti specifice 
(dezbateri, proiecni de 

concursuri 
expozi ţ ii tematice, 
realizare  i distribuire de 
materiale informative) 

Directorul 
Liceulni Teoretic 
Carol I, Fetesti 

• 	activităţ i 
1.Ce polueazd acrid? — 
activitate de cons,tientizare 
(proiectie de film, ateliere 
de lucru, dezbateri) 

2_Impactul transportidui 
auto asupra mediului  41  
aide de ditninuare a 
poludrii acetsuia (ateliere 
de lucru,dezbateri, pliante 
informative, e/L--poziţ ie de 
aftse) 

Buget local Medic Locală  
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7s, r. ‚FA 

A8.4 aplicabilă  
scenariulut 1 si 2 

Descriere IIIIA 

Activită ti ale grupulai de 
voluntari Mich ecologisti 
al Ş colii Gimnaziale 
_George Vă lsan" Amara 

Pliante 

Editarea revistei bilingve 
„Green wings for future" 
Realizarea unui joc 
educativRRR-START 

Rezultat scontat 

Conş tienn7Area populanei 
potential afectată  de 
poluantii atmosferici prin 
au-n-6*i specifice 
(dezbateri, proiecnt de 
filme, concursurr st 
expozini tematice 

Indicator de 
monitoriza re a 

progreselor 
3 activian anuale 
de voluntariat 

0 aparitie/e-book 

50 pliante 

3 	proiecte 
educative pe an 

Responsabil 

Directoml Scold 
Giumaziale 

„George 
Vă lsaii"- Amara 

Perioa WI 
implement 

are 
2018-2023 

Stadiul de implementare 
• 	Anul 2022 

Costuri 
(mill LEI) 

1485 RON 

Sursă  finanitare 

Buget local 

Buget proiect 
ERASMUS+ 

Priori 
tale 

Medic 

Scara 
spalial ă  

Locală  6 activitati educative 

3 activitati voluntariat 

I 0 jocuri pe tema 
protectiei mediului 

50 pliante 

A8.5 aplicabila 
scenariului 1 ş i 2 

Activită ti de con ş tientizare 
asupra cauzelor si riscu ă lor 
poluă rii atmosferice 

Conş tientinrea populatier 
potential afectat ă  de 
poluanni annosferici win 
activităţ i specifice 
(clezbateri, proiec ţ ii de 
filme, concursuri ş i 
expoziţ ii tematice) 

2 activităn anual Directory' 
Seminandin 

Teologie 
Slobozia 

2018-2023 2 activităn 
"Un mediu carat, o lume 
să riă toase- expoziţ ie de 

desene, articole 
informative, postere, 

creaţ u, literate refentoare 
la problema polu ă rii 

atmosferice. 
"Poveş ti despre două  
p1 mete"- dezbatere 
pub/kg la care au 

parncipat 5 echipe: 
Optimism, Pesinustm 

ONG-uri si miscă ri pentm 
media, Cemetă torit ş i 

Soluni Fiecare echipă  a 
sustinut cu argumente pro 

si contra principalele 
Probleme cauzate de 

poluarea aerului si a pus in 
cliscuţ ie soluţ iile 

identificate ş i eficienţa 
acestora. 

Buget local Medic Locală  

A8.6 aplicabilă  
scenatiului 1  íi 2 

Campanii de conş tientizare 
asupra cauzelor si riscurilor 
poluă rii atmosferice 

Con ş tientizarea populatiei 
potential afectată  de 
poluanţ il atmosferici prin 
activitaţ i specifiee 
(clezbateri, proiectii de 
fame, concursun si 
expozini tematme, 
realizare ş i distribuire de 
materiale informative) 

4 activită n anual Directorul 
Centrului 
Cultural 

UNESCO Ionel 
Perlea -Ialorni ţa 

2018-2023 2 activită n 
1.Graint Naturii — 
desfă surat in colaborare 
Inspectoratul Ş colar 
iudeţean Ialomiţa si 
Ş coala Perieţ i. 

2.Rezilienţă  si schimb ă ri 
climatice — in colaborare 
cu Liceul Tehnologie 
iraltarea Doronului, 
Inspectoratta Ş colar 
Judetean Ialomi ţa ş i 
Agentia de prote,c ţ ia 
Mediului. 

Buget local Mare Locala 
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ROMANIA 

CONSILIUL AMMAN IALOMITA 

Slobozia Piata RevoluVei Nr. 

Nr. 91:6-3 2:0- n  ,,Y  din  2( 	.2023 PREŞ EDINTE 

FeduroLlo 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hoteiriire privind aprobarea Raportului aferent anului 2022 - referitor la stadiul realiz ă ril 
miisurilor din „Planul de Menlinere a Caliteitii Aerului pentru indicatorii pulberi in suspensie (PM 10 ş i 
PM 2,5), benzen (C6H6), dioxid de sulf (S02), monoxid de carbon (CO), plumb (Pb), arsen (As), cadtniu 

(Cd), niche! (Ni), dioxid de azot  i  oxizi de azot (NO2/1V0x) in judelid Ialomita, pentru perloada 2019- 
2023" 

Prin proiectul de hotă rdre supus dezbaterii plenului Consiliuhti Judetean Ialomita se propane 
aprobarea Raportului aferent anului 2022 - referitor la stadial realiză rii mă surilor din „Planul de 
Mentinere a Calită tii Aerului pentru indicatorii pulberi in suspensie (PM 10 si PM 2,5), benzen (C6H6), 
dioxid de sulf (S02), rnonoxid de carbon (CO), plumb (Pb), arsen (As), cadmiu (Cd),  niche!  (Ni), dioxid de 
azot oxizi de azot (NO2/N0x) in judetul Ialomita, pentru perioada 2019-2023". 

Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind calitatea aerului 
inconjură tor 	aer mai carat pentru Europa a fost transpusci  in  legislatia romă nească  prin Legea  nn.  
104/2011 privind calitatea aerului inconjură tor ş i Hotă ră rea Guvernului nr. 257/2015 privind Metodologia 
de elaborare a planurilor de calitate a aerului,  a  planar//or de actiune pe termen scurt si a planurilor de 
mentinere  a  calită tii aerului. Cadrul kgislativ creat stabileste necesitatea de a reduce poluarea la niveluri 
care să  minimizeze efectele nocive asupra s ă nă tă tii umane, acorckindu-se atentie specială  elaboră rii de 
plamtri pe perioade de 5 ani, care să  urmă reascci obiectivele trasate. 

Planal de inenfinere a calită tii aerului pentru indicatorii pu/ben  în  suspensie (PM 10 si PM 2,5), 
benzen (C6H6), dioxid de sulf (SO2), rnonoxid de carbon (CO), plumb (Ph), arsen (As), cadmitt (Cd), nichel 
(Ni), dioxid de azot ş i oxizi de azot (NO2/N0x) in judetul Ialomita, pentru perioada 2019-2023 a fost avizat 
de că tre ANPM APM Ialomita ş i aprobat prin Hotă ră rea Consiliului Judetean lalomita an. 
151/31.08.2020. 

Conform prevederilor art. 49 din Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a 
planarilor de actiune pe  term en scull si a planurilor de mentinere a calită tii aerului aprobată  prin 
Hotă r area de Guvern nr. 257/2015, Comisia tehnic ă  judeleană  urmă reste realizarea mă surilor din planul 
de men /mere  a calită tii aerului  i  intoemeste anual an raport cu privire la stadiul realizdrii mă surilor, pe 
care îl  supune spre apro  bare  consiliului judetean. 

Pentru monitorizarea mă surilor, Cornisia tehnică  constitaită  prin Dispozilia Preseclintelui 
Consiliulai Jude/can Ialornita  an.  100/16.03.2023, a transmis chestionare entită tilor responsabile pentru 
implementarea m ă surilor privind staditil de realizare al acestora si a central izat raspunsurile pr/mite 
rezultand raportul cc se cons tituie in anexă  la proiectul de hotă ră re. Din cyprinsul raportului rezultă  că  au 
fost monitorizate urincitoarele domenii: domeniul rezidential, domenlal agriculturii, domeniul transportului 

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

Jude/can Ialornita adoptarea hotă rdrii in forma ş i continutul prezentate în project. 

Redactat 
Ion Liliana 
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Nr 	0:6 2-3 	a( 03 zo 

RAPORT 
la proiectul de hotă rfire privind aprobarea Raportului referitor la stadiuI reaUz ă rii mitsurilor din 

Planul de Men ţ inere a Calitatii Aerului in jude ţ ul lalomi ţ a (2019-2023) 
pentru anul 2022 

Consiliul Jude ţ ean Ialomiţ a a  elabo  rat  Planul de Men ţ inere a Calită tii Aerului pentru indicatorii 
pulberi in suspeusie (PM 10, ş i PM 2,5), benzen (C6 H6), dioxid de sulf (S02), monoxid de carbon 
(CO), plumb (Pb), arsen (As), cadmiu (Cd), nichel (Ni)  i  dioxid de azot  i  oxizi de azot (No2/N0x) 
in judeţ ul lalomiţ a pentru perioada (2019-2023) in conformitate cu prevederile Legii nr.104/2011 
privind calitatea 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 terrnen scurt ş i a planurilor de men ţ inere a 
calit ăţ ii aerului ş i OMM nr. 598/2018 pentru aprobarea listelor cu unit ăţ ile administrative-teritoriale 
intocmite  în  umia ineadră rii in regimuri de gestionare a ariilor din zonele ş i aglomeră rile prev ă zute in 
anexa 2 la Legea nr.104/2011 privind calitatea mediului inconjur ă tor. 

Planul de menţ inere a calit ăţ ii aerului pentru indicatorii pulberi in suspensie (PM 10, ş i PM 
2,5), benzen (C6 H6), dioxid de sulf (S02), monoxid de carbon (CO), plumb (Pb), arsen (As), cadmiu 
(Cd), niche! (Ni)  i  dioxid de azot  i  oxizi de azot (No2/Nox) in jude ţ ul lalomiţ a elaborat de că tre 
Consiliul Jude ţ ean lalomi ţ a, a fast avizat de că tre ANPM ş i APM lalomiţ a ş i aprobat prin Hot ă rarea 
Consiliului Judeţ ean lalomi ţ a nr.151/31.08.2020. 

Conform prevederilor art.49 din H.G. nr.257/2015, comisia tehnic ă  de la nivelul Consiliului 
Jude ţ ean lalomiţ a urm ă re ş te realizarea m ă surilor din planul de menţ inere a calit ăţ ii aerului ş i 
intocrne ş te anual un raport cu privire la stadiul realiz ă rii m ă surilor din plan, pe care îl  supune 
spre aprobare Consiliului Jude ţ ean. 

Pentru monitorizarea m ă surilor, Comisia Tehnic ă  constituită  prin Dispozi ţ ia 
nr.104/23.09.2016  i  actualizat ă  prin Dispozi ţ ia nr.100/16.03.2023 a Presedintelui Consiliului 
Jude ţ ean a transmis chestionare entit ăţ ilor responsabile pentru implementarea m ă surilor privind 
stadiul de realizare al acestora. 

Rap  ortul referitor la stadiul realiz ă rii mă surilor din Planul de menţ inere a calităţ ii aerului 
pentru anul 2022 a fost elaborat pe baza datelor fumizate de că tre factorii men ţ ionaţ i. 

Anexă m ală turat Raportul anual privind stadiul realiz ă rii mă surilor aferente anului 2022 
cuprinse in Planul de Menţ inere a Calit ăţ ii Aerului  în  jude ţ ul Ialomiţ a pe care îl  supunem aprob ă rii 
Consiliului Jude ţ ean lalomiţ a. 

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT 
Stanciu Mariana 

Ş ef serviciu 
Vas Di  ela 

tocmit 
Vlă dilă  Elena D niela 
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