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ANEXA 1 – Măsuri  

 

Nr. 

M/A 

Descriere Măsură/ 

Acțiune 

Rezultat 

scontat 

Indicator de realizare Responsabil Perioada de 

Implementare  

 Costuri  

 

Sursă de 

Finanţare 

Prioritate 

DOMENIUL INDUSTRIE/AGRICULTURĂ 

M.1 Obligativitatea pentru agenţii 

economici care deţin autorizaţie 

de mediu şi care au cantităţi de 

emisii atmosferice importante de 

a realiza audituri energetice 

pentru a evalua eficienţa folosirii 

resurselor (energie, materii 

prime).  

Monitorizarea periodică a 

emisiilor atmosferice conform 

unui plan de monitorizare 

dimensionat în funcţie de impact 

Variază în 

funcţie de 

instalaţie, dar 

sunt posibile 

îmbunătăţiri 

>10% în ceea ce 

priveşte 

reducerea 

cantităţilor de 

poluanţi în 

emisiile 

atmosferice 

Număr de instalaţii 

auditate, facilităţi fiscale 

pentru operatorii care işi 

realizează auditarea 

energetică a activităţii 

Operator 

economic, 

Administraţia 

publică locală 

2016-2020 Costurile sunt 

în funcţie de 

complexitatea 

instalaţiei 

auditate. 

Fonduri private Medie 

M.2 Închiderea instalaţiilor sau a 

liniilor de producţie care nu se 

conformează cu valorile limită 

conform legislaţiei în vigoare 

privind protecţia atmosferei 

Reducerea 

semnificativă a 

concentraţiei 

poluanţilor în 

atmosferă 

proveniţi în 

special din 

producţie 

Număr de instalaţii 

neconforme închise 

Autorităţi cu 

atribuţii de 

reglementare şi 

control, operatori 

economici 

2016 -2020  - Fonduri private Mare 
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M.3 Trecerea etapizată a tuturor 

instalaţiilor cu potenţial de 

poluare atmosferică, către 

înlocuirea combustibililor fosili 

şi aplicarea tehnologiilor ce 

utilizează combustibili alternativi 

şi surse de energie regenerabilă  

Reducerea 

semnificativă a 

concentraţiei 

poluanţilor în 

atmosferă 

proveniţi în 

special din 

arderile 

industriale 

>75% reducere 

la coș a 

cantităților de 

SO2, NOx, CO, 

PM10/PM2.5 

Număr de instalaţii care 

îşi modifică tehnologiile  

şi trec la utilizarea 

energiilor regenerabile, 

facilităţi fiscale pentru 

operatorii care 

realizează 

înlocuirea/adaptarea 

instalaţiilor pentru 

utilizarea 

combustibililor 

alternativi 

Administraţii 

publice locale, 

Operatori 

economici 

2016 -2020  Depind de 

instalaţia/ 

tehnologia 

aplicată 

Investiţie 

privată,fonduri 

publice naţionale 

şi europene, 

AFM 

Medie 

M.4 Îmbunatatirea infrastructurii agricole, modernizarea drumurilor de exploatare agricole, reabilitarea sistemelor de irigaţii 

Reducere estimată a emisiilor de PM10: >35% per km modernizat 

A.4.1 Modernizarea drumurilor de 

exploatare agricolă în localitatea 

Fierbinti-Târg 

 

Scăderea 

cantităţilor de 

pulberi 

atmosferice 

rezultate din 

activităţile 

agricole 

specifice 

Km. de drumuri agricole 

reabilitate 

 

Cel puţin 10 km de 

drumuri agricole 

reabilitate 

Consiliul local 

Fierbinti-Târg,  

agenţi economici 

2016-2019 În funcţie de 

complexitatea 

investiţiei 

Fonduri 

europene, Buget 

local, judeţean, 

fonduri private 

Mare 

A.4.2 Modernizare drumuri de 

exploataţie agricolă în comuna 

Ciochina 

 

Scăderea 

cantităţilor de 

pulberi 

atmosferice 

rezultate din 

activităţile 

agricole 

specifice 

Km. de drumuri agricole 

reabilitate 

 

Cel puţin 10 km de 

drumuri agricole 

reabilitate 

Consiliul local 

Ciochina,  

agenţi economici 

2016-2019 În funcţie de 

complexitatea 

investiţiei 

Fonduri 

europene, Buget 

local, judeţean, 

fonduri private 

Mare 
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A.4.3 Modernizarea drumurilor 

agricole de exploatare în comuna 

Sărăţeni 

 

Scăderea 

cantităţilor de 

pulberi 

atmosferice 

rezultate din 

activităţile 

agricole 

specifice 

Km. de drumuri agricole 

reabilitate 

 

Cel puţin 10 km de 

drumuri agricole 

reabilitate 

Consiliul local 

Sărăţeni,  

agenţi economici 

2016-2019 În funcţie de 

complexitatea 

investiţiei 

Fonduri 

europene, Buget 

local, judeţean, 

fonduri private 

Mare 

A.4.4 Modernizare drumuri de acces şi 

drumuri agricole de exploataţie, 

comuna Reviga 

 

Scăderea 

cantităţilor de 

pulberi 

atmosferice 

rezultate din 

activităţile 

agricole 

specifice 

Km. de drumuri agricole 

reabilitate 

 

Cel puţin 10 km de 

drumuri agricole 

reabilitate 

Consiliul local 

Reviga,  

agenţi economici 

2016-2019 În funcţie de 

complexitatea 

investiţiei 

Fonduri 

europene, Buget 

local, judeţean, 

fonduri private 

Mare 

A.4.5 Modernizarea drum de acces de 

exploataţie agricolă, comuna 

Cocora 

 

Scăderea 

cantităţilor de 

pulberi 

atmosferice 

rezultate din 

activităţile 

agricole 

specifice 

Km. de drumuri agricole 

reabilitate 

 

Cel puţin 10 km de 

drumuri agricole 

reabilitate 

Consiliul local 

Cocora,  

agenţi economici 

2016-2019 În funcţie de 

complexitatea 

investiţiei 

Fonduri 

europene, Buget 

local, judeţean, 

fonduri private 

Mare 

A.4.6 Modernizare drum de acces 

exploataţii agricole, comuna 

Gheorghe Doja 

 

Scăderea 

cantităţilor de 

pulberi 

atmosferice 

rezultate din 

activităţile 

agricole 

specifice 

Km. de drumuri agricole 

reabilitate 

 

Cel puţin 10 km de 

drumuri agricole 

reabilitate 

Consiliul local 

Gheorghe Doja,  

agenţi economici 

2016-2019 În funcţie de 

complexitatea 

investiţiei 

Fonduri 

europene, Buget 

local, judeţean, 

fonduri private 

Mare 
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A.4.7 Modernizarea drumurilor de 

acces şi a drumurilor agricole de 

exploataţie, comuna Platoneşti 

 

Scăderea 

cantităţilor de 

pulberi 

atmosferice 

rezultate din 

activităţile 

agricole 

specifice 

Km. de drumuri agricole 

reabilitate 

 

Cel puţin 10 km de 

drumuri agricole 

reabilitate 

Consiliul local 

Platoneşti,  

agenţi economici 

2016-2019 În funcţie de 

complexitatea 

investiţiei 

Fonduri 

europene, Buget 

local, judeţean, 

fonduri private 

Mare 

A.4.8 Modernizarea infrastructurii 

agricole prin reabilitarea 

drumurilor de exploataţie în 

localitatea Feteşti 

 

Scăderea 

cantităţilor de 

pulberi 

atmosferice 

rezultate din 

activităţile 

agricole 

specifice 

Km. de drumuri agricole 

reabilitate 

 

Cel puţin 10 km de 

drumuri agricole 

reabilitate 

Consiliul local 

Feteşti,  

agenţi economici 

2016-2019 În funcţie de 

complexitatea 

investiţiei 

Fonduri 

europene, Buget 

local, judeţean, 

fonduri private 

Mare 

A.4.9 Modernizare drumuri de 

exploataţie agricole în Făcăeni 

 

Scăderea 

cantităţilor de 

pulberi 

atmosferice 

rezultate din 

activităţile 

agricole 

specifice 

Km. de drumuri agricole 

reabilitate 

 

Cel puţin 10 km de 

drumuri agricole 

reabilitate 

Consiliul local 

Făcăeni,  

agenţi economici 

2016-2019 În funcţie de 

complexitatea 

investiţiei 

Fonduri 

europene, Buget 

local, judeţean, 

fonduri private 

Mare 

A.4.10 Reabilitarea şi extinderea 

sistemului de irigaţii din comuna 

Coşereni 

Scăderea 

cantităţilor de 

pulberi 

atmosferice 

rezultate din 

activităţile 

agricole 

specifice 

Nr. sau km de sisteme 

de irigaţii 

realizate/modernizate 

 

Consiliul local 

Coşereni,  

agenţi economici 

2016-2019 În funcţie de 

complexitatea 

investiţiei 

Fonduri 

europene, Buget 

local, judeţean, 

fonduri private 

Mare 
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M.5 Interzicerea incendierii miriştilor 

şi a deşeurilor vegetale pe 

terenurile agricole 

Reducerea 

poluării 

atmosferice cu 

poluanţi 

specifici 

rezultaţi din 

arderea 

deşeurilor 

vegetale 

Reducere 

estimată a 

emisiilor de 

PM10, CO per 

ha: >85% 

Număr de sancţiuni, 

eliminarea/ 

diminuarea fenomenului 

incendierii miriştilor  

GNM, IJSU, 

APM, Consilii 

locale 

Permanent - Buget local, 

Guvern 

Mare 

M.6 Reactualizarea zonării producţie 

agricole şi modificarea 

practicilor agricole în vederea 

reducerii emisiilor de pulberi 

rezultate din activităţile de 

cultivare a terenurilor 

 

Reducerea 

emisiilor 

rezultate din 

practicile de 

cultivare 

intensive 

Reducere 

estimată de > 

20% per ha 

Suprafeţe de terenuri 

agricole care 

implementează bune 

practici agricole şi de 

mediu, nr. de studii 

pedologice şi 

agrochimice 

APIA, OSPA, 

Autorităţile 

publice 

locale/judeţene 

Permanent - Buget 

local/judeţean 

Medie 

M.7 Introducerii sistemelor de 

exhaustare şi al filtrelor cu saci 

pentru instalaţiile care deţin 

autorizaţii de mediu şi care au 

emisii atmosferice de pulberi în 

cantităţi semnificative.  

Impunerea unui sistem de  

monitorizare periodică a 

emisiilor de pulberi la aceste 

instalaţii 

Reducerea 

poluării 

atmosferice cu 

cel puţin 90% în 

cazul pulberilor, 

în funcţie de 

tehnologia 

folosită 

Număr de instalaţii 

dotate cu sisteme de 

exhaustare şi filtrare 

Agenţi 

economici, APM, 

GNM 

2016 -2020 În funcţie de 

sistemul 

adoptat 

Privat, Fondul 

de Mediu, 

Fonduri 

europene 

Mare 
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M.8 Controlul strict al respectării 

prevederilor autorizaţiilor de 

construire, 

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 

de mediu, a altor avize de 

specialitate la finalizarea 

obiectivelor de investiţie 

aprobate şi în special pentru 

investiţiile cu potenţial mare de 

poluare atmosferică pentru 

poluanţii de interes 

Reducerea 

poluării 

atmosferice 

pentru toţi 

poluanţii de 

interes privind 

protecţia 

atmosferei 

Număr de controale, 

număr de sancţiuni 

Autorităţile 

competente 

conform 

legislaţiei în 

vigoare privind 

controlul 

Permanent - Guvern Mare 

M.9 Adaptarea/modernizarea 

permanentă a arzătoarelor de la 

cazanele centralelor termice 

industriale conform ultimelor 

tehnologii caracteristice 

arzătoarelor cu emisie redusă de 

NOx, CO, pulberi şi recuperarea 

energiei termice 

 

 

 

 

Reducerea 

poluării 

atmosferice, în 

special cu NOx, 

CO, pulberi 

Număr de instalaţii 

modernizate 

Operatori 

economici 

2016- 2020 În funcţie de 

sistemul 

adoptat 

Fonduri private, 

Fonduri 

europene 

Medie 

DOMENIUL REZIDENŢIAL (LOCUINŢE, CLĂDIRI PUBLICE, SPAŢII VERZI) 

M10 Modificarea modului de încălzire 

a locuinţelor şi clădirilor publice 

prin înlocuirea etapizată a 

combustibililor fosili cu cei 

alternativi, generalizarea 

utilizării gazului metan şi a 

energiei solare. 

Înlocuirea 

lemnului pentru 

încălzirea 

locuinţelor şi a 

apei menajere 

va reduce 

emisiile 

atmosferice:  

PM10 >10% 

NOx> 0,5 % 

50 % din locuinţe şi 

90% din clădirile 

publice ce 

trec la utilizarea pentru 

încălzire a gazului 

metan 

sau energiei solare 

Administraţia 

publică locală, 

populaţia 

2016-2020 În funcţie de 

sistemul 

adoptat 

Bugetul local, 

fonduri europene 

şi investiţii 

individuale ale 

populaţiei  

Mare 

M11  Integrarea cerinţelor din planurile de calitatea aerului în cadrul documentaţiilor de urbanism şi a strategiilor de dezvoltare urbană   
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A11.1 Realizare PUG+PUZ, comuna 

Sărăţeni 

 

Dezvoltare 

urbană durabilă, 

inteligentă 

bazată pe 

eficienţa 

energetică, 

pierderi reduse 

de energie 

termică, emisii 

atmosferice 

reduse 

Numărul 

documentaţiilor de 

urbanism şi al 

strategiilor care 

integrează cerinţele 

privind reducerea 

poluării atmosferice 

Consiliul local 

Sărăţeni  

2016-2020 - Buget local Mare 

A11.2 Realizarea Planului Urbanistic 

General al comunei Colelia 

 

Dezvoltare 

urbană durabilă, 

inteligentă 

bazată pe 

eficienţa 

energetică, 

pierderi reduse 

de energie 

termică, emisii 

atmosferice 

reduse 

Numărul 

documentaţiilor de 

urbanism şi al 

strategiilor care 

integrează cerinţele 

privind reducerea 

poluării atmosferice 

Consiliul local 

Colelia 

2016-2020 - Buget local Mare 

A11.3 Actualizarea Planului Urbanistic 

General al comunei Ciulniţa 

 

Dezvoltare 

urbană durabilă, 

inteligentă 

bazată pe 

eficienţa 

energetică, 

pierderi reduse 

de energie 

termică, emisii 

atmosferice 

reduse 

Numărul 

documentaţiilor de 

urbanism şi al 

strategiilor care 

integrează cerinţele 

privind reducerea 

poluării atmosferice 

Consiliul local 

Ciulniţa 

2016-2020 - Buget local Mare 
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A11.4 Elaborarea Planului integrat de 

dezvoltare urbana a Municipiului 

Slobozia 

 

Dezvoltare 

urbană durabilă, 

inteligentă 

bazată pe 

eficienţa 

energetică, 

pierderi reduse 

de energie 

termică, emisii 

atmosferice 

reduse 

Numărul 

documentaţiilor de 

urbanism şi al 

strategiilor care 

integrează cerinţele 

privind reducerea 

poluării atmosferice 

Consiliul local 

Slobozia  

2016-2020 - Buget local Mare 

A11.5 Elaborarea Strategiei de 

dezvoltare durabilă şi construire 

a competitivităţii - Municipiul 

Slobozia 

 

Dezvoltare 

urbană durabilă, 

inteligentă 

bazată pe 

eficienţa 

energetică, 

pierderi reduse 

de energie 

termică, emisii 

atmosferice 

reduse 

Numărul 

documentaţiilor de 

urbanism şi al 

strategiilor care 

integrează cerinţele 

privind reducerea 

poluării atmosferice 

Consiliul local 

Slobozia 

2016-2020 - Buget local Mare 

A11.6 Actualizare PUG, extindere 

intravilan şi cadastru general 

pentru mun. Amara 

Dezvoltare 

urbană durabilă, 

inteligentă 

bazată pe 

eficienţa 

energetică, 

pierderi reduse 

de energie 

termică, emisii 

atmosferice 

reduse 

Numărul 

documentaţiilor de 

urbanism şi al 

strategiilor care 

integrează cerinţele 

privind reducerea 

poluării atmosferice 

Consiliul local 

Amara 

2016-2020 - Buget local Mare 
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M12 Reabilitarea termică a clădirilor publice şi a locuinţelor 

- 20% din blocurile de locuit reabilitate termic la nivelul judeţului până în 2021 

- 20% din clădirile publice reabilitate termic la nivelul judeţului până în 2021 

- 30 de blocuri reabilitate termic în Slobozia până în 2021 

Reducerea la nivelul județului a cantităților de emisii atmosferice prin scăderea consumurilor de combustibili utilizaţi 

Reduceri relative estimate la nivel județean: 

- PM10 > 10% 

- NOx > 0,5 % 

- C6H6 > 5 % 

A12.1 Sporirea confortului termic prin 

anveloparea blocurilor în oraşul 

Amara 

 

Reducerea 

emisiilor 

atmosferice prin 

scăderea 

consumurilor de 

energie termică 

şi indirect de 

combustibili 

utilizaţi 

Toate blocurile rebilitate 

termic în oraşul Amara 

până în 2018 

Administraţia 

publică locală 

Amara 

2016-2018  Aproximativ 

1.171.000 

lei/bloc, dar 

depinde foarte 

mult de 

suprafaţa 

reabilitată şi 

materialele 

folosite   

Buget local, 

Bugetul de stat, 

Fonduri 

europene, 

fonduri private 

Mare 

A12.2 Reabilitare şcoală generală cls. I-

VIII din comuna  Coşereni 

 

Reducerea 

emisiilor 

atmosferice prin 

scăderea 

consumurilor de 

energie termică 

şi indirect de 

combustibili 

utilizaţi 

Scoala reabilitată Administraţia 

publică locală 

Coşereni 

2016-2020  Depinde 

foarte mult de 

suprafaţa 

reabilitată şi 

materialele 

folosite   

Buget local, 

Bugetul de stat, 

Fonduri 

europene 

Mare 
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A12.3 Consolidare, extinere şi 

reabilitare  Şcoala cu cls. I-VIII 

Adîncata 

 

Reducerea 

emisiilor 

atmosferice prin 

scăderea 

consumurilor de 

energie termică 

şi indirect de 

combustibili 

utilizaţi 

Şcoală reabilitată Administraţia 

publică locală 

Adâncata 

2016-2020  Depinde 

foarte mult de 

suprafaţa 

reabilitată şi 

materialele 

folosite   

Buget local, 

Bugetul de stat, 

Fonduri 

europene 

Mare 

A12.4 Reabilitarea clădirii primăriei 

oraşului Căzăneşti 

 

Reducerea 

emisiilor 

atmosferice prin 

scăderea 

consumurilor de 

energie termică 

şi indirect de 

combustibili 

utilizaţi 

Primărie reabilitată Administraţia 

publică locală 

Căzăneşti 

2016-2020  Depinde 

foarte mult de 

suprafaţa 

reabilitată şi 

materialele 

folosite   

Buget local, 

Bugetul de stat, 

Fonduri 

europene 

Mare 

A12.5 Extindere sediu primărie, 

comuna Ciochina 

 

Reducerea 

emisiilor 

atmosferice prin 

scăderea 

consumurilor de 

energie termică 

şi indirect de 

combustibili 

utilizaţi 

Sediu extins Administraţia 

publică locală 

Ciochina 

2016-2020  Depinde 

foarte mult de 

suprafaţa 

construită şi 

materialele 

folosite   

Buget local, 

Bugetul de stat, 

Fonduri 

europene 

Mare 
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A12.6 Reabilitare şi consolidare 

Grădiniţă de copii, comuna 

Colelia 

 

Reducerea 

emisiilor 

atmosferice prin 

scăderea 

consumurilor de 

energie termică 

şi indirect de 

combustibili 

utilizaţi 

Grădiniţă reabilitată Administraţia 

publică locală 

Colelia 

2016-2020  Depinde 

foarte mult de 

suprafaţa 

reabilitată şi 

materialele 

folosite   

Buget local, 

Bugetul de stat, 

Fonduri 

europene 

Mare 

A12.7 Reabilitare sediu nou primărie, 

oraşul Amara 

 

Reducerea 

emisiilor 

atmosferice prin 

scăderea 

consumurilor de 

energie termică 

şi indirect de 

combustibili 

utilizaţi 

Primărie reabilitată Administraţia 

publică locală 

Amara 

2016-2020  Depinde 

foarte mult de 

suprafaţa 

reabilitată şi 

materialele 

folosite   

Buget local, 

Bugetul de stat, 

Fonduri 

europene 

Mare 

A12.8 Reabilitarea termică a blocurilor 

de locuinţe şi a clădirilor publice 

în Amara 

 

Reducerea 

emisiilor 

atmosferice prin 

scăderea 

consumurilor de 

energie termică 

şi indirect de 

combustibili 

utilizaţi 

Toate blocurile rebilitate 

termic în oraşul Amara 

până în 2018 

 

Clădiri publice 

reabilitate 

Administraţia 

publică locală 

Amara 

2016-2020  Aproximativ 

1.171.000 

lei/bloc, dar 

depinde foarte 

mult de 

suprafaţa 

reabilitată şi 

materialele 

folosite   

Buget local, 

Bugetul de stat, 

Fonduri 

europene, 

fonduri private 

Mare 
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A12.9 Amenajare sediu Poliţia 

Comunitară, Municipiul 

Slobozia 

 

Reducerea 

emisiilor 

atmosferice prin 

scăderea 

consumurilor de 

energie termică 

şi indirect de 

combustibili 

utilizaţi 

Sediu amenajat Administrţia 

publică locală 

Slobozia 

2016-2020  Depinde 

foarte mult de 

suprafaţa 

reabilitată şi 

materialele 

folosite   

Buget local, 

Bugetul de stat, 

Fonduri 

europene 

Mare 

A12.10 Asigurare utilităţi pentru 

blocurile ANL zona Nord, 

Municipiul  Slobozia 

 

Reducerea 

emisiilor 

atmosferice prin 

scăderea 

consumurilor de 

energie termică 

şi indirect de 

combustibili 

utilizaţi 

Utilități blocuri Administrţia 

publică locală 

Slobozia 

2016-2020  Depinde 

foarte mult de 

suprafaţa 

reabilitată şi 

materialele 

folosite   

Buget local, 

Bugetul de stat, 

Fonduri 

europene 

Mare 

A12.11 Lucrări de reabilitare termică la 

blocuri de locuinţe, Municipiul  

Slobozia 

 

Reducerea 

emisiilor 

atmosferice prin 

scăderea 

consumurilor de 

energie termică 

şi indirect de 

combustibili 

utilizaţi 

 

20 de blocuri reabilitate 

termic în Slobozia 

 

 

Administrţia 

publică locală 

Slobozia 

2016-2020  Aproximativ 

1.171.000 

lei/bloc, dar 

depinde foarte 

mult de 

suprafaţa 

reabilitată şi 

materialele 

folosite   

Buget local, 

Bugetul de stat, 

Fonduri 

europene, 

fonduri private 

Mare 
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A12.12 Reabilitare şi modernizare piaţa 

Revoluţiei, Municipiul Slobozia 

 

Reducerea 

emisiilor 

atmosferice prin 

scăderea 

consumurilor de 

energie termică 

şi indirect de 

combustibili 

utilizaţi 

Piață reabilitată Administrţia 

publică locală 

Slobozia 

2016-2020  Depinde 

foarte mult de 

suprafaţa 

reabilitată şi 

materialele 

folosite   

Buget local, 

Bugetul de stat, 

Fonduri 

europene 

Mare 

A12.13 Reabilitare şi dotare Cămin 

Cultural, comuna Gheorghe Doja 

 

Reducerea 

emisiilor 

atmosferice prin 

scăderea 

consumurilor de 

energie termică 

şi indirect de 

combustibili 

utilizaţi 

Cămin cultural reabilitat Administrţia 

publică locală 

Gheorghe Doja 

2016-2020  Depinde 

foarte mult de 

suprafaţa 

reabilitată şi 

materialele 

folosite   

Buget local, 

Bugetul de stat, 

Fonduri 

europene 

Mare 

A12.14 Reabilitare dispensar uman în 

oraşul Amara 

 

Reducerea 

emisiilor 

atmosferice prin 

scăderea 

consumurilor de 

energie termică 

şi indirect de 

combustibili 

utilizaţi 

Dispensar reabilitat Administrţia 

publică locală 

Amara 

2016-2020  Depinde 

foarte mult de 

suprafaţa 

reabilitată şi 

materialele 

folosite   

Buget local, 

Bugetul de stat, 

Fonduri 

europene 

Mare 
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A12.15 Consolidarea Spitalului Judeţean 

de Urgenţă Slobozia, corp 

C,D,E, Etapele I si III 

 

Reducerea 

emisiilor 

atmosferice prin 

scăderea 

consumurilor de 

energie termică 

şi indirect de 

combustibili 

utilizaţi 

Spital județean reabilitat Consiliul 

Județean Ialomița  

2016-2020  Depinde 

foarte mult de 

suprafaţa 

reabilitată şi 

materialele 

folosite   

Buget local, 

Bugetul de stat, 

Fonduri 

europene 

Mare 

A12.16 Reabilitare termică Spitalul de 

Urgenţă Slobozia 

 

Reducerea 

emisiilor 

atmosferice prin 

scăderea 

consumurilor de 

energie termică 

şi indirect de 

combustibili 

utilizaţi 

Spital reabilitat Consiliul 

Județean 

Ialomița/ 

Administrţia 

publică locală 

Slobozia 

2016-2020  Depinde 

foarte mult de 

suprafaţa 

reabilitată şi 

materialele 

folosite   

Buget local, 

Bugetul de stat, 

Fonduri 

europene 

Mare 

A12.17 Amenajare şi extindere unitate 

de primire urgenţe la Spitalul de 

Urgenţă Slobozia 

 

Reducerea 

emisiilor 

atmosferice prin 

scăderea 

consumurilor de 

energie termică 

şi indirect de 

combustibili 

utilizaţi 

Unitate reabilitată Consiliul 

Județean 

Ialomița/ 

Administrţia 

publică locală 

Slobozia 

2016-2020  Depinde 

foarte mult de 

suprafaţa 

reabilitată şi 

materialele 

folosite   

Buget local, 

Bugetul de stat, 

Fonduri 

europene 

Mare 
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A12.18 Reabilitare Grădiniţă, comuna 

Gheorghe Lazăr 

Reducerea 

emisiilor 

atmosferice prin 

scăderea 

consumurilor de 

energie termică 

şi indirect de 

combustibili 

utilizaţi 

Grădiniță reabilitată Administrţia 

publică locală 

Gheorghe Lazăr 

2016-2020  Depinde 

foarte mult de 

suprafaţa 

reabilitată şi 

materialele 

folosite   

Buget local, 

Bugetul de stat, 

Fonduri 

europene 

Mare 

M13 Audituri energetice în special în 

instituţiile publice, pentru 

stabilirea optimă a măsurilor de 

reducere a consumurilor 

energetice şi a emisiilor 

atmosferice  

 

Eficientizarea 

acţiunilor 

privind 

reducerea 

consumurilor 

energetice 

Număr de instituţii 

publice auditate 

Cel puţin 100 de 

instituţii publice la 

nivelul judeţului 

auditate energetic 

Administraţii 

publice locale 

2016-2020 - Buget local, 

fonduri 

europene, 

Administraţia 

Fondului pentru 

Mediu  

Medie 

M14 Producerea/utilizarea energiei electrice din surse regenerabile, etapizat şi iniţial pentru consumul instituțiilor publice și clădirilor de locuinţe 

-cel puțin 20% din iluminatul public devine ecologic la nivelul județului până în 2021 

A14.1 Îmbunătăţirea eficienţei 

energetice a instituţiilor publice 

de învăţământ din mun. Feteşti 

 

Scăderea 

consumului 

energetic şi a 

nevoii de 

utilizare a 

combustibililor 

fosili 

 

 

 

 

 

Scăderea consumului de 

energie cu cel puțin 30% 

Administraţia 

publică locală 

Fetești 

2018-2019 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget local, 

judeţean, 

fonduri 

guvernamentale, 

fonduri 

europene 

 

Mare 
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A14.2 Eficientizarea sistemului de 

iluminat stradal în comuna  

Alexeni 

 

Scăderea 

consumului 

energetic şi a 

nevoii de 

utilizare a 

combustibililor 

fosili 

 

 

 

 

 

Scăderea consumului de 

energie cu cel puțin 30% 

Administraţia 

publică locală 

Alexeni 

2018-2019 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget local, 

judeţean, 

fonduri 

guvernamentale, 

fonduri 

europene 

 

Mare 

A14.3 Înfiinţare staţie fotovoltaică în 

Municipiul Urziceni 

 

Scăderea 

consumului 

energetic şi a 

nevoii de 

utilizare a 

combustibililor 

fosili 

 

 

 

 

 

Stație realizată Administraţia 

publică locală 

Urziceni, 

operatori privați 

2018-2019 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget local, 

judeţean, 

fonduri 

guvernamentale, 

fonduri 

europene, 

private 

 

Mare 
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A14.4 Amplasare parc solar fotovoltaic 

în oraşul Fierbinţi-Târg  

 

Scăderea 

consumului 

energetic şi a 

nevoii de 

utilizare a 

combustibililor 

fosili 

 

 

 

 

 

Parc solar realizat Administraţia 

publică locală 

Fierbinți-Târg, 

operatori privați 

2018-2019 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget local, 

judeţean, 

fonduri 

guvernamentale, 

fonduri 

europene, 

private 

 

Mare 

A14.5 Parc fotovoltaic în localitatea 

Hagieşti, comuna Sineşti, judeţul 

Ialomita 

 

Scăderea 

consumului 

energetic şi a 

nevoii de 

utilizare a 

combustibililor 

fosili 

 

 

 

 

 

Parc fotovoltaic realizat Administraţia 

publică locală 

Sinești, operatori 

privati 

2018-2019 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget local, 

judeţean, 

fonduri 

guvernamentale, 

fonduri 

europene, 

private 

 

Mare 
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A14.6 Modernizare sistem de iluminat 

public prin folosirea sistemelor 

de energie neconvenţională în 

comuna Ciochina  

Scăderea 

consumului 

energetic şi a 

nevoii de 

utilizare a 

combustibililor 

fosili 

 

 

 

 

 

Scăderea consumului de 

energie cu cel puțin 30% 

Administraţia 

publică locală 

Ciochina 

2018-2019 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget local, 

judeţean, 

fonduri 

guvernamentale, 

fonduri 

europene 

 

Mare 

A14.7 Instalaţii panouri solare, energii 

recuperabile la 7 unităţi şcolare, 

BI. Gl, G2 , UGIRA si 3 blocuri 

ANL, Municipiul Slobozia 

 

Scăderea 

consumului 

energetic şi a 

nevoii de 

utilizare a 

combustibililor 

fosili 

 

 

 

 

 

Scăderea consumului de 

energie cu cel puțin 30% 

Administraţia 

publică locală 

Slobozia 

2018-2019 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget local, 

judeţean, 

fonduri 

guvernamentale, 

fonduri 

europene 

 

Mare 
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A14.8 Realizarea de noi capacităţi de 

producere a energiei electrice 

pentru consum propriu prin 

valorificarea resurselor 

regenerabile de energie, comuna 

Perieţi 

 

Scăderea 

consumului 

energetic şi a 

nevoii de 

utilizare a 

combustibililor 

fosili 

 

 

 

 

 

Scăderea consumului de 

energie cu cel puțin 30% 

 

Administraţia 

publică locală 

Perieți 

2018-2019 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget local, 

judeţean, 

fonduri 

guvernamentale, 

fonduri 

europene 

 

Mare 

A14.9 Infiinţare fermă vaci de lapte cu 

secţie de procesare şi unitate de 

producere energie din surse 

regenerabile, sat Livedea, 

comuna Sineşti 

 

Scăderea 

consumului 

energetic şi a 

nevoii de 

utilizare a 

combustibililor 

fosili 

 

 

 

 

 

Scăderea consumului de 

energie cu cel puțin 30% 

Administraţia 

publică locală 

Sinești, operatori 

privați 

2018-2019 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget local, 

judeţean, 

fonduri 

guvernamentale, 

fonduri 

europene, 

private 

 

Mare 
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A14.10 Modernizare iluminat public in 

comuna Gîrbovi 

 

Scăderea 

consumului 

energetic şi a 

nevoii de 

utilizare a 

combustibililor 

fosili 

 

 

 

 

 

Scăderea consumului de 

energie cu cel puțin 30% 

Administraţia 

publică locală 

Gârbovi 

2018-2019 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget local, 

judeţean, 

fonduri 

guvernamentale, 

fonduri 

europene 

 

Mare 

A14.11 Realizare de noi capacităţi de 

producere a energiei electrice 

pentru consumul propriu în 

oraşul Amara 

 

Scăderea 

consumului 

energetic şi a 

nevoii de 

utilizare a 

combustibililor 

fosili 

 

 

 

 

 

Scăderea consumului de 

energie cu cel puțin 30% 

Creșterea cu cel puțin 

30% a utilizării 

resurselor alternative de 

energie 

Administraţia 

publică locală 

Amara 

2018-2019 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget local, 

judeţean, 

fonduri 

guvernamentale, 

fonduri 

europene 

 

Mare 
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A14.12 Amplasarea unui split de 

măsurare a parametrilor vântului, 

realizarea unui parc de turbine 

eoliene, a tuturor drumurilor de 

acces la acesta şi a racordului 

electric pentru evacuarea puterii 

în sistemul energetic 

naţional(LES, LEA) - 

extravilanul comunei Vlădeni 

 

Scăderea 

consumului 

energetic şi a 

nevoii de 

utilizare a 

combustibililor 

fosili 

 

 

 

 

 

Scăderea consumului de 

energie cu cel puțin 30% 

Administraţia 

publică locală 

Vlădeni, 

operatori privați 

2018-2019 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget local, 

judeţean, 

fonduri 

guvernamentale, 

fonduri 

europene, 

private 

 

Mare 

A14.13 Amplasarea unui split de 

măsurare a parametrilor vântului; 

realizarea unui parc de turbine 

eoliene şi a racordului electric 

pentru evacuarea puterii în 

sistemul energetic naţional, 

Giurgeni 

Scăderea 

consumului 

energetic şi a 

nevoii de 

utilizare a 

combustibililor 

fosili 

 

 

 

 

 

Scăderea consumului de 

energie cu cel puțin 30% 

Administraţia 

publică locală 

Giurgeni, 

operatori privați 

2018-2019 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget local, 

judeţean, 

fonduri 

guvernamentale, 

fonduri 

europene, 

private 

 

Mare 
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A14.14 Asigurarea energiei electrice 

pentru funcţionarea unor 

instituţii publice din judeţul 

Ialomiţa prin captarea energiei 

verzi solare, parc solar 

fotovoltaic Gura Ialomiţei 

Scăderea 

consumului 

energetic şi a 

nevoii de 

utilizare a 

combustibililor 

fosili 

 

 

 

 

 

Scăderea consumului de 

energie cu cel puțin 30% 

Consiliul local 

Consiliul 

județean 

2018-2019 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget județean, 

judeţean, 

fonduri 

guvernamentale, 

fonduri 

europene 

 

Mare 

A14.15 Iluminat public ecologic, cu 

panouri solare.Modernizare 

iluminat public în zonele Drumul 

fermei şi Mirceşti 

Scăderea 

consumului 

energetic şi a 

nevoii de 

utilizare a 

combustibililor 

fosili 

 

 

 

 

 

Scăderea consumului de 

energie cu cel puțin 30% 

Administraţia 

publică locală 

2018-2019 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget local, 

judeţean, 

fonduri 

guvernamentale, 

fonduri 

europene 

 

Mare 
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M15 Eficientizarea energetică a 

clădirilor rezidenţiale prin 

realizarea studiilor de 

oportunitate privind instalarea de 

panouri solare/fotovoltaice 

pentru producția de apă caldă şi 

electricitate, în special pe 

blocurile cu acoperişuri plate 

Reducerea 

consumurilor 

energetice, 

reducerea 

emisiilor 

atmosferice 

datorate arderii 

combustibililor 

fosili, 

posibilitatea 

furnizării în 

sistem a 

surplusului de 

energie şi 

reducerea 

cheltuielilor per 

gospodărie 

Număr de clădiri 

rezidenţiale dotate cu 

instalaţii alternative de 

producere a energiei 

electrice/ 

Termice 

Cel puţin 100 de clădiri 

dotate 

 

Administraţia 

publică locală, 

populaţie 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget local, 

fonduri 

europene, 

fonduri private, 

fonduri 

guvernamentale 

Medie 

M16 Interzicerea arderii deşeurilor 

menajere şi a celor vegetale în 

gospodării 

Reducerea 

poluării 

atmosferice cu 

poluanţi 

specifici 

rezultaţi din 

arderea 

deşeurilor  

Reducere 

estimată a 

emisiilor de 

PM10, CO la 

nivel județean 1-

5% 

Număr de sancţiuni, 

controale. 

Diminuarea/eliminarea 

acestui fenomen 

Administraţia 

publică locală, 

autorităţi cu drept 

de control 

Permanent - Buget local Mare 
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M17 Elaborarea studiilor de 

oportunitate privind realizarea 

,,acoperişurilor verzi,, 

(amenajate peisagistic cu 

vegetaţie specifică), în special în 

mediul urban 

Reducerea 

poluării 

atmosferice prin 

retenţia în 

special a 

pulberilor 

Reducerea 

estimată a PM10 

3-5% 

Cel puţin 1000 mp de 

,,acoperişuri verzi,, 

amenajate la nivelul 

judeţului 

Administraţii 

publice 

locale/judeţene, 

populaţie 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget 

local/judeţean, 

fonduri 

europene, AFM 

Mică 

M18 Realizare/modernizare parcuri şi spaţii publice urbane de agrement 

A18.1 Înfiinţare Bază sportivă şi de 

agrement  în Municipiul Urziceni 

 

Reducerea 

poluării 

atmosferice şi 

îmbunătăţirea 

condiţiilor de 

viaţă 

Suprafeţe de spaţii verzi 

şi spaţii publice de 

agrement 

realizate/modernizate 

Cel puţin 26 mp/locuitor 

de spaţiu verde 

Administraţia  

publică locală 

Urziceni 

2016-2017 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget 

local/judeţean, 

fonduri 

europene, AFM 

Mare 

A18.2 Îmbunătăţirea calităţii mediului 

prin înfiinţare parc şi aliniament  

în Comuna Alexeni 

 

Reducerea 

poluării 

atmosferice şi 

îmbunătăţirea 

condiţiilor de 

viaţă 

Suprafeţe de spaţii verzi 

şi spaţii publice de 

agrement 

realizate/modernizate 

Cel puţin 26 mp/locuitor 

de spaţiu verde 

Administraţia  

publică locală 

Alexeni 

2016-2017 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget 

local/judeţean, 

fonduri 

europene, AFM 

Mare 

A18.3 Amenajare de locuri de agrement 

pe raza comunei Coşereni 

 

Reducerea 

poluării 

atmosferice şi 

îmbunătăţirea 

condiţiilor de 

viaţă 

Suprafeţe de spaţii verzi 

şi spaţii publice de 

agrement 

realizate/modernizate 

Cel puţin 26 mp/locuitor 

de spaţiu verde 

Administraţia  

publică locală 

Coșereni 

2016-2017 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget 

local/judeţean, 

fonduri 

europene, AFM 

Mare 

A18.4 Realizarea de spatii verzi în 

Oraşul Fierbinţi-Târg 

 

Reducerea 

poluării 

atmosferice şi 

îmbunătăţirea 

condiţiilor de 

viaţă 

Suprafeţe de spaţii verzi 

şi spaţii publice de 

agrement 

realizate/modernizate 

Cel puţin 26 mp/locuitor 

de spaţiu verde 

Administraţia  

publică locală 

Fierbinți Târg 

2016-2017 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget 

local/judeţean, 

fonduri 

europene, AFM 

Mare 
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A18.5 Realizare parc orăşenesc in 

oraşul Căzăneşti 

 

Reducerea 

poluării 

atmosferice şi 

îmbunătăţirea 

condiţiilor de 

viaţă 

Suprafeţe de spaţii verzi 

şi spaţii publice de 

agrement 

realizate/modernizate 

Cel puţin 26 mp/locuitor 

de spaţiu verde 

Administraţia  

publică locală 

Căzănești 

2016-2017 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget 

local/judeţean, 

fonduri 

europene, AFM 

Mare 

A18.6 Amenajare centru civic în oraşul 

Căzăneşti 

 

Reducerea 

poluării 

atmosferice şi 

îmbunătăţirea 

condiţiilor de 

viaţă 

Suprafeţe de spaţii verzi 

şi spaţii publice de 

agrement 

realizate/modernizate 

Cel puţin 26 mp/locuitor 

de spaţiu verde 

Administraţia  

publică locală 

Căzănești 

2016-2017 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget 

local/judeţean, 

fonduri 

europene, AFM 

Mare 

A18.7 Reabilitare  şi extindere spaţii 

verzi în comuna Sărăţeni 

 

Reducerea 

poluării 

atmosferice şi 

îmbunătăţirea 

condiţiilor de 

viaţă 

Suprafeţe de spaţii verzi 

şi spaţii publice de 

agrement 

realizate/modernizate 

Cel puţin 26 mp/locuitor 

de spaţiu verde 

Administraţia  

publică locală 

Sărățeni 

2016-2017 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget 

local/judeţean, 

fonduri 

europene, AFM 

Mare 

A18.8 Amenajare spaţii verzi în 

comuna Traian 

 

Reducerea 

poluării 

atmosferice şi 

îmbunătăţirea 

condiţiilor de 

viaţă 

Suprafeţe de spaţii verzi 

şi spaţii publice de 

agrement 

realizate/modernizate 

Cel puţin 26 mp/locuitor 

de spaţiu verde 

Administraţia  

publică locală 

Traian 

2016-2017 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget 

local/judeţean, 

fonduri 

europene, AFM 

Mare 

A18.9 Realizare de spaţii verzi în 

comuna Colelia 

 

Reducerea 

poluării 

atmosferice şi 

îmbunătăţirea 

condiţiilor de 

viaţă 

Suprafeţe de spaţii verzi 

şi spaţii publice de 

agrement 

realizate/modernizate 

Cel puţin 26 mp/locuitor 

de spaţiu verde 

Administraţia  

publică locală 

Colelia 

2016-2017 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget 

local/judeţean, 

fonduri 

europene, AFM 

Mare 
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A18.10 Valorificarea Lacului Fundata 

prin amenajarea unor centre de 

agrement în zonă 

 

Reducerea 

poluării 

atmosferice şi 

îmbunătăţirea 

condiţiilor de 

viaţă 

Suprafeţe de spaţii verzi 

şi spaţii publice de 

agrement 

realizate/modernizate 

Cel puţin 26 mp/locuitor 

de spaţiu verde 

Administraţia  

publică 

locală/Consiliul 

județean Ialomița 

2016-2017 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget 

local/judeţean, 

fonduri 

europene, AFM 

Mare 

A18.11 Reabilitarea parcului balnear din 

staţiunea Amara 

 

Reducerea 

poluării 

atmosferice şi 

îmbunătăţirea 

condiţiilor de 

viaţă 

Suprafeţe de spaţii verzi 

şi spaţii publice de 

agrement 

realizate/modernizate 

Cel puţin 26 mp/locuitor 

de spaţiu verde 

Administraţia  

publică locală 

Amara 

2016-2017 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget 

local/judeţean, 

fonduri 

europene, AFM 

Mare 

A18.12 Înfiinţare parc sat Ciulniţa,  corn. 

Ciulniţa 

 

Reducerea 

poluării 

atmosferice şi 

îmbunătăţirea 

condiţiilor de 

viaţă 

Suprafeţe de spaţii verzi 

şi spaţii publice de 

agrement 

realizate/modernizate 

Cel puţin 26 mp/locuitor 

de spaţiu verde 

Administraţia  

publică locală 

Ciulnița 

2016-2017 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget 

local/judeţean, 

fonduri 

europene, AFM 

Mare 

A18.13 Înfiinţare parc sat Ion Ghica, 

corn. Ciulniţa 

 

Reducerea 

poluării 

atmosferice şi 

îmbunătăţirea 

condiţiilor de 

viaţă 

Suprafeţe de spaţii verzi 

şi spaţii publice de 

agrement 

realizate/modernizate 

Cel puţin 26 mp/locuitor 

de spaţiu verde 

Administraţia  

publică locală 

Ciulnița 

2016-2017 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget 

local/judeţean, 

fonduri 

europene, AFM 

Mare 

A18.14 Îmbunătăţirea calităţii mediului 

prin înfiinţare parc şi amenajare 

spaţiu de joacă pentru copii, 

împrejmuire şi utilităţi, în 

comuna  Scînteia 

 

Reducerea 

poluării 

atmosferice şi 

îmbunătăţirea 

condiţiilor de 

viaţă 

Suprafeţe de spaţii verzi 

şi spaţii publice de 

agrement 

realizate/modernizate 

Cel puţin 26 mp/locuitor 

de spaţiu verde 

Administraţia  

publică locală 

Scânteia 

2016-2017 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget 

local/judeţean, 

fonduri 

europene, AFM 

Mare 
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A18.15 Amenajare spaţii verzi in 

Ţăndărei 

 

Reducerea 

poluării 

atmosferice şi 

îmbunătăţirea 

condiţiilor de 

viaţă 

Suprafeţe de spaţii verzi 

şi spaţii publice de 

agrement 

realizate/modernizate 

Cel puţin 26 mp/locuitor 

de spaţiu verde 

Administraţia  

publică locală 

Țăndărei 

2016-2017 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget 

local/judeţean, 

fonduri 

europene, AFM 

Mare 

A18.16 Achiziţie mobilier spaţii de joacă 

in Ţăndărei 

 

Reducerea 

poluării 

atmosferice şi 

îmbunătăţirea 

condiţiilor de 

viaţă 

Suprafeţe de spaţii verzi 

şi spaţii publice de 

agrement 

realizate/modernizate 

Cel puţin 26 mp/locuitor 

de spaţiu verde 

Administraţia  

publică locală 

Țăndărei 

2016-2017 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget 

local/judeţean, 

fonduri 

europene, AFM 

Mare 

A18.17 Amenajare parc cu o suprafaţă 

de 8828 mp în comuna Mihail 

Kogălniceanu 

 

Reducerea 

poluării 

atmosferice şi 

îmbunătăţirea 

condiţiilor de 

viaţă 

Suprafeţe de spaţii verzi 

şi spaţii publice de 

agrement 

realizate/modernizate 

Cel puţin 26 mp/locuitor 

de spaţiu verde 

Administraţia  

publică locală 

Mihail 

Kogălniceanu 

2016-2017 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget 

local/judeţean, 

fonduri 

europene, AFM 

Mare 

A18.18 Îmbunătăţire calităţii mediului 

prin realizare parc în comuna 

Platoneşti 

 

Reducerea 

poluării 

atmosferice şi 

îmbunătăţirea 

condiţiilor de 

viaţă 

Suprafeţe de spaţii verzi 

şi spaţii publice de 

agrement 

realizate/modernizate 

Cel puţin 26 mp/locuitor 

de spaţiu verde 

Administraţia  

publică locală 

Platonești 

2016-2017 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget 

local/judeţean, 

fonduri 

europene, AFM 

Mare 

A18.19 Reamenajarea spaţiilor verzi şi a 

zonei centrale din cartierul 

Feteşti Gară, Feteşti 

 

Reducerea 

poluării 

atmosferice şi 

îmbunătăţirea 

condiţiilor de 

viaţă 

Suprafeţe de spaţii verzi 

şi spaţii publice de 

agrement 

realizate/modernizate 

Cel puţin 26 mp/locuitor 

de spaţiu verde 

Administraţia  

publică locală 

Fetești 

2016-2017 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget 

local/judeţean, 

fonduri 

europene, AFM 

Mare 
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A18.20 Reabilitare şi extindere Parc 

Public Feteşti 

Reducerea 

poluării 

atmosferice şi 

îmbunătăţirea 

condiţiilor de 

viaţă 

Suprafeţe de spaţii verzi 

şi spaţii publice de 

agrement 

realizate/modernizate 

Cel puţin 26 mp/locuitor 

de spaţiu verde 

Administraţia  

publică locală 

Urziceni 

2016-2017 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget 

local/judeţean, 

fonduri 

europene, AFM 

Mare 

A18.21 Înfiinţare Parcul Soarelui Feteşti 

 

Reducerea 

poluării 

atmosferice şi 

îmbunătăţirea 

condiţiilor de 

viaţă 

Suprafeţe de spaţii verzi 

şi spaţii publice de 

agrement 

realizate/modernizate 

Cel puţin 26 mp/locuitor 

de spaţiu verde 

Administraţia  

publică locală 

Fetești 

2016-2017 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget 

local/judeţean, 

fonduri 

europene, AFM 

Mare 

A18.22 Înfiinţare Parc comunal (3 ha) în 

comuna Giurgeni 

Reducerea 

poluării 

atmosferice şi 

îmbunătăţirea 

condiţiilor de 

viaţă 

Suprafeţe de spaţii verzi 

şi spaţii publice de 

agrement 

realizate/modernizate 

Cel puţin 26 mp/locuitor 

de spaţiu verde 

Administraţia  

publică locală 

Giurgeni 

2016-2017 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget 

local/judeţean, 

fonduri 

europene, AFM 

Mare 

M19 Împadurirea suprafeţelor 

degradate ce aparţin domeniului 

public  

Retenţia 

poluanţilor 

atmosferici şi 

reducerea 

concentraţiei 

acestora, 

îmbunătăţirea 

microclimatului, 

etc 

Suprafeţe degradate 

împădurite 

Audministraţii 

publice 

locale/judeţene 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget 

local/judeţean, 

fonduri 

guvernamentale, 

fonduri europene 

Mare 



PLAN DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL IALOMIȚA 
 

29 
 

A19.1 Reconstituirea ecologică şi 

împădurirea terenurilor 

degradate-perimetrul de 

ameliorare Reviga 

Retenţia 

poluanţilor 

atmosferici şi 

reducerea 

concentraţiei 

acestora, 

îmbunătăţirea 

microclimatului, 

etc 

Suprafeţe degradate 

împădurite (18,77 Ha) 

Audministraţia 

publică locală 

Reviga 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget 

local/judeţean, 

fonduri 

guvernamentale, 

fonduri europene 

Mare 

M20 Plantarea de arbori, arbusti, 

gazon şi realizarea/menţinerea 

ecologizării în fostele rampe de 

deseuri care au fost închise 

Reducerea 

discomfortului 

olfactiv 

provocat de 

emisiile 

atmosferice 

specifice 

Suprafeţe din fostele 

gropi de deşeuri 

amenajate 

Administraţiile 

publice 

locale/judeţene 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget 

local/judeţean, 

fonduri 

guvernamentale, 

fonduri europene 

Mare  

M21 Realizare/extindere retea de distributie a gazelor naturale 

Reducerea cantităţii de combustibil lemnos utilizat pentru încălzire, în special în mediul rural și implicit reducerea emisiilor atmosferice la nivel județean, 

astfel: 

PM10 : > 10% 

NOx: > 1% 

C6H6: > 5% 

A21.1 Înfiinţare sistem de alimentare cu 

gaze naturale în oraşul Căzăneşti 

 

Reducerea 

cantităţii de 

combustibil 

lemnos utilizat 

pentru încălzire 

Număr de noi racorduri 

la reţeaua de gaze 

Administraţia  

publică locală 

Căzănești 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget 

local/judeţean, 

fonduri 

guvernamentale, 

fonduri europene 

Mare 

A21.2 Înfiinţarea reţelei publice de 

distribuţie gaze naturale în 

comuna Sfăntu Gheorghe 

 

Reducerea 

cantităţii de 

combustibil 

lemnos utilizat 

pentru încălzire 

Număr de noi racorduri 

la reţeaua de gaze 

Administraţia  

publică locală 

Sfăntu Gheorghe 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget 

local/judeţean, 

fonduri 

guvernamentale, 

fonduri europene 

Mare 
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A21.3 Realizarea reţelei de distribuţie 

gaze naturale în comuna Griviţa 

 

Reducerea 

cantităţii de 

combustibil 

lemnos utilizat 

pentru încălzire 

Număr de noi racorduri 

la reţeaua de gaze 

Administraţia  

publică locală 

Griviţa 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget 

local/judeţean, 

fonduri 

guvernamentale, 

fonduri europene 

Mare 

A21.4 Alimentarea cu gaze naturale a 

comunei Colelia 

 

Reducerea 

cantităţii de 

combustibil 

lemnos utilizat 

pentru încălzire 

Număr de noi racorduri 

la reţeaua de gaze 

Administraţia  

publică locală 

Colelia 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget 

local/judeţean, 

fonduri 

guvernamentale, 

fonduri europene 

Mare 

A21.5 Înfiinţare reţea de alimentare cu 

gaze naturale în comuna Ograda 

 

Reducerea 

cantităţii de 

combustibil 

lemnos utilizat 

pentru încălzire 

Număr de noi racorduri 

la reţeaua de gaze 

Administraţia  

publică locală 

Ograda 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget 

local/judeţean, 

fonduri 

guvernamentale, 

fonduri europene 

Mare 

A21.6 Extinderea reţelei de distribuţie a 

gazelor naturale în Feteşti 

 

Reducerea 

cantităţii de 

combustibil 

lemnos utilizat 

pentru încălzire 

Număr de noi racorduri 

la reţeaua de gaze 

Administraţia  

publică locală 

Feteşti 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget 

local/judeţean, 

fonduri 

guvernamentale, 

fonduri europene 

Mare 

A21.7 Alimentare cu gaze naturale (gaz 

metan) în Făcăeni 

 

Reducerea 

cantităţii de 

combustibil 

lemnos utilizat 

pentru încălzire 

Număr de noi racorduri 

la reţeaua de gaze 

Administraţia  

publică locală 

Făcăeni 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget 

local/judeţean, 

fonduri 

guvernamentale, 

fonduri europene 

Mare 

A21.8 Extindere reţea alimentare gaze 

naturale în Ţăndărei 

 

Reducerea 

cantităţii de 

combustibil 

lemnos utilizat 

pentru încălzire 

Număr de noi racorduri 

la reţeaua de gaze 

Administraţia  

publică locală 

Ţăndărei 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget 

local/judeţean, 

fonduri 

guvernamentale, 

fonduri europene 

Mare 

A21.9 Extinderea alimentării cu gaze 

naturale a localităţilor aflate pe 

traseul Amara – Tăndărei 

 

Reducerea 

cantităţii de 

combustibil 

lemnos utilizat 

pentru încălzire 

Număr de noi racorduri 

la reţeaua de gaze 

Administraţia  

publică locală, 

Consiliul 

județean Ialomița 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget 

local/judeţean, 

fonduri 

guvernamentale, 

fonduri europene 

Mare 
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A21.10 Finalizarea lucrărilor la reţeaua 

de distribuţie a gazelor naturale 

în comuna Coşereni 

 

Reducerea 

cantităţii de 

combustibil 

lemnos utilizat 

pentru încălzire 

Număr de noi racorduri 

la reţeaua de gaze 

Administraţia  

publică locală 

Coşereni 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget 

local/judeţean, 

fonduri 

guvernamentale, 

fonduri europene 

Mare 

M22 Efectuare de lucrări de reparaţii 

şi întreţinere străzi, amenajare 

parcări, trotuare, rigole de 

scurgere apă pluvială, carosabilul 

străzilor rezidenţiale, stropiri 

periodice, în special în 

perioadele calde şi uscate cel 

puţin de 2 ori pe săptămână 

Reducerea 

emisiilor de 

pulberi 

atmosferice în 

resuspensie, în 

special în 

mediul urban 

PM10/PM2.5 

>5% 

Suprafeţe 

realizate/reparate/ 

întreţinute 

Administraţiile 

publice locale 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget 

local/judeţean, 

fonduri europene 

Mare 

M23 Plantarea de perdele forestiere de 

protecţie în jurul depozitelor de 

deşeuri şi al obiectivelor 

industriale cu potenţial ridicat de 

poluare, în zonele de graniţă 

aflate între terenurile arabile şi 

localităţi, în aliniamentul 

drumurilor aflate în vecinătatea 

zonelor locuite 

 

 

Retenţia 

pulberilor şi a 

mirosurilor 

Suprafaţa plantată 

Cel puţin 100 de ha de 

perdele de protecţie la 

nivelul județului 

Administraţiile 

publice 

locale/judeţene, 

operatori 

economici 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget local, 

buget de stat, 

fonduri 

europene, buget 

privat 

Mare 

A23.1 Înfiinţarea perdelelor de 

protecţie în comuna Coşereni 

Retenţia 

pulberilor şi a 

mirosurilor 

Suprafaţa plantată 

 

Administraţia 

publică locală 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget local, 

buget de stat, 

fonduri 

europene, buget 

privat 

Mare 
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M24 Organizările de şantier, 

activităţile de 

construcţii/reparaţii/modernizări 

desfăşurate în zone rezidenţiale 

vor avea prevăzute sisteme de 

umectare/spălare şi reţinere pe 

amplasament a pulberilor emise 

Retenţia pe 

amplasament a 

pulberilor 

rezultate din 

activităţile de 

construcţie 

Nr. de şantiere 

conforme, rapoarte de 

control 

Administraţiile 

publice locale, 

autorităţi cu drept 

de reglementare 

şi control, 

operatori 

economici 

Permanent  În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri private, 

Fonduri 

guvernamentale 

Mare 

M25 Realizarea parcărilor auto la 

periferia oraşelor/municipiilor, 

impunerea unor restricţii de 

acces auto şi a unor taxe de 

parcare în zonele centrale, 

încurajarea accesului pietonal 

şi/sau cu bicicleta în aceste zone 

Scăderea cu 

30% a traficului 

auto în zonele 

rezidențiale 

centrale. 

Reducerea 

estimată a 

emisiilor 

poluante 

rezultate din 

trafic în zonele 

rezidenţiale 

centrale, astfel: 

NO2: 5-10% 

CO:1-3% 

Pb:5-15% 

Sistem de taxare, nr. de 

amenzi, suprafaţa de 

acces pietonal, nr. de 

parcări 

Administraţiile 

publice locale 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget local, 

buget de stat, 

fonduri europene 

Mare 

M26 Închiderea şi salubrizarea tuturor zonelor insalubre apărute în special în mediul rural după închiderea depozitelor de deşeuri neconforme. Realizarea 

colectării, transportului, depozitării/valorificării eficiente a deşeurilor 

A26.1 Construire platforma de gunoi 

ecologică în comuna  Gîrbovi 

 

Reducerea 

emisiilor 

atmosferice 

generate de 

depozitarea 

neconformă a 

deșeurilor 

Cresterea cantităţilor de 

deşeuri colectate 

selectiv, compostate, 

valorificate 

Administraţia 

publică locală 

Gîrbovi , societăţi 

de salubrizare, 

populaţia, 

Autoritățile cu 

drept de control 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget local, 

judeţean, buget 

de stat, fonduri 

europene 

Mare 
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A26.2 Realizare staţie de compostare 

pentru deşeuri organice în 

comuna Alexeni 

 

Reducerea 

emisiilor 

atmosferice 

generate de 

depozitarea 

neconformă a 

deșeurilor 

Cresterea cantităţilor de 

deşeuri colectate 

selectiv, compostate, 

valorificate 

Administraţia 

publică locală 

Alexeni, societăţi 

de salubrizare, 

populaţia, 

Autoritățile cu 

drept de control 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget local, 

judeţean, buget 

de stat, fonduri 

europene 

Mare 

A26.3 Construire platformă de deşeuri 

biodgradabile în comuna  

Manasia 

 

Reducerea 

emisiilor 

atmosferice 

generate de 

depozitarea 

neconformă a 

deșeurilor 

Cresterea cantităţilor de 

deşeuri colectate 

selectiv, compostate, 

valorificate 

Administraţia 

publică locală 

Manasia, societăţi 

de salubrizare, 

populaţia, 

Autoritățile cu 

drept de control 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget local, 

judeţean, buget 

de stat, fonduri 

europene 

Mare 

A26.4 Platformă de compostare şi 

sortare deşeuri satul Horia, 

comuna Axintele 

 

Reducerea 

emisiilor 

atmosferice 

generate de 

depozitarea 

neconformă a 

deșeurilor 

Cresterea cantităţilor de 

deşeuri colectate 

selectiv, compostate, 

valorificate 

Administraţia 

publică locală 

Axintele, 

societăţi de 

salubrizare, 

populaţia, 

Autoritățile cu 

drept de control 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget local, 

judeţean, buget 

de stat, fonduri 

europene 

Mare 

A26.5 Proiectare şi realizare platformă 

de deşeuri, comuna Colelia 

 

Reducerea 

emisiilor 

atmosferice 

generate de 

depozitarea 

neconformă a 

deșeurilor 

Cresterea cantităţilor de 

deşeuri colectate 

selectiv, compostate, 

valorificate 

Administraţia 

publică locală 

Colelia, societăţi 

de salubrizare, 

populaţia, 

Autoritățile cu 

drept de control 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget local, 

judeţean, buget 

de stat, fonduri 

europene 

Mare 
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A26.6 Reabilitare rampă colectare 

deşeuri provenite din zootehnie, 

Amara 

 

Reducerea 

emisiilor 

atmosferice 

generate de 

depozitarea 

neconformă a 

deșeurilor 

Cresterea cantităţilor de 

deşeuri colectate 

selectiv, compostate, 

valorificate 

Administraţia 

publică locală 

Amara, societăţi 

de salubrizare, 

populaţia, 

Autoritățile cu 

drept de control 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget local, 

judeţean, buget 

de stat, fonduri 

europene 

Mare 

A26.7 Închiderea platformei 

neconforme de deşeuri în oraşul 

Amara 

 

Reducerea 

emisiilor 

atmosferice 

generate de 

depozitarea 

neconformă a 

deșeurilor 

Cresterea cantităţilor de 

deşeuri colectate 

selectiv, compostate, 

valorificate 

Administraţia 

publică locală 

Amara, societăţi 

de salubrizare, 

populaţia, 

Autoritățile cu 

drept de control 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget local, 

judeţean, buget 

de stat, fonduri 

europene 

Mare 

A26.8 Realizare platformă de gunoi şi 

generalizarea colectării selective 

a deşeurilor în oraşul Amara 

 

Reducerea 

emisiilor 

atmosferice 

generate de 

depozitarea 

neconformă a 

deșeurilor 

Cresterea cantităţilor de 

deşeuri colectate 

selectiv, compostate, 

valorificate 

Administraţia 

publică locală 

Amara, societăţi 

de salubrizare, 

populaţia, 

Autoritățile cu 

drept de control 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget local, 

judeţean, buget 

de stat, fonduri 

europene 

Mare 

A26.9 Amenajare platformă pentru 

deşeuri animale, în Ţăndărei 

 

Reducerea 

emisiilor 

atmosferice 

generate de 

depozitarea 

neconformă a 

deșeurilor 

Cresterea cantităţilor de 

deşeuri colectate 

selectiv, compostate, 

valorificate 

Administraţia 

publică locală 

Ţăndărei, 

societăţi de 

salubrizare, 

populaţia, 

Autoritățile cu 

drept de control 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget local, 

judeţean, buget 

de stat, fonduri 

europene 

Mare 
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A26.10 Înfiinţare platforme de compost 

în Feteşti 

 

Reducerea 

emisiilor 

atmosferice 

generate de 

depozitarea 

neconformă a 

deșeurilor 

Cresterea cantităţilor de 

deşeuri colectate 

selectiv, compostate, 

valorificate 

Administraţia 

publică locală 

Feteşti, societăţi 

de salubrizare, 

populaţia, 

Autoritățile cu 

drept de control 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget local, 

judeţean, buget 

de stat, fonduri 

europene 

Mare 

A26.11 Construire staţie compostare 

deşeuri, comuna Vlădeni 

Reducerea 

emisiilor 

atmosferice 

generate de 

depozitarea 

neconformă a 

deșeurilor 

Cresterea cantităţilor de 

deşeuri colectate 

selectiv, compostate, 

valorificate 

Administraţia 

publică locală 

Vlădeni, societăţi 

de salubrizare, 

populaţia, 

Autoritățile cu 

drept de control 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget local, 

judeţean, buget 

de stat, fonduri 

europene 

Mare 

M27 Realizarea,reabilitarea, extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare, staţii de epurare 

A27.1 Extinderea sistemului de 

alimentare cu apă şi canalizare in 

oraşul Amara 

 

Reducerea 

emisiilor 

atmosferice 

generate de 

evacuările 

neconforme de 

ape uzate în 

diferiţi emisari 

km reţea de alimentare 

cu apă şi canalizare, nr. 

staţii de epurare 

 

90% din locuinţe şi 

agenţi economici 

racordaţi la sistemul de 

alimentare cu apă  

 

100% din populaţie 

racordată la canalizare 

conform termenelor de 

conformare impuse de 

legislaţia europeană 

Administrația 

publică locală 

Amara, Consiliul 

judeţean, Regiile 

de apă, agenţi 

economici, 

populaţia 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

buget 

local/judeţean 

buget de stat 

Mare 
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A27.2 Reabilitarea şi modernizare 

reţelei de distribuţie apă potabilă 

în Ţăndărei 

 

Reducerea 

emisiilor 

atmosferice 

generate de 

evacuările 

neconforme de 

ape uzate în 

diferiţi emisari 

km reţea de alimentare 

cu apă şi canalizare, nr. 

staţii de epurare 

 

90% din locuinţe şi 

agenţi economici 

racordaţi la sistemul de 

alimentare cu apă  

 

100% din populaţie 

racordată la canalizare 

conform termenelor de 

conformare impuse de 

legislaţia europeană 

Administrația 

publică locală 

Ţăndărei, 

Consiliul 

judeţean, Regiile 

de apă, agenţi 

economici, 

populaţia 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

buget 

local/judeţean 

buget de stat 

Mare 

A27.3 Înfiinţare staţie epurare şi reţea 

de canalizare în Ţăndărei 

 

Reducerea 

emisiilor 

atmosferice 

generate de 

evacuările 

neconforme de 

ape uzate în 

diferiţi emisari 

 

100% din populaţie 

racordată la canalizare 

conform termenelor de 

conformare impuse de 

legislaţia europeană 

Administrația 

publică locală 

Ţăndărei, 

Consiliul 

judeţean, Regiile 

de apă, agenţi 

economici, 

populaţia 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

buget 

local/judeţean 

buget de stat 

Mare 

A27.4 Extindere reţea de alimentare cu 

apă (20,5 km) în comuna Ograda 

 

Reducerea 

emisiilor 

atmosferice 

generate de 

evacuările 

neconforme de 

ape uzate în 

diferiţi emisari 

km reţea de alimentare 

cu apă  

 

90% din locuinţe şi 

agenţi economici 

racordaţi la sistemul de 

alimentare cu apă  

Administrația 

publică locală 

Ograda, Consiliul 

judeţean, Regiile 

de apă, agenţi 

economici, 

populaţia 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

buget 

local/judeţean 

buget de stat 

Mare 
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A27.5 Înfiinţare reţea canalizare (20,5 

km) şi staţie epurare în comuna 

Ograda 

 

Reducerea 

emisiilor 

atmosferice 

generate de 

evacuările 

neconforme de 

ape uzate în 

diferiţi emisari 

km reţea de canalizare, 

nr. staţii de epurare 

 

100% din populaţie 

racordată la canalizare 

conform termenelor de 

conformare impuse de 

legislaţia europeană 

Administrația 

publică locală 

Ograda, Consiliul 

judeţean, Regiile 

de apă, agenţi 

economici, 

populaţia 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

buget 

local/judeţean 

buget de stat 

Mare 

A27.6 Realizare reţea de canalizare şi 

staţie de epurare în comuna 

Sudiţi 

 

Reducerea 

emisiilor 

atmosferice 

generate de 

evacuările 

neconforme de 

ape uzate în 

diferiţi emisari 

km reţea de canalizare, 

nr. staţii de epurare  

 

100% din populaţie 

racordată la canalizare 

conform termenelor de 

conformare impuse de 

legislaţia europeană 

Administrația 

publică locală 

Sudiţi, Consiliul 

judeţean, Regiile 

de apă, agenţi 

economici, 

populaţia 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

buget 

local/judeţean 

buget de stat 

Mare 

A27.7 Extinderea reţelei de alimentare 

cu apă în satul Platoneşti, 

comuna Platoneşti 

 

Reducerea 

emisiilor 

atmosferice 

generate de 

evacuările 

neconforme de 

ape uzate în 

diferiţi emisari 

km reţea de alimentare 

cu apă  

90% din locuinţe şi 

agenţi economici 

racordaţi la sistemul de 

alimentare cu apă  

Administrația 

publică locală 

Platoneşti, 

Consiliul 

judeţean, Regiile 

de apă, agenţi 

economici, 

populaţia 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

buget 

local/judeţean 

buget de stat 

Mare 

A27.8 Înfiinţare staţie de epurare, sat 

Platoneşti, comuna Platoneşti 

 

Reducerea 

emisiilor 

atmosferice 

generate de 

evacuările 

neconforme de 

ape uzate în 

diferiţi emisari 

km reţea de canalizare, 

nr. staţii de epurare 

 

100% din populaţie 

racordată la canalizare 

conform termenelor de 

conformare impuse de 

legislaţia europeană 

Administrația 

publică locală 

Platoneşti, 

Consiliul 

judeţean, Regiile 

de apă, agenţi 

economici, 

populaţia 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

buget 

local/judeţean 

buget de stat 

Mare 
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A27.9 Reabilitarea reţelelor de apă 

potabilă  şi apă uzată în 

municipiul Feteşti 

 

Reducerea 

emisiilor 

atmosferice 

generate de 

evacuările 

neconforme de 

ape uzate în 

diferiţi emisari 

km reţea de alimentare 

cu apă şi canalizare, nr. 

staţii de epurare 

 

90% din locuinţe şi 

agenţi economici 

racordaţi la sistemul de 

alimentare cu apă  

 

100% din populaţie 

racordată la canalizare 

conform termenelor de 

conformare impuse de 

legislaţia europeană 

Administrația 

publică locală 

Feteşti, Consiliul 

judeţean, Regiile 

de apă, agenţi 

economici, 

populaţia 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

buget 

local/judeţean 

buget de stat 

Mare 

A27.10 Reabilitarea reţelei de alimentare 

cu apă şi înfiinţarea reţelei de 

canalizare în comuna Coşereni 

 

Reducerea 

emisiilor 

atmosferice 

generate de 

evacuările 

neconforme de 

ape uzate în 

diferiţi emisari 

km reţea de alimentare 

cu apă şi canalizare, nr. 

staţii de epurare 

 

90% din locuinţe şi 

agenţi economici 

racordaţi la sistemul de 

alimentare cu apă  

 

100% din populaţie 

racordată la canalizare 

conform termenelor de 

conformare impuse de 

legislaţia europeană 

Administrația 

publică locală 

Coşereni, 

Consiliul 

judeţean, Regiile 

de apă, agenţi 

economici, 

populaţia 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

buget 

local/judeţean 

buget de stat 

Mare 
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DOMENIUL TRANSPORT - trafic și infrastructură (surse mobile și surse de suprafață) DOMENIUL 

TRANSPORT  

SUBDOMENIUL 

MIJLOACE DE 

TRANSPORT-

Surse mobile 

M28 Înlocuirea/modernizarea 

vehiculelor utilizate de 

instituțiile publice. 

Achizitionarea de mijloace de 

transport în comun electrice, 

hibride, pe gaz 

Reducerea 

emisiilor 

poluante 

specifice 

arderilor 

incomplete din 

motoarele pe 

combustie 

Reducerea 

relativă estimată 

PM10/PM2.5 > 

30% 

NOx:> 10% 

Nr. de vehicule scoase 

din 

uz/înlocuite/modernizate 

Nr. de mijloace   

transport în comun 

electrice sau hibride 

Consiliul Local, 

instituţii publice  

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Bugetul de Stat 

şi local, AFM, 

fonduri europene  

Medie 

M29 Verificarea strictă a 

autoturismelor, atât la inspecţiile 

periodice dar şi în trafic a 

nivelului de noxe emise 

Reducerea 

emisiilor 

poluante 

specifice 

arderilor 

incomplete din 

motoarele pe 

combustie  

Nr. de autoturisme 

verificate în trafic 

RAR,IPJ, agenti 

economici 

responsabili de 

realizarea ITP 

Permanent  - Guvern, 

private 

Mare 
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M30 Stimularea trecerii  etapizate de 

către populaţie la  achiziţionarea 

de mijloace de transport 

ecologice – electrice sau hibride, 

sau prevăzute cu cele mai bune 

tehnologii de retenție a emisiilor 

poluante 

Reducerea 

nivelurilor de 

emisii specifice 

traficului 

Educerea 

relativă estimată 

NOx: 1-5% 

Pulberi din 

trafic:  

3-5% 

Nr. de autoturisme 

electrice/hibride 

inmatriculate 

 

Nr. de staţii electrice de 

alimentare 

 

Facilităţi atât pentru 

posesorii de auto 

electrice/hibride –scutiri 

de taxe, locuri speciale 

de parcare, etc cât şi 

pentru dealerii auto care 

comercializează aceste 

tipuri de maşini 

 

 

Consiliul Local, 

instituţii publice, 

populaţie, agenţi 

economici  

2016-2020 - Bugetul local, 

buget de stat, 

fonduri private 

Medie  

M31 Încurajarea utilizării bicicletelor, 

mersului pe jos 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de piste 

pentru biciclete 

Km de piste pentru 

biciclete, suprafeţe 

destinate exclusiv 

pietonilor 

Administraţia 

publică locală 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Bugetul local, 

fonduri europene 

Medie 

M31.1 Pistă pentru biciclete in 

mun.Slobozia şi Amara 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de piste 

pentru biciclete 

Km de piste pentru 

biciclete, suprafeţe 

destinate exclusiv 

pietonilor 

Administraţia 

publică locală 

Slobozia și 

Amara 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Bugetul local, 

fonduri europene 

Medie 

M32 Mărirea gradului de folosire a transportului public şi încurajarea utilizării mijloacelor de transport în comun 
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A32.1 Modernizarea şi eficientizarea 

serviciului de transport public de 

călători, modernizarea 

mijloacelor de transport, 

modernizarea staţiilor şi 

asigurarea accesibilităţii 

populaţiei în toate zonele de 

interes din mun. Feteşti 

 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

traficului cu 

importanţă 

majoră asupra 

reducerii 

emisiilor 

atmosferice 

rezultate din 

trafic 

Creşterea numărului de 

mijloace de transport în 

comun 

Creşterea numărului de 

utilizatori ai serviciului 

public de transport 

 

Administraţia 

publică locală 

Feteşti, Consiliul  

judeţean, Guvern 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Bugetul de stat, 

local, fonduri 

europene 

Medie 

A32.2 Modernizarea staţiilor de 

autobuz în comuna Coşereni 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

traficului cu 

importanţă 

majoră asupra 

reducerii 

emisiilor 

atmosferice 

rezultate din 

trafic 

Creşterea numărului de 

mijloace de transport în 

comun 

Creşterea numărului de 

utilizatori ai serviciului 

public de transport 

 

Administraţia 

publică locală 

Coşereni, 

Consiliul  

judeţean, Guvern 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Bugetul de stat, 

local, fonduri 

europene 

Medie 

M33 Proiectare şi realizarea de sensuri giratorii, parcări, drumuri cu sens unic, limitări de viteză, semafoare sincronizate,  benzi speciale dedicate mijloacelor de 

transport în comun pentru evitarea ambuteiajelor şi fluidizarea traficului 

A33.1 Înfiinţare sens giratoriu în 

Municipiul Urziceni 

 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de 

drumuri  

Număr de sensuri 

giratorii, drumuri cu 

sens unic,  

Creşterea numărului de 

rute destinate 

transportului în comun 

Km de benzi destinate 

mijloacelor de transport 

în comun 

Administraţia 

publică locală 

Urziceni 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget local, 

bugetul de   stat, 

fonduri europene 

Mare 
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A33.2 Semaforizare intersecţii în 

Municipiul Urziceni 

 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de 

drumuri  

Număr de sensuri 

giratorii, drumuri cu 

sens unic,  

Creşterea numărului de 

rute destinate 

transportului în comun 

Km de benzi destinate 

mijloacelor de transport 

în comun 

Administraţia 

publică locală 

Urziceni 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget local, 

bugetul de   stat, 

fonduri europene 

Mare 

A33.3 Amenajare parcări în zona pieţei 

din comuna Coşereni 

 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de 

drumuri  

Număr de sensuri 

giratorii, drumuri cu 

sens unic,  

Creşterea numărului de 

rute destinate 

transportului în comun 

Km de benzi destinate 

mijloacelor de transport 

în comun 

Administraţia 

publică locală 

Coşereni 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Buget local, 

bugetul de   stat, 

fonduri europene 

Mare 

M34 Reabilitare/modernizare infrastructura de transport şi infrastructuri conexe 

Reducere estimată a emisiilor de PM10: >35% per km modernizat, în special pentru drumurile de pământ și cele pietruite 

A34.1 Infrastructură tehnico-edilitară şi 

de drumuri în Municipiul 

Urziceni 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de 

drumuri  

Km de drumuri 

reabilitate/modernizate 

Autoritatea 

publică locală 

Urziceni 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

Buget local, 

Buget judeţean, 

Fonduri 

guvernamentale  

 

Mare 
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A34.2 Modernizare drumuri comunale 

în comuna  Gîrbovi 

 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de 

drumuri  

Km de drumuri 

reabilitate/modernizate 

Autoritatea 

publică locală 

Gîrbovi 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

Buget local, 

Buget judeţean, 

Fonduri 

guvernamentale  

 

Mare 

A34.3 Modernizare drumuri comunale 

în comuna Ion  Roată 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de 

drumuri  

Km de drumuri 

reabilitate/modernizate 

Autoritatea 

publică locală Ion 

Roată 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

Buget local, 

Buget judeţean, 

Fonduri 

guvernamentale  

 

Mare 

A34.4 Modernizare drumuri comunale 

în comuna  Manasia 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de 

drumuri  

Km de drumuri 

reabilitate/modernizate 

Autoritatea 

publică locală 

Manasia 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

Buget local, 

Buget judeţean, 

Fonduri 

guvernamentale  

 

Mare 

A34.5 Îmbunătăţirea reţelei de drumuri 

de interes local din comuna 

Coşereni 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de 

drumuri  

Km de drumuri 

reabilitate/modernizate 

Autoritatea 

publică locală 

Coşereni 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

Buget local, 

Buget judeţean, 

Fonduri 

guvernamentale  

 

Mare 
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A34.6 Îmbunătăţirea reţelei de drumuri 

de interes local din comuna 

Ciocîrlia 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de 

drumuri  

Km de drumuri 

reabilitate/modernizate 

Autoritatea 

publică locală 

Ciocîrlia 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

Buget local, 

Buget judeţean, 

Fonduri 

guvernamentale  

 

Mare 

A34.7 Modernizare  drumuri în oraşul 

Fierbinţi-Târg 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de 

drumuri  

Km de drumuri 

reabilitate/modernizate 

Autoritatea 

publică locală 

Fierbinţi-Târg 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

Buget local, 

Buget judeţean, 

Fonduri 

guvernamentale  

 

Mare 

A34.8 Reabilitare pod peste Râul 

Ialomiţa, în oraşul Fierbinţi-Târg 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de 

drumuri  

Km de drumuri 

reabilitate/modernizate 

Autoritatea 

publică locală 

Fierbinţi-Târg 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

Buget local, 

Buget judeţean, 

Fonduri 

guvernamentale  

 

Mare 

A34.9 Asfaltare drumuri locale în 

comuna Jilavele 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de 

drumuri  

Km de drumuri 

reabilitate/modernizate 

Autoritatea 

publică locală 

Jilavele 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

Buget local, 

Buget judeţean, 

Fonduri 

guvernamentale  

 

Mare 
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A34.10 Amenajare trotuare in comuna 

Jilavele 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de 

drumuri  

Km de drumuri 

reabilitate/modernizate 

Autoritatea 

publică locală 

Jilavele 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

Buget local, 

Buget judeţean, 

Fonduri 

guvernamentale  

 

Mare 

A34.11 Modernizare D.J. 201 A în 

comuna Adîncata 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de 

drumuri  

Km de drumuri 

reabilitate/modernizate 

Consiliul 

Județean Ialomița 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

Buget local, 

Buget judeţean, 

Fonduri 

guvernamentale  

 

Mare 

A34.12 Asfaltarea  străzilor comunale 

din comuna Brazii 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de 

drumuri  

Km de drumuri 

reabilitate/modernizate 

Autoritatea 

publică locală 

Brazii 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

Buget local, 

Buget judeţean, 

Fonduri 

guvernamentale  

 

Mare 

A34.13 Modernizare străzi rurale în 

comuna Moldoveni 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de 

drumuri  

Km de drumuri 

reabilitate/modernizate 

Autoritatea 

publică locală 

Moldoveni 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

Buget local, 

Buget judeţean, 

Fonduri 

guvernamentale  

 

Mare 
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A34.14 Modernizare DJ 201 Coşereni - 

Axintele pe o lungime de 18100  

m 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de 

drumuri  

Km de drumuri 

reabilitate/modernizate 

Consiliul 

Județean Ialomița 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

Buget local, 

Buget judeţean, 

Fonduri 

guvernamentale  

 

Mare 

A34.15 Reabilitare drumuri comunale, 

înfiinţare reţea de canalizare, 

extindere reţea de alimentare cu 

apă în comuna  Drăgoeşti 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de 

drumuri  

Km de drumuri 

reabilitate/modernizate 

Autoritatea 

publică locală 

Drăgoeşti 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

Buget local, 

Buget judeţean, 

Fonduri 

guvernamentale  

 

Mare 

A34.16 Modernizarea străzilor în oraşul 

Căzăneşti 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de 

drumuri  

Km de drumuri 

reabilitate/modernizate 

Autoritatea 

publică locală 

Căzăneşti 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

Buget local, 

Buget judeţean, 

Fonduri 

guvernamentale  

 

Mare 

A34.17 Asfaltare drumuri de interes 

local în comuna Sărăţeni 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de 

drumuri  

Km de drumuri 

reabilitate/modernizate 

Autoritatea 

publică locală 

Sărăţeni 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

Buget local, 

Buget judeţean, 

Fonduri 

guvernamentale  

 

Mare 
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A34.18 Asfaltare drumuri comunale, în 

comuna Sfântul Gheorghe 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de 

drumuri  

Km de drumuri 

reabilitate/modernizate 

Autoritatea 

publică locală 

Sfântul Gheorghe 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

Buget local, 

Buget judeţean, 

Fonduri 

guvernamentale  

 

Mare 

A34.19 Amenajare drumuri vicinale, 

comuna Colelia 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de 

drumuri  

Km de drumuri 

reabilitate/modernizate 

Autoritatea 

publică locală 

Colelia 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

Buget local, 

Buget judeţean, 

Fonduri 

guvernamentale  

 

Mare 

A34.20 Amenajare alei pietonale în 

comuna Colelia 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de 

drumuri  

Km de drumuri 

reabilitate/modernizate 

Autoritatea 

publică locală 

Colelia 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

Buget local, 

Buget judeţean, 

Fonduri 

guvernamentale  

 

Mare 

A34.21 Realizarea de alei pietonale în 

comuna Valea  Măcrişului 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de 

drumuri  

Km de drumuri 

reabilitate/modernizate 

Autoritatea 

publică locală 

Valea  Măcrişului 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

Buget local, 

Buget judeţean, 

Fonduri 

guvernamentale  

 

Mare 
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A34.22 Modernizare străzi în Municipiul 

Slobozia, judeţul Ialomiţa 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de 

drumuri  

Km de drumuri 

reabilitate/modernizate 

Autoritatea 

publică locală 

Slobozia 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

Buget local, 

Buget judeţean, 

Fonduri 

guvernamentale  

 

Mare 

A34.23 Reabilitare drumuri locale în 

comuna Miloşeşti 

 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de 

drumuri  

Km de drumuri 

reabilitate/modernizate 

Autoritatea 

publică locală 

Miloşeşti 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

Buget local, 

Buget judeţean, 

Fonduri 

guvernamentale  

 

Mare 

A34.24 Modernizare drumuri de 

exploataţie, în oraşul Amara 

 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de 

drumuri  

Km de drumuri 

reabilitate/modernizate 

Autoritatea 

publică locală 

Amara 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

Buget local, 

Buget judeţean, 

Fonduri 

guvernamentale  

 

Mare 

A34.25 Asfaltarea drumurilor locale din 

comuna Bucu 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de 

drumuri  

Km de drumuri 

reabilitate/modernizate 

Autoritatea 

publică locală 

Bucu 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

Buget local, 

Buget judeţean, 

Fonduri 

guvernamentale  

 

Mare 
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A34.26 Modernizare drumuri comunale, 

realizare trotuare şi borduri, în 

comuna Scînteia 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de 

drumuri  

Km de drumuri 

reabilitate/modernizate 

Autoritatea 

publică locală 

Scînteia 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

Buget local, 

Buget judeţean, 

Fonduri 

guvernamentale  

 

Mare 

A34.27 Modernizare drum comunal 

DC51, comuna Gheorghe Doja 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de 

drumuri  

Km de drumuri 

reabilitate/modernizate 

Autoritatea 

publică locală 

Gheorghe Doja 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

Buget local, 

Buget judeţean, 

Fonduri 

guvernamentale  

 

Mare 

A34.28 Reabilitarea străzilor din 

Ţăndărei 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de 

drumuri  

Km de drumuri 

reabilitate/modernizate 

Autoritatea 

publică locală 

Ţăndărei 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

Buget local, 

Buget judeţean, 

Fonduri 

guvernamentale  

 

Mare 

A34.29 Construcţii şi reparaţii trotuare in 

Ţăndărei 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de 

drumuri  

Km de drumuri 

reabilitate/modernizate 

Autoritatea 

publică locală 

Ţăndărei 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

Buget local, 

Buget judeţean, 

Fonduri 

guvernamentale  

 

Mare 



PLAN DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL IALOMIȚA 
 

50 
 

A34.30 Îmbunătăţirea reţelei de străzi a 

comunei Ograda 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de 

drumuri  

Km de drumuri 

reabilitate/modernizate 

Autoritatea 

publică locală 

Ograda 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

Buget local, 

Buget judeţean, 

Fonduri 

guvernamentale  

 

Mare 

A34.31 Asfaltare străzi interioare şi 

rigole pavate în comuna 

Mărculeşti 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de 

drumuri  

Km de drumuri 

reabilitate/modernizate 

Autoritatea 

publică locală 

Mărculeşti 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

Buget local, 

Buget judeţean, 

Fonduri 

guvernamentale  

 

Mare 

A34.32 Lucrări de asfaltare drum şi 

realizare rigole betonate în 

comuna Sudiţi 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de 

drumuri  

Km de drumuri 

reabilitate/modernizate 

Autoritatea 

publică locală 

Sudiţi 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

Buget local, 

Buget judeţean, 

Fonduri 

guvernamentale  

 

Mare 

A34.33 Modernizarea drumurilor locale 

din comuna Mihail 

Kogălniceanu 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de 

drumuri  

Km de drumuri 

reabilitate/modernizate 

Autoritatea 

publică locală 

Mihail 

Kogălniceanu 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

Buget local, 

Buget judeţean, 

Fonduri 

guvernamentale  

 

Mare 
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A34.34 Pietruire drumuri în comuna 

Sudiţi 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de 

drumuri  

Km de drumuri 

reabilitate/modernizate 

Autoritatea 

publică locală 

Sudiţi 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

Buget local, 

Buget judeţean, 

Fonduri 

guvernamentale  

 

Mare 

A34.35 Reabilitarea infrastructurii 

rutiere în Feteşti 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de 

drumuri  

Km de drumuri 

reabilitate/modernizate 

Autoritatea 

publică locală 

Feteşti 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

Buget local, 

Buget judeţean, 

Fonduri 

guvernamentale  

 

Mare 

A34.36 Reabilitarea drumului DC 34, 

Municipiul Feteşti 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de 

drumuri  

Km de drumuri 

reabilitate/modernizate 

Autoritatea 

publică locală 

Feteşti 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

Buget local, 

Buget judeţean, 

Fonduri 

guvernamentale  

 

Mare 

A34.37 Pietruire drumuri de interes local 

în Făcăeni 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de 

drumuri  

Km de drumuri 

reabilitate/modernizate 

Autoritatea 

publică locală 

Făcăeni 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

Buget local, 

Buget judeţean, 

Fonduri 

guvernamentale  

 

Mare 
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A34.38 Asfaltare drumuri săteşti (28 km) 

în Făcăeni 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de 

drumuri  

Km de drumuri 

reabilitate/modernizate 

Autoritatea 

publică locală 

Făcăeni 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

Buget local, 

Buget judeţean, 

Fonduri 

guvernamentale  

 

Mare 

A34.39 Modernizare strada Linia Mare 

în comuna Coşereni 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de 

drumuri  

Km de drumuri 

reabilitate/modernizate 

Autoritatea 

publică locală 

Coşereni 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

Buget local, 

Buget judeţean, 

Fonduri 

guvernamentale  

 

Mare 

A34.40 Modernizare strada Bisericii 

Mare în comuna Coşereni 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de 

drumuri  

Km de drumuri 

reabilitate/modernizate 

Autoritatea 

publică locală 

Coşereni 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

Buget local, 

Buget judeţean, 

Fonduri 

guvernamentale  

 

Mare 

A34.41 Modernizare strada Heleşteu în 

comuna Coşereni 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de 

drumuri  

Km de drumuri 

reabilitate/modernizate 

Autoritatea 

publică locală 

Coşereni 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

Buget local, 

Buget judeţean, 

Fonduri 

guvernamentale  

 

Mare 



PLAN DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL IALOMIȚA 
 

53 
 

A34.42 Modernizare strada Digului în 

comuna Coşereni 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de 

drumuri  

Km de drumuri 

reabilitate/modernizate 

Autoritatea 

publică locală 

Coşereni 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

Buget local, 

Buget judeţean, 

Fonduri 

guvernamentale  

 

Mare 

A34.43 Amenajare alei pietonale în 

comuna Coşereni 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de 

drumuri  

Km de drumuri 

reabilitate/modernizate 

Autoritatea 

publică locală 

Coşereni 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

Buget local, 

Buget judeţean, 

Fonduri 

guvernamentale  

 

Mare 

A34.44 Modernizare reţea de străzi în 

Căzăneşti 

Potenţial de 

reducere a 

traficului local 

şi aglomeraţiei 

prin realizarea 

unei reţele 

coerente de 

drumuri  

Km de drumuri 

reabilitate/modernizate 

Autoritatea 

publică locală 

Căzăneşti 

2016-2020 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Fonduri 

structurale, 

Buget local, 

Buget judeţean, 

Fonduri 

guvernamentale  

 

Mare 

M35 Amenajare variante ocolitoare pentru devierea tranzitării municipiilor şi oraşelor în special de către  traficul greu 

Scăderea cu 30% a traficului auto în zonele rezidențiale centrale.  

Reducerea estimată a emisiilor poluante rezultate din trafic în zonele rezidenţiale centrale, astfel: 

NO2: 5-10% 

CO:1-3% 

Pb:10-20% 



PLAN DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL IALOMIȚA 
 

54 
 

A35.1 Realizarea unei centuri 

ocolitoare prin nordul 

municipiului Slobozia  

 

Reducerea 

impactului 

asupra mediului 

şi populaţiei 

prin devierea 

tranzitului auto 

din interiorul 

localităţilor 

către periferia 

acestora 

km de variante 

ocolitoare realizaţi 

Administraţia 

publică locală 

Slobozia   

2017-2019 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Bugetul 

local/judeţean, 

Guvern, fonduri 

europene 

Mare 

A35.2 Amenajare drumuri de 

exploatare şi varianta ocolitoare 

în comuna Ciulniţa 

 

Reducerea 

impactului 

asupra mediului 

şi populaţiei 

prin devierea 

tranzitului auto 

din interiorul 

localităţilor 

către periferia 

acestora 

km de variante 

ocolitoare realizaţi 

Administraţia 

publică locală 

Ciulniţa 

2017-2019 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Bugetul 

local/judeţean, 

Guvern, fonduri 

europene 

Mare 

A35.3 Construire şosea centura în 

oraşul Fierbinţi-Târg 

 

Reducerea 

impactului 

asupra mediului 

şi populaţiei 

prin devierea 

tranzitului auto 

din interiorul 

localităţilor 

către periferia 

acestora 

km de variante 

ocolitoare realizaţi 

Administraţia 

publică locală 

Fierbinţi-Târg 

2017-2019 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Bugetul 

local/judeţean, 

Guvern, fonduri 

europene 

Mare 
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A35.4 Realizare rută ocolitoare DN2A 

în oraşul Căzăneşti 

 

Reducerea 

impactului 

asupra mediului 

şi populaţiei 

prin devierea 

tranzitului auto 

din interiorul 

localităţilor 

către periferia 

acestora 

km de variante 

ocolitoare realizaţi 

Administraţia 

publică locală 

Căzăneşti 

2017-2019 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Bugetul 

local/judeţean, 

Guvern, fonduri 

europene 

Mare 

A35.5 Rută ocolitoare a oraşului Amara 

 

Reducerea 

impactului 

asupra mediului 

şi populaţiei 

prin devierea 

tranzitului auto 

din interiorul 

localităţilor 

către periferia 

acestora 

km de variante 

ocolitoare realizaţi 

Administraţia 

publică locală 

Amara 

2017-2019 În funcţie de 

amploarea 

investiţiei 

Bugetul 

local/judeţean, 

Guvern, fonduri 

europene 

Mare 

DOMENIUL PROMOVARE, CONŞTIENTIZARE, INFORMARE 

M36 Campanii de conştientizare a 

populaţiei cu privire la efectele 

poluării atmosferice, sursele 

majore de poluare şi ploluanţii 

specifici, măsurile propuse 

pentru menţinerea calităţii 

aerului la nivelul judeţului 

Ialomiţa 

Conştientizarea 

populaţiei 

potenţial 

afectată de 

poluanţii 

atmosferici  

Nr. de campanii 

desfăşurate, nr. de 

persoane informate 

 

Cel puţin 12 

campanii/an în fiecare 

localitate şi cel puţin 

100 000 de persoane 

informate la nivelul 

judeţului 

 

Administraţia 

publică 

locală/judeţeană, 

autorităţi 

publice 

interesate 

2016-2020 Administraţii 

publice 

locale, 

autorităţi 

locale – 

APM, GNM  

Bugetul 

local/judeţean, 

Guvern, 

fonduri 

europene 

Medie 
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Legenda: 

M-Măsura 

A-Acțiunea 

APM-Agenţia pentru Protecţia Mediului 

GNM-Garda Naţională de Mediu 

IJSU-Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

OSPA-Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice 

APIA-Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 

AFM-Administraţia Fondului pentru Mediu 


