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Pol județean secundar: municipiul Fetești; oraș Tăndărei 
Poli rurali: Movila, Mihai Kogălniceanu 
Comune: Stelnica, Bordușani, Făcăeni, Vlădeni, Giurgeni, Gura Ialomiței, Valea Ciorii, Sudiți, Săveni, 
Platonești

Direcții de dezvoltare: 
Absorbţie activităţi industriale, procesare intermediară a produselor agricole și dezvoltare turistică

Intervenții Strategice:
Fetești: port fluvial turistic și pt. bunuri (cereale, lemn); nod intermodal (CF, port, autostradă) și parc logistic >100ha; 
centru facilități transport (întreținere, cercetare, formare de specialitate); amenajare centru civic și construcție 
primărie; centru cultural-expozițional
Tăndărei: procesare intermediară a produselor agricole; rețele utilități publice; domeniu public
Movila, Mihai Kogălniceanu: rețele utilități publice; domeniu public; infrastructura de educție și sănătate; centre 
colectare produse agricole
Stelnica, Bordușani, Făcăeni, Vlădeni, Giurgeni: puncte acostare turistică; rețele utilități publice; conservare 
patrimoniu natural și istoric; trasee turistice și locuri de campare; centru balnear
Gura Ialomiței, Valea Ciorii, Sudiți, Săveni, Platonești: rețele utilități publice; infrastructura de educție și sănătate

Municipii poli județeni principali: Slobozia 
Orașe centre urbane cu funcții specializate: Amara 
Comune poli rurali: Grivița
Comune: Traian, Scânteia, Ograda, Bucu, Gheorghe Lazăr, Mărculești, Cosâmbești, Ciulnița, 
Perieți, Buești, Andrășești, Gheorghe Doja, Miloșești

Orașe centre urbane cu funcții specializate: 
Căzănești
Comune: Colelia, Cocora, Reviga, Ciochina, 
Albești, Sălcioara, Munteni Buzău, Sărățeni, 
Balaciu, Sf. Gheorghe, Grindu

Direcții de dezvoltare: 
Zootehnie și domenii conexe (cercetare riscuri 
infecții, mediu, etc), lanț procesare alimente, surse 
energetice regenerabile; turism 

Intervenții Strategice:
Căzănești: zootehnie, cercetare zootehnică, rețele 
utilități publice; domeniu public; infrastructura de 
educție și sănătate
Comune: tehnologizare producție agricolă, culturi 
agricole alternative, rețele utilități publice; domeniu 
public; infrastructura de educție și sănătate; 
conservare patrimoniu istoric; turism 

Direcții de dezvoltare: 
Consolidare centru administrativ și cultural al județului; investiții parcuri tehnologice profil agricol; 
tehnologizare activități agricole; zootehnie; procesare alimente, surse energetice regenerabile; turism 
balnear și cultural 

Intervenții Strategice:
Slobozia: variantă ocolitoare; nod multimodal; centru expozițional regional; centru facilități sector agricol 
(întreținere utilaje și tehnologie agricolă, cercetare specializată; formare profesională)
Amara: infrastructura turistică; domeniul public; valorificare rezerve naturale și balneare;
Grivița: rețele utilități publice; domeniu public; infrastructura de educție și sănătate;
tehnologizare activități agricole
Comune: rețele utilități publice; domeniu public; infrastructura de educție și sănătate; conservare 
patrimoniu și peisaj; tehnologizare activități agricole; Zootehnie
Stelnica, Bordușani, Făcăeni, Vlădeni, Giurgeni: puncte acostare turistică; rețele utilități publice; 
conservare patrimoniu natural și istoric; trasee turistice și locuri de campare; centru balnear
Gura Ialomiței, Valea Ciorii, Sudiți, Săveni, Platonești: rețele utilități publice; infrastructura de educție și 
sănătate

Municipii și orașe centre urbane cu rol zonal: Urziceni, Fierbinți Târg
Comune: Jilavele, Armășești, Ciocârlia, Gârbovi, Valea Măcrișului, Manasia, Alexeni, Ion Roată, Axintele, 
Bărcănești, Drăgoești, Roșiori, Coșereni, Borănești, Sinești, Movilița, Dridu, Maia, Rădulești, Adâncata, 
Moldoveni, Bărbulești

Direcții de dezvoltare: 
Eco-agricultură (legumicultură); surse energetice regenerabile; piscicultură și turism pescuit; cercetare mediu și producție 
agricolă 

Intervenții Strategice:
Urziceni: variantă ocolitoare, parc multifuncțional: cercetare/agricultură, producție alimentară; rețele utilități publice; 
domeniu public;
Fierbinți Târg: rețele utilități publice; domeniu public; infrastructura de educție și sănătate;
Alexeni: reciclare funcțională al fostului aerodrom, procesarea intermediară a produselor agricole; 
Comune: tehnologizare producție agricolă, rețele utilități publice; infrastructura de educție și sănătate; piscicultură, turism 
pescuit

Zona de cooperare Căzăneș�Zona de cooperare Urziceni-Fierbinți Târg Zona de cooperare Slobozia-Amara Zona cooperare Feteș�-Tăndărei

Coordonarea obiec�velor de 
dezvoltare spațială cu SDTR

  

Obiec�ve generale

1. OBIECTIV GENERAL DE DEZVOLTARE SPAȚIALĂ A JUDEȚULUI IALOMIȚA - CONSOLIDAREA REȚELEI POLICENTRICE ÎN CONTEXT REGIONAL ȘI NAȚIONAL
OBIECTIV GENERAL 2: CONSOLIDAREA 

ROLULUI ADMINISTRAȚIEI ÎN 
DEZVOLTAREA SPATIALĂ

Obiec�ve cu dimensiune spațială explicită Obiec�ve suport non-spațiale

Obiec�ve spațiale la nivel județean

 

Obiec�ve spațiale la nivel U.A.T. -uri 

Obiec�v sectorial 1:
Conectarea la rețelele de 

transport și energie

Obiec�v sectorial 2:
Asigurarea protejării valorilor 

naturale

 Obiec�v sectorial 3:Creșterea atrac�vității și calității locuirii la nivel U.A.T. urbane și rurale Obiec�v sectorial 4:
Management public și tehnologizare

Obiec�v sectorial 5:
Cercetare teritorială

Obiec�v 3a
Creșterea atrac�vității și calității locuirii la 

nivel U.A.T. urbane

 
Obiec�v 3b

Creșterea atrac�vității și calității locuirii la 
nivel U.A.T. rurale

 

POLITICI DIRECTOARE 

 

OG. 1
Asigurarea unei integrări funcţionale a 
teritoriului naţional în spaţiul european 
prin sprijinirea interconectării eficiente a 
reţelelor energe�ce, de transporturi și 
broadband

 

P1a. Imbunătățirea accesului la 
rețele de transport naționale și 
județene

 

P1b: Imbunătățirea accesului la 
rețele de transport energie

OG. 2
Creșterea calității vieții prin dezvoltarea 
infrastructurii tehnico-edilitară și a 
serviciilor publice în vederea asigurării 
unor spaţii urbane şi rurale de calitate, 
atrac�ve şi incluzive

 

P2a. Menținerea integrității și calității 
patrimoniului natural și a resurselor 
naturale

 

P3-I-a. Imbunătățirea conec�vității urbane P3-II-a. Imbunătățirea conec�vității rurale

P2b. Protecția și valorificarea 
peisajului

P3-I-b. Reabilitarea fondului construit și a 
domeniului public

P3-II-b. Reabilitarea fondului construit și a 
domeniului public

P3-I-c. protecția și falorificarea patrimoniului 
construit

P3-II-c. protecția și falorificarea patrimoniului 
construit

OG. 3
Dezvoltarea unei reţele de localităţi 
compe��ve şi coezive prin sprijinirea 
specializării teritoriale și formarea zonelor 
funcționale urbane;

 

P1a. Imbunătățirea accesului la 
rețele de transport naționale și 
județene

P1b: Imbunătățirea accesului la 
rețele de transport energie

P3-I-d. Susținerea dezvoltării economice P3-II-d. Susținerea dezvoltării economice
P4a. Management public și tehnologizare
P4b. Cercetare spațială conexă PATJ

 

OG. 5
Creşterea capacităţii ins�tuţionale de 
ges�onare a proceselor de dezvoltare 
teritorială

 

P4a. Management public și tehnologizare
P4b. Cercetare spațială conexă PATJ 
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Strategia de dezvoltare spațială:
sinteză propuneri, obiec�ve și măsuri

Strategia de dezvoltare spațială-
sinteză propuneri, obiective și
măsuri 
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Legendă

Zona cooperare Feteș�-Tăndărei

Zona de cooperare Slobozia-Amara

Zona de cooperare Căzăneș�

Zona de cooperare Urziceni-Fierbinți Târg

Schema dezvoltării policentrice a localităților 

Slobozia - pol județean principal

municipiul Feteș� și oraș Tăndărei - poli județeni 
secundari

 muncipiul Urziceni și orașul Fierbinți Târg - centre 
urbane cu rol zonal

oraș Căzăneș� și oraș Amara - centre urbane cu funcții 
specializate

comuna Grivița, comuna Movila și comuna Mihai 
Kogălniceanu - poli rurali

orașe poartă de intrare în județ

Limită UAT, intravilan 

Rețea de transport ru�er

Rețea de transport feroviar
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