
CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

-mii lei -

Cod Program 2019

TOTAL CHELTUIELI 172.749,50

I. Credite de angajament 172.749,50

II.Credite bugetare 172.749,50

finanţate din:

- bugetul local 50.02 169.538,00

I. Credite de angajament 169.538,00

II.Credite bugetare 169.538,00

- venituri proprii 50.10 3.211,50

I. Credite de angajament 3.211,50

II.Credite bugetare 3.211,50

Programul Proiect ,, Creșterea eficienței energetice a clădirii Complexului de servicii Sociale Slobozia

finanţat din:

bugetul local 50.02 2.724,00

I. Credite de angajament 2.724,00

II.Credite bugetare 2.724,00

Programul Construire adăpost pescaresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor

finanţat din:

bugetul local 50.02 1.269,00

I. Credite de angajament 1.269,00

II.Credite bugetare 1.269,00

Programul Centru multifuncțional Amara

finanţat din:

bugetul local 50.02 500,00

I. Credite de angajament 500,00

II.Credite bugetare 500,00

2 Programul
Modernizare curte interioară sediul Consiliul Județean Ialomița

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

Militar Județean Ialomița)

finanţat din:

bugetul local 50.02 207,00

I. Credite de angajament 207,00

II.Credite bugetare 207,00

Programul Creşterea eficienţei energetice a Căminului Școală Slobozia CP5 – clădire școală și clădire 

sală de sport (Liceul Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia)

finanţat din:

bugetul local 50.02 207,00

I. Credite de angajament 207,00

II.Credite bugetare 207,00

Programul
Creșterea eficienței energetice a Sediului Muzeului Județean Ialomița

finanţat din:

bugetul local 50.02 154,00

I. Credite de angajament 154,00

II.Credite bugetare 154,00

Programul
Creșterea eficienței energetice a clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea

finanţat din:

bugetul local 50.02 205,00

I. Credite de angajament 205,00

II.Credite bugetare 205,00
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Cod Program 2019DENUMIREA PROGRAMELOR

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

finanţat din:

bugetul local 50.02 324,00

I. Credite de angajament 324,00

II.Credite bugetare 324,00

Programul Amenajare curte interioara -Liceul Tehnologic Special "Ion Teodorescu"

finanţat din:

bugetul local 50.02 30,00

I. Credite de angajament 30,00

II.Credite bugetare 30,00

Programul Acces în învățământul general obligatoriu (clasele I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregătitoare) 

pentru elevii cu CES

finanţat din:

bugetul local 50.02 0,00

I. Credite de angajament 0,00

II.Credite bugetare 0,00

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

Fierbinți Tȃrg etapa -II-a -Recompartimentări interioare 

finanţat din:

bugetul local 50.02 2.189,00

I. Credite de angajament 2.189,00

II.Credite bugetare 2.189,00

Programul
Închiderea centrelor de plasament provenite din casele de copii

finanţat din:

bugetul local 50.02 170,00

I. Credite de angajament 170,00

II.Credite bugetare 170,00

Programul Dotări independente

finanţat din:

bugetul local 50.02 4.746,00

I. Credite de angajament 4.746,00

II.Credite bugetare 4.746,00

Programul Întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene

finanţat din:

bugetul local 50.02 18.819,00

I. Credite de angajament 18.819,00

II.Credite bugetare 18.819,00

Programul Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101  km 52+759

finanţat din:
bugetul local 50.02 3.135,00

I. Credite de angajament 3.135,00

II.Credite bugetare 3.135,00

Programul Modernizare şi reabilitare drum judeţean DJ 102 H, km 66+317 – 78+862

finanţat din:

bugetul local 50.02 5.000,00

I. Credite de angajament 5.000,00

II.Credite bugetare 5.000,00

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

84+000

finanţat din:

bugetul local 50.02 2.201,00

I. Credite de angajament 2.201,00

II.Credite bugetare 2.201,00

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

finanţat din:

bugetul local 50.02 1.903,00

I. Credite de angajament 1.903,00

II.Credite bugetare 1.903,00

Dezvoltare, reabilitare, modernizare infrastructură de transport rutier
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Programul Modernizare drum județean DJ 203F, DN2C (Grivița)-Smirna-Iazu-Scînteia-Valea Ciorii-

DN21A, km 0+000-km 25+350

finanţat din:

bugetul local 50.02 2.100,00

I. Credite de angajament 2.100,00

II.Credite bugetare 2.100,00

Programul Modernizare drum județean DJ 213A, Mărculești-Bucu, km 32+050-km 37+230

finanţat din:

bugetul local 50.02 6.858,00

I. Credite de angajament 6.858,00

II.Credite bugetare 6.858,00

Programul Modernizare drum județean DJ 203E, Căzănești - Cocora, km 0+000-km12+800

finanţat din:

bugetul local 50.02 5.000,00

I. Credite de angajament 5.000,00

II.Credite bugetare 5.000,00

Programul Modernizare drum județean DJ102H, Colelia-Cocora, km 45+400-58+775

finanţat din:

bugetul local 50.02 0,00

I. Credite de angajament 0,00

II.Credite bugetare 0,00

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

Bordușelu(ieșire din  localitate)

finanţat din:

bugetul local 50.02 200,00

I. Credite de angajament 200,00

II.Credite bugetare 200,00

Programul Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (km 13+865-km37+545) localitățile Drăgoești-

Roșiori-Movilița-Dridu, DJ 101 (km 52+100-37+600) localitățile Dridu-Fierbinți Târg-limită 

județ Ilfov, DJ 101 (km 52+100-59+700) localitățile Dridu-Jilavele și DJ 402 (km 53+700-

61+740) limită județ Călărași-Sinești (DN 2)

finanţat din:

bugetul local 50.02 36.000,00

I. Credite de angajament 36.000,00

II.Credite bugetare 36.000,00

Programul Modernizare DJ 306 limită județul Călărași - Albești- Andrășești-Gheorghe Doja- Crunți 

intersecție cu DJ102H, DJ102H intersecție cu DJ306-Reviga-Cocora-intersecție cu DJ203E, 

DJ203Eintersecție cu DJ 102 H-Cocora -limită județ Buzău

finanţat din:

bugetul local 50.02 3.504,00

I. Credite de angajament 3.504,00

II.Credite bugetare 3.504,00

Programul Elaborare documentații drumuri județene
finanţat din:

bugetul local 50.02 851,00

I. Credite de angajament 851,00

II.Credite bugetare 851,00

24 Programul Eficientizare energetică clădire Spitalul Județean de Urgență SloboziaProgramul Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Slobozia

finanţat din:

bugetul local 50.02 595,00

I. Credite de angajament 595,00

II.Credite bugetare 595,00

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

Urgență Slobozia

finanţat din:

bugetul local 50.02 552,00

I. Credite de angajament 552,00

II.Credite bugetare 552,00

Programul Amenajare centru de îngrijiri paleative

finanţat din:

Dezvoltarea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii de sănătate
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bugetul local 50.02 0,00

I. Credite de angajament 0,00

II.Credite bugetare 0,00

Programul Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Sobozia

finanţat din:

bugetul local 50.02 433,00

I. Credite de angajament 433,00

II.Credite bugetare 433,00

Programul Modernizarea si dotarea incintei cladirii Spitalului Judetean de Urgenta Sobozia

finanţat din:

bugetul local 50.02 100,00

I. Credite de angajament 100,00

II.Credite bugetare 100,00

Programul Imbunătățirea accesului populației din județele Prahova și Ialomița la servicii medicale de 

Urgență

finanţat din:

bugetul local 50.02 65,00

I. Credite de angajament 65,00

II.Credite bugetare 65,00

Programul Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului 

Ialomița

finanţat din:

bugetul local 50.02 86,00

I. Credite de angajament 86,00

II.Credite bugetare 86,00

Programul Amenajare heliport în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia

finanţat din:

bugetul local 50.02 130,00

I. Credite de angajament 130,00

II.Credite bugetare 130,00

Programul Construire și dotare bloc alimentar aferent  Spitalului Județean de Urgență Slobozia

finanţat din:

bugetul local 50.02 120,00

I. Credite de angajament 120,00

II.Credite bugetare 120,00

Programul Intocmire Plan Urbanistic Zonal reabilitare, modernizare și extindere Spitalul Județean de 

Urgența 

finanţat din:

bugetul local 50.02 50,00

I. Credite de angajament 50,00

II.Credite bugetare 50,00

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

finanţat din:

bugetul local 50.02 199,00

I. Credite de angajament 199,00

II.Credite bugetare 199,00buget fonduri externe nerambursabile
50.08

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

finanţat din:

bugetul local 50.02 362,00

I. Credite de angajament 362,00

II.Credite bugetare 362,00

Programul Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul Bolomey 

finanţat din:

Dezvoltarea, reabilitarea, modernizarea patrimoniului cultural al județului
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bugetul local 50.02 576,00

I. Credite de angajament 576,00

II.Credite bugetare 576,00

Programul Documentații privind dezvoltarea regională a Județului Ialomița 

finanţat din:

bugetul local 50.02 101,00

I. Credite de angajament 101,00

II.Credite bugetare 101,00

Programul Planuri strategice de dezvoltare durabilă

finanţat din:

bugetul local 50.02 484,00

I. Credite de angajament 484,00

II.Credite bugetare 484,00

Programul Implementarea Cadrului Comun de Autoevaluare - Garanția unei administrații eficiente în 

slujba cetățeanului 

finanţat din:

bugetul local 50.02 182,00

I. Credite de angajament 182,00

II.Credite bugetare 182,00

Programul Simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul Consiliului 

Județean Ialomița prin digitizarea proceselor de administrare a documentelor și 

finanţat din:

bugetul local 50.02 65,00

I. Credite de angajament 65,00

II.Credite bugetare 65,00

Programul Programul,, Rețeaua județeană VIP -Voluntariat inițiative - profesionalism pentru 

integrarea școlară și socială a copiilor vulnerabili״
finanţat din:

bugetul local 50.02 3,00

I. Credite de angajament 3,00

II.Credite bugetare 3,00

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

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

finanţat din:

bugetul local 50.02 1.065,00

I. Credite de angajament 1.065,00

II.Credite bugetare 1.065,00

Programul Venus-Impreună pentru o viață in siguranță

finanţat din:

bugetul local 50.02 379,00

I. Credite de angajament 379,00

II.Credite bugetare 379,00

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

județul Ialomița, prin furnizarea de servicii sociale

finanţat din:

bugetul local 50.02 45,00

I. Credite de angajament 45,00

II.Credite bugetare 45,00

Programul 2. Gestionarea Programului Județean de Dezvoltare Locală prin intermediul Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitarăfinanţat din:

bugetul local 50.02 10.321,00

I. Credite de angajament 10.321,00

II.Credite bugetare 10.321,00

Programul Finanțare spitale

Program Dezvoltarea capacității administrative

Alte programe

Dezvoltarea durabila a mediului
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finanţat din:

bugetul local 50.02 1.672,00

I. Credite de angajament 1.672,00

II.Credite bugetare 1.672,00

Programul Municipiul Slobozia- alimentare cu apa

finanţat din:

bugetul local 50.02 4.000,00

I. Credite de angajament 4.000,00

II.Credite bugetare 4.000,00

Programul Creștere natalitate

finanţat din:

bugetul local 50.02 2.000,00

I. Credite de angajament 2.000,00

II.Credite bugetare 2.000,00

Programul Transparenta, comunicare publica, promovare

finanţat din:

bugetul local 50.02 512,00

I. Credite de angajament 512,00

II.Credite bugetare 512,00

Programul Ialomița, dintotdeauna pentru totdeauna

finanţat din:

bugetul local 50.02 633,00

I. Credite de angajament 633,00

II.Credite bugetare 633,00

Programul Premii de excelență pentru olimpicii din învățământul preuniversitar de stat

finanţat din:

bugetul local 50.02 206,00

I. Credite de angajament 206,00

II.Credite bugetare 206,00

Programul
Parteneriate pentru coeziune  - Acordarea de finanțări nerambursabile pentru activitați 

nonprofit de interes general  și activități sportive
finanţat din:

bugetul local 50.02 2.306,00

I. Credite de angajament 2.306,00

II.Credite bugetare 2.306,00

Programul Prevenirea abandonului şi instituţionalizării copilului

finanţat din:

bugetul local 50.02 4,00

I. Credite de angajament 4,00

II.Credite bugetare 4,00

Programul Stimularea adopţiei naţionale

finanţat din:

bugetul local 50.02 225,00

I. Credite de angajament 225,00

II.Credite bugetare 225,00

Programul Asigurarea unor măsuri de protecţie alternativă pentru copiii aflaţi în situaţie de risc

finanţat din:

bugetul local 50.02 3.360,00

I. Credite de angajament 3.360,00

II.Credite bugetare 3.360,00

Programul Protecţia copilului în sistem instituţionalizat

finanţat din:

bugetul local 50.02 23.306,00

I. Credite de angajament 23.306,00

II.Credite bugetare 23.306,00

Programul Oferirea de servicii persoanelor adulte cu handicap

Comunicare publică, promovare și participare cetătenească

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa

49

50

52

53

54

55

56

57

58

59

60

51

Pagina 6 din 22



Cod Program 2019DENUMIREA PROGRAMELOR

finanţat din:

bugetul local 50.02 645,00

I. Credite de angajament 645,00

II.Credite bugetare 645,00

Programul Furnizarea de servicii în regim rezidenţial pentru persoanele aflate în situaţie de risc

finanţat din:

bugetul local 50.02 5.196,00

I. Credite de angajament 5.196,00

II.Credite bugetare 5.196,00

Programul Furnizarea de servicii pentru persoanele vârstnice cu handicap

finanţat din:

bugetul local 50.02 7.959,00

I. Credite de angajament 7.959,00

II.Credite bugetare 7.959,00

Programul Oferirea de servicii pentru persoanele adulte cu handicap neuropsihic

finanţat din:

bugetul local 50.02 2.240,00

I. Credite de angajament 2.240,00

II.Credite bugetare 2.240,00

Programul
Proiect ,, Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții , prin consolidarea rețelei 

de asistenți maternali ״

finanţat din:

bugetul local 50.02 1.065,00

I. Credite de angajament 1.065,00

II.Credite bugetare 1.065,00

Programul Constituirea, organizarea, evidenţa şi dezvoltarea colecţiilor

finanţat din:

venituri proprii 50.10 430,00

I. Credite de angajament 430,00

II.Credite bugetare 430,00

Programul Publicitarea şi promovarea colecţiilor şi serviciilor de bibliotecă

finanţat din:

venituri proprii 50.10 548,50

I. Credite de angajament 548,50

II.Credite bugetare 548,50

Programul Coordonarea bibliotecilor publice din judeţ

finanţat din:

venituri proprii 50.10 5,00

I. Credite de angajament 5,00

II.Credite bugetare 5,00

Programul Administrarea patrimoniului mobil și imobil și formarea profesională a angajaților

finanţat din:

venituri proprii 50.10 250,00

I. Credite de angajament 250,00

II.Credite bugetare 250,00

Programul Modernizarea si transformarea bibliotecii cu rol incluziv in comunitate

finanţat din:

venituri proprii 50.10 73,00

I. Credite de angajament 73,00

II.Credite bugetare 73,00

Programul Programe cultural-artistice

finanţat din:

venituri proprii 50.10 560,00

I. Credite de angajament 560,00

II.Credite bugetare 560,00

Programul Programul"Cercetare, conservare, metodologic"

Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu”

Centrul  Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa
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finanţat din:

venituri proprii 50.10 250,00

I. Credite de angajament 250,00

II.Credite bugetare 250,00

Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea”

Programul Programul Arte
finanţat din:

venituri proprii 50.10 370,00

I. Credite de angajament 370,00

II.Credite bugetare 370,00

Programul Educaţie permanentă prin cultură

finanţat din:

venituri proprii 50.10 90,00

I. Credite de angajament 90,00

II.Credite bugetare 90,00

Programul Program editorial și cercetare

finanţat din:

venituri proprii 50.10 90,00

I. Credite de angajament 90,00

II.Credite bugetare 90,00

Programul Cercetare ştiinţifică, achiziţii obiecte muzeale şi evidenţă analitică

finanţat din:

venituri proprii 50.10 30,00

I. Credite de angajament 30,00

II.Credite bugetare 30,00

Programul Conservare, restaurare, întreţinere

finanţat din:

venituri proprii 50.10 10,00

I. Credite de angajament 10,00

II.Credite bugetare 10,00

Programul Valorificare muzeală, relaţii cu publicul

finanţat din:

venituri proprii 50.10 75,00

I. Credite de angajament 75,00

II.Credite bugetare 75,00

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

de creație din cadrul Muzeului Agriculturii "

finanţat din:

venituri proprii 50.10 20,00

I. Credite de angajament 20,00

II.Credite bugetare 20,00

Programul Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural

finanţat din:

venituri proprii 50.10 60,00

I. Credite de angajament 60,00

II.Credite bugetare 60,00

Programul Valorificarea patrimoniului cultural

finanţat din:

venituri proprii 50.10 65,00

I. Credite de angajament 65,00

II.Credite bugetare 65,00

Programul Cercetare științifică și evidența patrimoniului cultural

finanţat din:

venituri proprii 50.10 240,00

I. Credite de angajament 240,00

II.Credite bugetare 240,00

Programul ,, La casa Tudorii״- Festival concurs de tradiție culinară Ialomițeană

finanţat din:

Muzeul Agriculturii Slobozia

Muzeul Judeţean Ialomiţa
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venituri proprii 50.10 45,00

I. Credite de angajament 45,00

II.Credite bugetare 45,00
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CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

1

2 → Construirea si dotarea unui adapost pescaresc pentru cresterea sigurantei pescarilor care practica pescuitul comercial 

intr-un interval de 16 luni de la semnarea contractului de finantare

→ Realizarea unei alei de acces si a unei platforme carosabile pentru parcarea  a maxim 5 automobile si maxim 5  

peridocuri, facilitati de depozitarea si repararea ambarcatiunilor si a uneltelor de pescuit intr-un interval de 16 luni de la 

semnarea contractului de finantare

reabilitarea termică și energetică a clădirii

Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere 

anuală estimată a gazelor cu efect de seră. 

Eficiența energetică: Scădere a consumului 

anual de energie primară al clădirilor publice. 

5 Creşterea eficienţei energetice a Căminului Școală Slobozia 

CP5 – clădire școală și clădire sală de sport (Liceul 

Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia)

207

6 Creșterea eficienței energetice a Sediului Muzeului Județean 

Ialomița

→proiectul prevede masuri de interventie care duc la reducerea emisiilor anuale echivalent CO2 (kg 

CO2/m2/an) de la 46,41 la 18,28 insemnand o reducere de 60,62 %

→roiectul prevede măsuri de intervenție care duc la reducerea consumului anual specific de energie primară 

(utilizând surse neregenerabile fosile) (KWh/m2/an) de la valoarea de 208 la 76,30; respectiv o reducere a 

consumului specific  de 63,32 %. 

→roiectul prevede măsuri de intervenție care duc la reducerea consumului anual de energie primara de la 

276.263,27 kWh/an la 95.611,71 kWh/an; respectiv o reducere a consumului anual de energie primara de 

65,39%.

→cladirea vizata, reprezentata de cladirea administrativa situata la adresa Strada Matei Basarab nr. 30 din 

Municipiul Slobozia prezinta o arie utila (incalzita) mare, respectiv 1155,39 m2.

154

→  modernizare clădire cu suprafața 366,60 

mp, conform HG 429/ 10.04.2003

4 Creşterea eficienţei energetice pentru Clădirea 

Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar Județean 

Ialomița)

207  Scaderea consumului anual de energie 

finala în cladirea publica (din surse 

neregenerabile). 1 clădire care beneficiaza 

de masuri de crestere a eficientei energetice. 

Scăderea consumului anual specific de 

energie primară (din surse neregenerabile) 

total, din care: −pentru încălzire/răcire. 

→proiectul prevede masuri de interventie care duc la reducerea emisiilor anuale echivalent CO2 (kg 

CO2/m2/an) de la 32 la 14 insemnand o reducere de 56,25 %

→proiectul prevede măsuri de intervenție care duc la reducerea consumului anual specific de energie 

primară (utilizând surse neregenerabile fosile) (KWh/m2/an) de la valoarea de 165,98 la 74,38; respectiv o 

reducere a consumului anual de energie primara de 55,18%.

→proiectul prevede măsuri de intervenție care duc la reducerea consumului anual de energie primara de la 

365.299,70 kWh/an la 163.695,50 kWh/an; reducere de 55,18%.

→cladirea vizata spre reabilitare are un regim de ocupare permanent; cladirea servind ca si sediu al Centrului 

Militar Judetean si al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Ialomita.

→obiectivul acestei cereri de finantare este reprezentat de Pavilionul A al centrului Militar Judetean 

Ialomita, cladire cu o arie utila (incalzita) foarte mare, respectiv 2200,80 m2.

          I     -        Reabilitarea patrimoniului  public 

3 Centru multifuncțional Amara → asigurarea  unor activități de perfecționare continuă a funcționarilor publici 500

→ desfășurarea unor activități de promovare a turismului în județul Ialomița 

→desfășurarea unor activități pentru  promovarea dezvoltării  durabile a județului 

Cresterea eficienței energetice a clădirii  Complexului de 

Servicii Sociale  Slobozia , Județul Ialomița 

2.724 îmbunătățirea eficienței energetice

ANEXA NR. 9a 

LA HOTĂRÂREA NR. 147 DIN 27.11.2019

SINTEZA FINANŢĂRII PROGRAMELOR

Nr. 

crt.

Denumirea programelor

→proiectul prevede masuri de interventie care duc la reducerea emisiilor anuale echivalent CO2  de la 88 

(50+38) kg CO2/m2/an la 51 kg CO2/m2/an insemnand o reducere de 42,04 %

→proiectul prevede măsuri de intervenție care duc la reducerea consumului anual specific de energie 

primară (utilizând surse neregenerabile fosile)  de la valoarea de 217,9 kWh/m2/an la 112,5 kWh/m2/an; 

respectiv o reducere a consumului anual de energie primara de 48,37%. 

→proiectul prevede măsuri de intervenție care duc la reducerea consumului anual de energie primara de la 

47212,4 kWh/an la 27950,4 kWh/an; reducere de 40,8%. 

→cladirile care fac obiectul acestei cereri de finantare sunt cladirea scoala si cladirea sala de sport cu o 

suprafata totala de 1031 m2.

Obiective 

Costuri 

programate 

Indicatori de rezultate

(mii lei)

Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea 

siguranței pescarilor

1.269 Construirea unui adăpost pescăresc. 2 locuri 

de muncă (ENI) create în sectorul 

pescuitului sau activități complementare. 

Scaderea consumului anual de energie finala 

în cladirea publica (din surse 

neregenerabile) - Cladire liceu. Scaderea 

consumului anual de energie finala în 

cladirea publica (din surse neregenerabile) - 

Cladire sala sport



Nr. 

crt.

Denumirea programelor Obiective 

Costuri 

programate 

Indicatori de rezultate

(mii lei)

9

10

11 →oferă codiții de confort pentru pacienții vȃrstnici ai centrului

12 →documentație tehnico-economică faza DALI, relevee, certificat de performanță energetic, expertize

13 →aparat specialitate și instituții subordonate

15

2.201 →  modernizare drum județean cu L=27,00 

km→facilitarea accesului la sistemul naţional de drumuri

→creşterea calităţii serviciilor publice

→creşterea calităţii serviciilor publice

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

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

→creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei

Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, km 52+759 →asigurarea gradului de siguranţă a circulaţiei pe DJ 101 în zona râului Prahova prin creşterea capacităţii 

portante a podului

3.135 →  reabilitare pod rutier L= 108,2 m

16 Modernizare şi reabilitare drum judeţean DJ 102 H, km 

66+317 – 78+862

→creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei 5.000 →  modernizare drum judeţean L=12,55 km

→facilitarea accesului la sistemul naţional de drumuri

14 Întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene →asigurarea condiţiilor tehnice pentru menţinerea în stare corespunzătoare a reţelei de drumuri judeţene  18.819 →  reparaţii prin plombări  

→executarea lucrărilor de întreţinere  şi reparaţii curente şi periodice →  covoare asfaltice  

→  reparaţii şi întreţinere drumuri pietruite

→  siguranţa circulaţiei, semnalizare rutieră 

→  alte servicii de întreţinere

324 Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere 

anuală estimată a gazelor cu efect de seră. 

Eficiența energetică: Scădere a consumului 

anual de energie primară al clădirilor 

publice.Scaderea consumului anual de 

energie finala în cladirea publica (din surse 

neregenerabile).  

Amenajare curte interioara- Liceul Tehnologic Special" Ion 

Teodorescu" Slobozia

Evaluarea şi asigurarea calităţii este o parte integrantă a ciclului de dezvoltare instituţională, vizând 

orientarea dezvoltării unităţii şcolare, în sensul creşterii calităţii serviciilor educaţionale, de intervenţie 

terapeutic recuperatorie şi de profesionalizare oferite într-o continuă adaptare la standardele de calitate, 

nevoile şi aşteptările beneficiarilor şi ale comunităţii locale. Instituţia este angajată în ameliorarea calitativă a 

proceselor de învaţare – predare – evaluare, în cautarea soluţiilor creative pentru asigurarea unui învăţământ 

centrat pe elev

0

30

Construirea unei secții externe a  Liceului 

Tehnologic Special “Ion Teodorescu” 

Slobozia 

Proiectul prevede masuri de interventie care duc la reducerea emisiilor anuale echivalent CO2 (kg 

CO2/m2/an) de la 48 la 18 insemnand o reducere de 62,5 % 

Proiectul prevede măsuri de intervenție care duc la reducerea consumului anual specific de energie primară 

(utilizând surse neregenerabile fosile) (KWh/m2/an) de la valoarea de 226,5 la 72,41; respectiv o reducere a 

consumului anual de energie primara de 68,03%. 

Proiectul prevede măsuri de intervenție care duc la reducerea consumului anual de energie primara de la 

214.879,7 kWh/an la 77732,6 kWh/an insemnand o reducere de 63,83%.

Obiectivul acestei cereri de finantare este reprezentat de cladire administrativa, cladire cu o arie utila 

(incalzita) foarte mare, respectiv 890 m2.

Acces în învățămȃntul general obligatoriu ( claseleI-VIII, inclusiv 

nivelul clasei pregătitoare )pentru elevii cu CES

         II          - Dezvoltarea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii de transport rutier

Reducerea gazelor cu efect de seră: Scădere 

anuală estimată a gazelor cu efect de seră. 

Eficiența energetică: Scădere a consumului 

anual de energie primară al clădirilor publice. 

7 Creșterea eficienței energetice a clădirii Centrului Cultural 

"Ionel Perlea"

→proiectul prevede masuri de interventie care duc la reducerea emisiilor anuale echivalent CO2 (kg 

CO2/m2/an) de la 26 la 12 insemnand o reducere de 53,85 %

→proiectul prevede măsuri de intervenție care duc la reducerea consumului anual specific de energie 

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

reducere a consumului anual de energie primara de 60,54%.

→proiectul prevede măsuri de intervenție care duc la reducerea consumului anual de energie primara de la 

666648,75 kWh/an la 333081,25 kWh/an; reducere de 50,04%.

→obiectivul acestei cereri de finantare este reprezentat de Centrul Cultural UNESCO don Municipiul 

Slobozia, cladire cu o arie utila (incalzita) foarte mare, respectiv 4862,5 m2.

205

→asigurarea unui mediu plăcut atât pentru elevii liceului cât şi pentru cadrele didactice → suprafaţă: 10302 mp teren aferent , 

conform HCJ nr.64/16.09.2013

8 Creşterea eficienţei energetice a Clădirii Administrative – 

Str. Răzoare nr. 3

Dotări independente

Compartimentări interioare și montare lift exterior la 

Centrul pentru Persoane Vȃrstnice - Fierbinți Tȃrg - etapa II 

-a -Recompartimentări interioare 

Închiderea centrelor de plasament provenite din case ale 

copiilor

170 →elaborarea cererii de finanțare și a machetelor 

financiare

2.189 →creșterea calității serviciilor acordate 

beneficiarilor                                                     

   →mărirea capacității centrului

4.746



Nr. 

crt.

Denumirea programelor Obiective 

Costuri 

programate 

Indicatori de rezultate

(mii lei)

26

→modernizarea prin imbunatatirea parametrilor relevanti - cresterea vitezei de deplasare, a sigurantei rutiere 

si a portantei, a 47.45 km de drum judetean pe DJ 306, DJ102H si DJ203E. Prin modernizarea tronsoanelor 

de drumuri judetene propuse pe DJ 306, DJ102H si DJ203E se îmbunatateste accesul populatiei si 

mobilitatea acesteia din localitatile adiacente drumurilor reabilitate catre judetele Ilfov, Buzau si Calarasi si 

prin DN2A catre mari centre comerciale Bucuresti si Constanta.Îmbunatatirea starii tehnice a infrastructurii 

rutiere de pe DJ 306, DJ102H si DJ 203E în zonele de interventie a proiectului în scopul cresterii gradului 

de siguranta rutiera si reducerii timpului de calatorie catre centre urbane din regiune.

→prin implementarea proiectului se vor atinge si tinte relevante din perspectiva SUERD prin facilitarea 

imbunatatirii drumurilor secundare si tertiare in Regiunea Dunarii, judetul Ialomita facand parte din aceasta 

regiune

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

judetene propuse spre modernizare sunt deservite de transportul public de calatori

→prin modernizarea a 49.517 km de drum județean pe DJ 101, DJ302 și DJ402 se îmbunătățește accesul 

populației din localitățile adiacente drumurilor reabilitate către județele Ilfov, Prahova și Călărași și prin 

DN1 către București și Brașov.Îmbunătățirea  stării tehnice a  infrastructurii rutiere de pe DJ 101, DJ302 și 

DJ 402 în zonele de intervenție a proiectului în scopul creșterii gradului de siguranță rutieră și reducerii 

timpului de călătorie către centre urbane din regiune, ca: București, Brașov, Slobozia.Din punct de vedere al 

accesibilității se va îmbunătăți legătura către DN 1D și E85 (DN2) prin: DJ 101 a locuitorilor din Movilița, 

Dridu, Jilavele, Moldoveni, Adâncata către județele Ilfov, Prahova și Călărași și prin DN1; prin DJ 302 a 

locuitorilor din Drăgoiești, Roșiori șiMovilița către E85; prin DJ 402 a locuitorilor din Sinești, Lilieci, 

Cătruneşti, și Hagieşti către rețeaua TEN-T și către centre urbane importante ca București și Brașov                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                 

                   

Elaborare documentații drumuri judetene 851 documentații drumuri județene

Modernizare drum județean DJ 213A, Mărculești-Bucu, km 

32+050-km 37+230

→creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei 6.858 →  modernizare drum județean cu L=5,18 

km

24 Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (km 13+865-

km37+545) localitățile Drăgoești-Roșiori-Movilița-Dridu, DJ 

101 (km 52+100-37+600) localitățile Dridu-Fierbinți Târg-

limită județ Ilfov, DJ 101 (km 52+100-59+700) localitățile 

Dridu-Jilavele și DJ 402 (km 53+700-61+740) limită județ 

Călărași-Sinești (DN 2)

36.000 →modernizare drum județean cu L= 49,517 

km

→creşterea calităţii serviciilor publice

Modernizare DJ 102 H, Colelia -Cocora, km 45+400-58+775

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

Smirna-Iazu-Scînteia-Valea Ciorii-DN21A, km 0+000-km 

25+350

→creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei 2.100

21

→creşterea calităţii serviciilor publice

22

20

→  modernizare drum județean cu L=25,35 

km→facilitarea accesului la sistemul naţional de drumuri →  suprafață drum modernizat = 177.434 mp

→creşterea calităţii serviciilor publice →  suprafață trotuare modernizate = 7.678 

mp

→facilitarea accesului la sistemul naţional de drumuri

→  suprafață drum modernizat = 254.611 mp

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

Orezu, km 0+000 - km 35+400

→creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei 1.903 →modernizare drum județean cu L=35,400 

km

→creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei

→creşterea calităţii serviciilor publice

→facilitarea accesului la sistemul naţional de drumuri

→creşterea calităţii serviciilor publice

19

→ modernizare drum județean cu L=47,45 

km

→modernizare drum județean cu L= 12,80 

km→facilitarea accesului la sistemul naţional de drumuri

Modernizare drum județean DJ203E Căzănești -Cocora , km 

0+000-km12+800

→creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei 5.000

0 →  modernizare drum județean cu 

L=13,3750 km

25 Modernizare drum județeanDJ 306 limită județul Călărași -

Albești-Andrășești-Gh Doja-Crunți intersecție cu DJ 

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

intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H-

Cocora-limită județ Buzău

3504

→,semnale- simbol de marcare a intrărilor/ ieșirilor rutiere din județ, realizarea de trotuare în localitățile care 

sunt traversate de drumuri județene, studiu -Testul investitorului privat prudent, elaborare serviciu de 

recensămȃnt a circulației rutiere pe drumurile aflate in administrarea Jud Ialomița, expertiză tehnică in 

vederea stabilirii stării tehnice a podurilor aflate  in administrarea Jud Ialomița, rampe cȃntărire drumuri 

județene, serviciu de recensămȃnt, expertiză tehnică, studii de laborator și teren pentru lucrari reparatii la DJ 

201B

→creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei

→facilitarea accesului la sistemul naţional de drumuri

→creşterea calităţii serviciilor publice

Modernizare drum județean DJ 201,  tronson 

Orezu(intersecție DJ201B)-Piersica-Bordușelu(ieșire din 

localitate) 

→facilitarea accesului la sistemul naţional de drumuri

20023 →  modernizare drum județean 



Nr. 

crt.

Denumirea programelor Obiective 

Costuri 

programate 

Indicatori de rezultate

(mii lei)

30

31

32

→cresterea numarului de beneficiari de infrastructură medicală dotată ( pentru servicii medicale comunitare 

și ambulatorii). Imbunatarirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare prin 

cresterea starii de sanitate publica.

→dotarea infrastructurii ambulatoriilor (inclusiv cu echipamente și dispozitive medicale destinate sectiilor 

suport care deservesc ambulatoriile)    Imbunatarirea accesului la servicii medicale a persoanelor din 

regiunea de implementare prin cresterea starii de sanitate publica.

→ Un număr crescut de Unități / 

Compartimente de Primiri Urgență cu 

echipamente medicale de specialitate noi

→ Creșterea numărului de persoane care 

beneficiază de acces la servicii medicale de 

tip urgență, în cadrul Regiunii

100 → modernizarea și dotarea incintei clădirii 

în vederea creșterii calității serviciilor 

medicale                                

   →Arie desfășurată : corp P+8E = 15200 

mp

27 Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire

Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia

595

→ Echipamente achizitionate pentru 

imbunatatirea actului medical

29

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

acordată asistența medicală de tip intervențional pentru toți locuitorii din județul Ialomița                           

→lucrări proiectare și execuție a unui bloc operator, dotare bloc operator cu echipamente specifice de ultimă 

generație

433 → construirea unei clădirii în care să 

funcționeze blocul operator din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Slobozia                                                                

                                                        

→ clădire P+2E, Ac= 1200mp, Ad= 3600mp 

, Arie utilă unitate spitalizare = 3240mp, 

regim înalțime St+P+2E

→lucrări de reabilitare șarpantă, 

recompartimentare, refacere finisaje, dotare 

cu aparatură sanitară, refacere instalații 

termice, sanitare și reabilitare termică

→suprafață = 533 mp, conform CF nr. 

33571

→ Unitate de primire urgenta extinsa si 

modernizata

→ridicarea nivelului calitativ al actului medical prin extinderea și modernizarea UPU din cadrul Spitalului 

Judetean de Urgenta Slobozia.

→scăderea numărului de pacienți redirecționați prin dotarea cu aparatură medicala complexa.

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

standarde europene.

→ Ambulatoriu din cadrul Spitalului 

Judetean de Urgenta Slobozia modernizat.

28 552→ridicarea nivelului calitativ al actului medical prin reabilitarea si modernizarea Ambulatoriului din cadrul 

Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia

→scaderea numarului de pacienti internati, precum si a timpului necesar pentru diagnosticare si tratament ca 

urmare a reabilitarii si modernizarii Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia.

→diagnosticarea pacientilor in stadiul incipient si tratarea cu succes a unor afectiuni mai usoare, prevenind 

agravarea lor, ca urmare a crearii unor conditii de tratament in ambulatoriu la standarde europene.

  III  -      Dezvoltarea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii de sănătate

Imbunătățirea accesului populației din jud Prahova și 

Ialomița la servicii medicale de urgență

65

Amenajare centru de îngrijiri paleative →asigurarea unui mediu propice tratării bolilor paleative 0

→ furnizarea celor mai bune servicii de îngrijire a pacienților                                      

 → lucrări de amenajare interioară, recompartimentare, refacere circuite funcționale și operaționale, dotare 

cu aparatură moderna spații interioare

Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean 

de Urgență Sobozia

Construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Sobozia

86

Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din 

cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia

 →dotarea infrastructurii unităților de primiri urgențe și a compartimentelor de primiri urgențe (inclusiv cu 

echipamente pentru terapie intensivă – ATI, precum și echipamente destinate sectiilor support care deservesc 

UPU).

→îmbunatarirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare prin cresterea 

starii de sanitate publica.

→ Un număr crescut de persoane care 

beneficiază de serviciile medicale 

desfășurate în unitățile dotate. 

→ Dotarea ambulatoriilor din cadrul 

Regiunii de Dezvoltare cu aparatură 

medicală de specialitate. 

→ Creșterea numărului de persoane care 

beneficiază de acces la servicii medicale de 

tip ambulatoriu, în cadrul Regiunii
33 Asigurarea accesului la servicii de sănatate in regim 

ambulatoriu pt populația jud. Ialomița



Nr. 

crt.

Denumirea programelor Obiective 

Costuri 

programate 

Indicatori de rezultate

(mii lei)

34

35

36

37

→cresterea participarii locale la pastrarea si promovarea patrimoniului cultural reprezentat de Biserica de 

lemn „Sf. Nicolae”, crearea unei piete pentru mestesuguri traditionale si organizarea de manifestari culturale 

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

si specificul local.

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

de cultura in vederea gestionarii problematicii de restaurare, conservare si punere in valoare a monumentului 

istoric Biserica de lemn „Sf. Nicolae” din Slobozia prin asigurarea unei infrastructuri durabile si accesibile. 

Construire și dotare bloc alimentar aferent  Spitalului 

Județean de Urgență Slobozia

→ studii de teren , alte documentații

362

→conservarea si punerea in valoare a monumentului istoric Biserica de lemn „Sf. Nicolae” din Slobozia 

pentru impulsionarea dezvoltarii comunitatii locale prin activitati investitionale si cresterea atractivitatii 

turistice a zonei prin realizarea de lucrari specifice de restaurare.

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

amenajare peisagera, iluminat arhitectural economic si protectia mediului in zona monumentului istoric 

Biserica de Lemn „Sf. Nicolae”.

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

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

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

acestuia in circuitul turistic al Judetului Ialomita.

→cresterea numarului de vizitatori in procent de 5% fata de anul anterior depunerii cererii de finantare prin 

realizarea de campanii de marketing si promovare a obiectivului de patrimoniu, crearea website-ului 

obiectvului si diseminarea de materiale de promovare si informare.  

120 → elaborare documentație în vederea 

construirii și dotării unui bloc alimentar  în 

cadrul Spitalului Județean de Urgență 

Slobozia                                                                    

          

→ construire clădire P+1E, Arie desfășurată 

estimată = 1600 mp, Arie construită 

estimată = 800 mp

Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric 

Orașul de Floci

Restaurare și conservare Biserica de lemn „Sf. Nicolae” 199 → Restaurarea si conservarea obiectivului 

de patrimoniu Biserica de Lemn Sf. Nicolae 

din Municipiul Slobozia, judetul Ialomita

→ Cresterea competitivitatii economice in 

Municipiul Slobozia. 

→ Cresterea cu 5% a numarului de vizitatori 

fata de numarul celor care au vizitat 

obiectivul in anul 2016, respectiv cu 1055 

vizitatori in plus. 

→ Dotarea si amenajarea parcului Muzeului 

National al Agriculturii din componenta 

caruia face parte si Biserca de Lemn.

→ Introducerea obiectvului de patrimoniu 

Biserica de Lemn Sf. Nicolae in circuitul 

turistic al Judetului Ialomita si implicit a 

Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia.

→ Asigurarea dezvoltarii durabile a 

judetului Ialomita prin realizarea de 

investitii in infrastructura Municipiului 

Slobozia

→cestaurarea, consolidarea, conservarea si punerea in valoare a sitului arheologic de interes national 

prioritar ORASUL DE FLOCI, din comuna Giurgeni, judetul Ialomita, ca factor de  impulsionare a 

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

potentialului  turistic al monumentului istoric.

 →cresterea atractivitatii sitului arheologic ORASUL DE FLOCI prin constructii noi, dotari moderne si 

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

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

Europa.

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

si documentare pentru tot ceea ce are reprezentativ judetul Ialomita, in plan istoric, cultural si turistic,  prin 

care  sa se incurajeze modalitatile active de relationare cu valorile patrimoniului natural, cultural si istoric al 

judetului Ialomita, intelegerea lor din perspective inedite si integrarea  in schimbul si circuitul cultural 

national si european.

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

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

de Floci propusa in proiect.

→cresterea numarului de vizitatori in procent de 5% fata de anul anterior depunerii cererii de finantare prin 

realizarea de campanii de marketing si promovare a obiectivului de patrimoniu, crearea website-ului 

obiectvului si diseminarea de materiale de promovare si informare, respectiv cu 1055 de vizitatori mai mult.  

38

            IV           - Dezvoltarea, reabilitarea, modernizarea patrimoniului cultural al județului

Intocmire PUZ-Reabilitare,, modernizare și extindere SJUS →documentație necesară elaborării SF 50 →creșterea procentului  de ocupare al 

terenului la 24%

Amenajare heliport în cadrul Spitalului Județean de Urgență 

Slobozia

→ elaborare documentație în vederea 

amenajării unui heliport în cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Slobozia

→ studiu de teren și obstacolare 130

→  Reabilitarea si punerea in valoare a 

obiectivului de patrimoniu monument istoric 

Orasul de Floci din comuna Giurgeni, 

judetul Ialomita. 

→ Cresterea cu 5% a numarului de vizitatori 

fata de numarul celor care au vizitat 

obiectivul in anul 2016, respectiv cu cate 

1055 vizitatori per an. 

→ Realizarea de lucrari de amenajare a 

teritoriului, amenajare peisagera, iluminat 

arhitectural economic si protectia mediului 

in zona sitului arheologic Orasul de Floci 

propusa in proiect

→ Introducerea obiectvului de patrimoniu 

monument istoric Orasul de Floci in 

circuitul turistic al Judetului Ialomita. 

→ Cresterea competitivitatii economice in 

Comuna Giurgeni, Judetul Ialomita,

→ Asigurarea dezvoltarii durabile a 

judetului Ialomita prin realizarea de 

investitii in infrastructura Comuna Giurgeni, 

Judetul Ialomita



Nr. 

crt.

Denumirea programelor Obiective 

Costuri 

programate 

Indicatori de rezultate

(mii lei)

39

40

41

→ Numărul de obiective de patrimoniu 

restaurate/protejate/conservate: 1 obiectiv

→Numărul de  vizitatori înainte, respectiv 

după intervenţia asupra obiectivul de 

patrimoniu care beneficiază de sprijin: 0 

(inainte) / 4000 (dupa)

576

362

Reabilitarea monumentului istoric și de arhitectură Conacul 

Bolomey 

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

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

conservării, restaurării şi valorificării monumentului istoric prin dezvoltarea turismului şi activităţilor conexe.

→dezvoltarea economică locală prin impulsionarea dezvoltării turismului şi prin diversificarea afacerilor 

locale.

Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric 

Orașul de Floci

→cestaurarea, consolidarea, conservarea si punerea in valoare a sitului arheologic de interes national 

prioritar ORASUL DE FLOCI, din comuna Giurgeni, judetul Ialomita, ca factor de  impulsionare a 

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

potentialului  turistic al monumentului istoric.

 →cresterea atractivitatii sitului arheologic ORASUL DE FLOCI prin constructii noi, dotari moderne si 

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

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

Europa.

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

si documentare pentru tot ceea ce are reprezentativ judetul Ialomita, in plan istoric, cultural si turistic,  prin 

care  sa se incurajeze modalitatile active de relationare cu valorile patrimoniului natural, cultural si istoric al 

judetului Ialomita, intelegerea lor din perspective inedite si integrarea  in schimbul si circuitul cultural 

national si european.

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

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

de Floci propusa in proiect.

→cresterea numarului de vizitatori in procent de 5% fata de anul anterior depunerii cererii de finantare prin 

realizarea de campanii de marketing si promovare a obiectivului de patrimoniu, crearea website-ului 

obiectvului si diseminarea de materiale de promovare si informare, respectiv cu 1055 de vizitatori mai mult.  

38

101 → garanția unei administrații eficiente în 

slujba cetățeanului, direcții de dezvoltare 

integrată a județului, dezvoltarea turismului 

regional                           

   → achiziționarea unui incinerator mobil 

de animale

→ achiziția unor facilități de ucidere

→ achiziția unei instalații de dezinfecție și 

dezinsecție

Documentații privind dezvoltarea regională a Județului 

Ialomița

V   - Dezvoltarea durabilă a mediului

→  valorificarea apei cu potențial geotermal ,amenajare peisagistică,  instalație de neutralizare a deșeurilor 

de origine animală, instalație de dezinfecție și dezinsecție  Ialomița

→ îmbunătățirea sau extinderea serviciilor de bază locale pentru populația rurală, inclusiv pentru petrecerea 

timpului liber și pentru cultură și infrastructură asociată” vine în întâmpinarea nevoilor județului Ialomița 

prin posibilitatea achiziționării de incineratoare mobile și alte facilități de ucidere, inclusiv achiziționarea de 

mijloace specializate de tractare/transport destinate incineratoarelor    

→ sprijin pentru acțiuni preventive menite să reducă consecințele dezastrelor naturale, evenimentelor 

adverse și evenimentelor catastrofale, creșterea capacității operaționale de prtevenire a apariției epizootiilor 

și combatarea acestora

VI-            Dezvoltarea capacității administrative 

→  Reabilitarea si punerea in valoare a 

obiectivului de patrimoniu monument istoric 

Orasul de Floci din comuna Giurgeni, 

judetul Ialomita. 

→ Cresterea cu 5% a numarului de vizitatori 

fata de numarul celor care au vizitat 

obiectivul in anul 2016, respectiv cu cate 

1055 vizitatori per an. 

→ Realizarea de lucrari de amenajare a 

teritoriului, amenajare peisagera, iluminat 

arhitectural economic si protectia mediului 

in zona sitului arheologic Orasul de Floci 

propusa in proiect

→ Introducerea obiectvului de patrimoniu 

monument istoric Orasul de Floci in 

circuitul turistic al Judetului Ialomita. 

→ Cresterea competitivitatii economice in 

Comuna Giurgeni, Judetul Ialomita,

→ Asigurarea dezvoltarii durabile a 

judetului Ialomita prin realizarea de 

investitii in infrastructura Comuna Giurgeni, 

Judetul Ialomita

Planuri strategice de dezvoltare durabilă → plan județean de gestionarea deșeurilor;  

→plan de menținerea calității aerului

 →actualizare plan de amenajare a teritoriului județului 

 →strategia de dezvoltare a județului

484 →  indicatori de calitate a aerului,               

→direcții de dezvoltare integrată a 

județului,                                      

→ baza de date pentru definirea , 

obiectivelor şi ţintelor judeţene ce se 

realizează în conformitate cu P.N.G.D.
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42 →Imbunatatirea managementului calitatii in Consiliul Judetan Ialomita prin introducerea standardului CAF 

intr-un interval de 16 luni.                                             

→      Creşterea capacităţii personalului din Consiliului Judeţean Ialomiţa de a implementa sistemul C.A.F., 

prin realizarea instruirilor pentru minim 20 persoane, a schimbului de experienţă pentru 15 persoane şi a 

campaniilor de promovare la scară largă cu privire la beneficiile intoducerii sistemului C.A.F.                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                        

  → Dezvoltarea şi perfecţionarea cunoştinţelor şi a abilităţilor în domeniul dezvoltării durabile şi a egalităţii 

de şanse pentru minim  30 persoane din Consiliului Judeţean Ialomiţa iîntr-un interval de 2 luni, cu scopul 

aplicării acestor concepte în organizaţie pentru un 

43 simplificare proceduri administrative

44 integrare școlară

45 →creșterea calității sistemului de asistență socială prin introducerea de instrumente / proceduri / mecanisme , si prin 

îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioiștilor

46 →crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru transferul la o viașă independentă 

al victimelor violenței domestice

47 →furnizarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice din cadrul Centrului Comunitar 

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

48  → implementarea proiectelor de dezvoltare locala   prin intermediul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară, prin accesarea fondurilor locale, europene sau de altă natură                   

49 susținere pentru aparatură medicală și reparații capitale

50 program alimentare apă

51 program susținere  natalitate

→reducere numîr de bătrâni vulnerabili

→creșterea numărului de asistenți maternali  cu 22 

pȃnă în anul 2023

 Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor   - 

Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții 

prin consolidarea rețelei de asistenți maternali ˮTEAM -UP  

1.065

Împreună pentru bunici - reducerea numărului de bătrâni 

vulnerabili în comuna Traian, județul Ialomița, prin 

furnizarea de servicii sociale

45

VENUS-Împreună pentru o viaîă în siguranță 379

→ crearea unor atitudini civice și morale constructive, prin care să se identifice, definească și argumenteze 

credibil o nouă percepție asupra  a ceea ce este deosebit sau unic în zestrea spirituală ialomițeană

→numărul partenerilor în realizarea acțiunii: 

5

→fluidizarea circuitului informaţional intern şi extern

53 "Ialomiţă-  Dintotdeauna, pentru totdeauna" 2019 - 

Sărbătorirea Zilei Naţionale a României

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

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

inedite

633 →numărul acțiunilor relevante propuse: 1

             VIII              -    Comunicare publica, promovare si participare cetateneasca 

52 Transparenta, comunicare publica, promovare (realizarea de 

materiale de promovare, promovarea prin mass media,  tipărituri)                                                                                                          

                                                                                                        

Activitati propuse:                                                       1. 

IALOMIȚA-PROMOVARE TURISTICĂ                             2. 

ACTIVITAȚI DE PROMOVARE PRIN MASS-MEDIA 

LOCALA

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

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

512 → nr. de contracte de servicii de promovare, 

publicitate şi informare: 7

→perfecționarea comunicării în spaţiul public prin mass media                                                                     → 

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

atractivității acestuia ca destinație turistică pe direcțiile prioritare specifice identificate

→tipuri de materiale promoționale realizate: 

100.000 buc

→promovarea transparenţei administrative → număr de materiale achiziționate : 20.000 

buc

,, Rețeaua județeană VIP-Voluntariat - inițiative - 

profesionalism pentru integrarea școlară și socială a copiilor 

vulnerabiliˮ

Gestionarea Programului Județean de Dezvoltare Locală 

prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

Municipiul Slobozia- alimentare cu apă

10.321

4.000

program județean

îmbunătățirea calității apei

→o viață în siguranță

→Autorități și instituții publice locale în 

care s-au implementat sisteme unitare de 

management al calității și al performanței 

dezvoltate prin program conform Planului 

de acțiune pentru prioritizarea și etapizarea 

implementării managementului calității        

→   Personal din administrația publică 

locală care a fost certificat la încetarea 

calității de participant la formare legată de 

OS 2.1

Implementarea Cadrului comun de Autoevaluare - Garanția 

unei administrații eficiente în slujba cetățeanului 

182

Creștere natalitate susținere natalitate2.000

         VII   -       Alte programe

Finanțare spitale 1.672 aparatură medicală

Simplificarea procedurilor administrative și reducerea 

birocrației la nivelul Consiliului Județean Ialomița prin 

digitizarea proceselor de administrare a documentelor și 

retrodigizarea arhivei

65

3
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54

55

57

58

59

56

Furnizarea de servicii în regim rezidenţial pentru persoanele 

varstnice aflate în situaţie de risc

→oferirea de servicii în regim rezidenţial pentru persoanele vârstnice aflate în situaţie de risc 5.196 → circa 135 de persoane vărstnice vor 

beneficia  de serviciile ăn sistem 

rezidențialîn cadrul centrelor din Balaciu și 

Fierbinți
→consilierea şi recuperarea persoanelor vârstnice din centre

→menţinerea copilului în familia naturală 4

Asigurarea unor măsuri de protecţie alternativă pentru copiii 

aflaţi în situaţie de risc

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

profesionişti)

3.360

Prevenirea abandonului şi instituţionalizării copilului →  se vor acorda ajutoare materiale la un 

număr de 30 familii pentru prevenirea 

instituționalizării copilului, respectiv 

deplasările la domiciliu și acordarea de 

consultanță gratuită

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

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

de primire în regim de urgenţă, centre pentru tineri)

23.306 → circa  250 copii vor beneficia de protecţie 

în cadru instituţional (centre de plasament, 

casuțe de tip familial, centre pentru 

tineri,etc)

Stimularea adopţiei naţionale →prevenirea institutionalizării prin protecţia copilului într-o familie adoptivă 225 →  prin suportul moral și informațional 

acordat familiilor în vederea adopției, se va 

evita abandonul și instituționalizarea 

copiilor și implicit efectele negative ale 

mediului instituționalizat

Oferirea de servicii persoanelor adulte cu handicap →asigurarea de servicii de recuperare în cadrul Centrului de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu 

Slobozia

645

→ circa 100 copii vor beneficia de protecţie 

la asistenţi maternali profesionişti

→  un număr mediu de 31 persoane adulte 

cu handicap vor beneficia anual de servicii 

de recuperare în cadrul  Centrului de 

Recuperare Neuromotorie de tip 

Ambulatoriu Slobozia

"Premii de excelenţă pentru olimpicii din învăţământul 

peuniversitar de stat"

→ sprijinirea actului educațional (de formare si dezvoltare atat intelectuala, cat si fizica) din unitațile de 

învațămant preuniversitar de pe teritoriul județului Ialomița       reprezinta si va reprezenta întotdeauna o 

prioritate                                                    

  → stabilirea unor criterii de acordare a unor granturi unitaților de învățămant preuniversitar de stat din 

județul Ialomița                                                                      

→ numărul acțiunilor relevante propuse: 1     

 

 → numărul partenerilor în realizarea 

acțiunii: 30

    → numărul beneficiarilor (elevi și 

206

"Parteneriate pentru coeziune"                                                                                                           

                                                       

Acordarea de finanțări nerambursabile pentru activitați 

nonprofit de interes general  și activități sportive                                                      

→ susținerea activităților și/sau organizațiilor neguvernamentale în desfașurarea activităților nonprofit în 

domenii precum cultură/culte/religie, educație, sport, protecția mediului,                                                                       

            

→ dezvoltarea acțiunilor în parteneriat interinstituțional, care să crească impactul acțiunilor organizate și să 

se consolideze cultura partenerială,                                      

  → diversificarea mijloacelor de promovare și diseminarea informațiilor semnificative pentru județul 

Ialomița                                                                                                            

→ numărul acțiunilor relevante propuse: 

minim 5                                                                

      → numărul partenerilor în realizarea 

acțiunii: minim 5                                  

2.306

→ integrarea valorilor civilizației ialomițene în schimbul și circuitul cultural național și european →numărul participanților la manifestările 

organizate în proiecte: 500→organizarea unei recepții oferită de Președintele Consiliului Județean Ialomița cu prilejul  sărbătoririi Zilei 

Naționale a României

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

consolideze cultura partenerială

→diversificarea mijloacelor de promovare și diseminare a informației culturale semnificative pentru județul 

Ialomița, prin integrarea lor într-o strategie comunicațională coerentă

53 "Ialomiţă-  Dintotdeauna, pentru totdeauna" 2019 - 

Sărbătorirea Zilei Naţionale a României

633

           IX           -     Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa

61

60
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62

63

64 →creșterea calității sistemului de asistență socială prin introducerea de instrumente / proceduri / mecanisme și prin 

îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem

7.959 →  în medie 145 persoane vârstnice cu 

handicap vor beneficia de servicii în regim 

rezidenţial în Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă Slobozia

→ înregistrarea în sistemul informatizat a 

peste 4000 de fișe ISBD și a 13.000 u.b 

→ nimărul de unități de bibliotecă existente 

introduse în sistem informatizat Tin Read   

13000

Oferirea de servicii pentru persoanele adulte cu handicap 

neuro-psihic

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

Movila

Furnizarea de servicii pentru persoanele vârstnice cu 

handicap

→constituire, organizarea și conservarea colecţiilor  într-un sistem unitarcare să facă posibilă utilizarea 

deplină a colecțiilor, integrarea și regăsirea rapida a documentelor de biblioteca

     X-         Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu”

65 Constituirea, organizarea, evidenţa şi dezvoltarea colecţiilor

→dezvoltarea colecţiilor de bibliotecă, menţinerea caracterului enciclopedic al fondului de carte

Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții , 

prin consolidarea rețeleim de asistenți maternali ״

1.065 → crețterea numărului de asistenți maternali 

cu 22 pȃnă în anul 2023

→oferirea de servicii în regim rezidenţial pentru persoanele vârsnice cu handicap în Centrul de Îngrijire şi 

Asistenţă Slobozia

→  numărul de prezentări de carte: 400                                     

→  numărul de manifestări culturale:60

→  numărl de apariţii în mass-media locală 

şi naţională: 90

→  numărul de unităţi de bibliotecă 

existente :241000 u.b;

→ un număr mediu de  41 de  persoane 

adulte cu handicap neuro-psihic vor 

beneficia de protecţie în sistem rezidenţial, 

de consiliere şi îngrijire corespunzatoare 

430

→  număr de volume achiziţionate pentru 

dezvoltarea colecțiilor- 3000 u.b

2.240

→continuarea programului de informatizare a colecţiilor 

250 →  perfecționarea angajaților:9                          

    →  activități de administrarea 

patrimoniului:12

→modernizarea şi creşterea eficientă a serviciilor de bibliotecă

→participarea la activităţi culturale desfăşurate în bibliotecile publice şi distribuirea în bibliotecile publice 

din judeţ a donaţiilor de carte →colectarea datelor privind activitatea bibliotecilor publice din judet în vederea centralizarii și îtocmirii 

rapoartelor statistice anuale

→  numărul de instruiri metodice 

organizate: 3

68 Administrarea patrimoniului mobil și imobil și formarea 

profesională a angajaților

→perfecționarea continuă a personalului de specialitate prin aprofundarea și consolidarea cunoștințelor 

specifice activităților desfășurate de instituție. Asimilarea infomațiilor și modificărilor 

legislative/biblioteconomice nou-apărute                                                    

→ administrarea și întreținerea patrimoniului instituției 

→  informaţii oferite: 7.000                       

→număr referințe și bibliografii: 3500

→  număr de rezervări de titluri: 1.800

→  numărul de sesiuni de internet: 1200

→  numărul de parteneriate educaţionale: 50                   

67 Coordonarea bibliotecilor publice din judeţ →îndrumarea metodologică conform Legii nr. 334/2002 5 →  numărul de activităţi culturale 

desfăşurate de bibliotecile publice din judeţ: 

66 Publicitarea şi promovarea colecţiilor şi serviciilor de 

bibliotecă

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

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

548,5 →  numărul de expoziţii tematice de carte:70

→promovarea valorilor naționale și universale prin manifestări culturale: expoziții și lansări de carte, 

dezbateri, omagierea unor evenimente istorice sau a unor personalități culturale, întălniri cu scriitorii                                                                                               

                                                                                 

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

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

                             

→amplificarea  parteneriatelor locale, județene, naționale și internaționale în vederea susținerii țn comun a 

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

categorii de utilizatori potențiali în utilizatori activi 

→  numărul de lansări de carte: 30
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Modernizarea și transformarea bibliotecii cu rol incluziv în 

comunitate 

69 →modernizarea și diversificarea serviciilor de bibliotecă pentru venirea în  întȃmpinarea  utilizatorilor 

→menținerea categoriilor existente de utilizatori și atragerea altor categorii socio -profesionale 

→  nr de CD/DVD editate:1

→  Promovarea ansamblului "Doina 

Baraganului" si a cantecului ialomitean

1 Decembrie - Ziua Națională a României

Zestrea Ialomițeană - promovarea artiștilor Ialomițeni , două ediții

→  actualizarea şi optimizarea site-urilor 

instituţiei (5 site-uri).

Programul editorial                                                        

71 Programul "Cercetare - Conservare - Metodologic" →cercetarea și evaluarea realității fenomenului culturii populare                                    

 →asigurarea asistentei de specialitate pentru institutii culturale in vederea selectarii, protejarii si promovarii 

valorilor autentice ale culturii populare

250 → numarul de intalniri cu personalul de 

specialitate din teritoriu:2

 →numărul zonelor etnofolclorice 

investigate: 3 zone folclorice  

→stadiul de optimizare al bazei de date 

computerizate a institutiei: 90%                       

  

 → numarul de persoane din institutie 

participante la cursuri de specializare: 2 

persoane

Sărbătoarea colindului „Sub zare de soare“

 Festivalul Internaţional de Folclor „Floare de pe Bărăgan“ →  număr de expoziții: 2

„Participări la festivaluri internaţionale de folclor“ →  număr de pliante : 4

→  Număr de spectacole folclorice susţinute 

în judeţ: 15

→  număr de premii obţinute la evenimente 

cultural-artistice naţionale: 5

→  apariţii televizate (numărul de 

evenimente cultural-artistice): 11

 „Când eram pe Ialomiţa“ →  numărul  de participări la manifestări 

cultural-artistice naționale : 4

 ,, Programe culturale de parteneriat cu alte instituții ˮ →  numărul  de participări la manifestări 

cultural-artistice internaționale :2

 Festivalul naţional de muzică uşoară „Trofeul 

tinereţii“–Amara(parteneriat)

→valorificarea tradițiilor muzicale, coregrafice și etnografice ale folclorului ialomițean și național prin 

mijlocirea artei spectacolului                                                          

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

colaborare locală, regională, naţională şi internaţională 

→  dotare cu rafturi metalice -18

→  igienizare /zugrăvire spații

  Programul „Participări naţionale“

           XI  -   Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa

70 Programe cultural-artistice

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

mijlocirea artei spectacolului

560

 Festivalul Judeţean de folclor „Zărzărică, zărzărea“

250

 Festivalul de folclor „Doina Bărăganului“

→  numărul activităților de susținere 

logistică a proiectelor expoziționale:20

→   numărul  de participanţi la evenimentele 

cultural-artistice organizate:43.000

73

→modernizarea spațiilor bibliotecii

68 Administrarea patrimoniului mobil și imobil și formarea 

profesională a angajaților

→perfecționarea continuă a personalului de specialitate prin aprofundarea și consolidarea cunoștințelor 

specifice activităților desfășurate de instituție. Asimilarea infomațiilor și modificărilor 

legislative/biblioteconomice nou-apărute                                                    

→ administrarea și întreținerea patrimoniului instituției 
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→întâlnirea publicului cu personalităţi din domeniile muzică, arte plastice, presă, ştiinţă cu prilejul 

expoziţiilor, aniversărilor istorice şi culturale

Expoziții, concursuri și concerte ale copiilor 

și amatorilor: 3

→schimburi culturale între copii şi profesori români şi cei din alte ţări europene în cadrul unor expoziţii

→promovarea identităţii culturale a judeţului

Activități educative și recreative (cursuri tetru, foto și 

radioamatori)

→ activități educative

90

73

 Program editorial →producerea, editarea şi difuzarea de publicaţii, materiale audio video 1. realizarea de pliante                                 

2. itinerarea expoziția "Centenar"     

3.participare la târgul de turism                              

        Program editorial: Publicarea unui 

album dedicat Centenarului                     

Simpozioane, conferințe, dezbateri, seri 

literare,  întâlniri cu personalităţi, 

lansări: 10

Promovarea Centrului Cultural și a Județului 

Ialomița prin :

Educaţie permanentă prin cultură

 Expoziţii, concursuri și concerte ale copiilor şi amatorilor

→stimularea creativităţii copiilor prin expoziţii concurs Teatru la sate: 4

Spectacole la Casa Memorială Ionel Perlea Spectacole la Casa Memorială Ionel Perlea 1        

Teatru la sate

→ organizarea programelor culturale proprii, dar şi a altor programe care decurg din derularea unor relaţii de 

colaborare locală, regională, naţională şi internaţională                → promovarea culturii naţionale şi 

internaţionale prin proiecte cu o importantă componentă socio-educativă, urmărind susţinerea diverselor 

modalităţi de expresie artistică

→ concerte și recitaluri  500 persoane          

→expoziţii arte virtuale: 6.000 vizitatori

→colecționarea și tezaurizarea datelor și valorilor reprezentative pentru dezvoltarea actuală a tradiției 

populare, acumularea unui patrimoniu propriu al creației contemporane                                                     

→investigarea tuturor zonelor folclorice ale 

județului- 3 zone                                  

→efectuarea de înregistrări audio-video din 

vetrele folclorice in vederea arhivarii : 20 

DVD-uri                                                                               

→ Spectacole de teatru 250 persoane

→  Festivalul de la Amara:  5.000 persoane

→  Numărul de articole apărute în presa 

locală şi naţională, emisiuni radio și TV: 25

Număr de evenimente culturale 

organizate:

→  Expozitii arte vizuale: 10                                                                                                        

                                                                              

      → Festivalul de muzică ușoară Amara:1                      Teatru-Spectacole de teatru, divertisment Numărul de beneficiari ai evenimentelor 

organizate: 
 Arte vizuale:expoziţii de artă plastică, fotografie

→ Festivalul  Ionel Perlea: 1000 persoane

  XII   -    Centrul Cultural “Ionel Perlea”

72 Programul Arte 

370  Numărul de evenimente culturale 

organizate:                                                               

          → Festivalul Ionel Perlea:1→ Concerte și recitaluri: 2

→ Spectacole de teatru: 1                     

 Parteneriate:     Festivalul de muzică uşoară Amara            

Festivalul şi Concursul Naţional de Interpretare a Liedului "Ionel 

Perlea"– ediţia a XXVII-a, 3 - 6 mai 2018

Concerte şi recitaluri(muzică de cameră, cor, operetă, muzică 

uşoară, folk, jazz, folclor, operă)

71 Programul "Cercetare - Conservare - Metodologic" 250
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Album ,, 

Pogram editorial și cercetare

→Păstrarea și cultivarea specificului zonal sau local și diversificareaserviciilor culturale oferite , prin 

armonizarea acestora cu nevoile publicului , strategiile culturale ale județului și imensionarea resurselor 

financiare 

→album de familie Ionel Perlea -1

→Culegere date - Expresii autentic romȃnești 

păstrate de ialomițeni -1

,, Vorbe de duh ˮ  - din înțelepciunea populară ialomițeană →editarea și difuzarea unor publicații proprii sau de altă producție , pe orice fel de suport, din domeniul 

culturii populare , educației permanente , știintei și culturii 

→Cercetare de teren în județ- Culegerea de date 

( fotografierea caselor tradiționale , înregistrarea 

foto -video a proprietarilor )- necesar pentru 

editarea albumului ,, Florării din Bărăganˮ, vol II-

I

90

centenar

,, Florării din Bărăganˮ- Volumul II

→Album - Istoria trăită Veterani ialomițeni 

la Centenar                                                    

→număr de articole apărute în presă locală și 

națională , emisiuni radio și TV -10

Album cărți npoștale ,, Casa memorială Iuonel Perleaˮ

→susținerea autenticității creației populare →realizarea filmului documentar -,, Istoria trăită 

pe front în cel de al II lea război mondial-1

Număr de evenimente culturale 

organizate:

→Promovarea județului Ialomița la manifestările naționale Gaudeamus Comisia pentru UNESCO Romȃnia , 

Tȃrgul Național de turism , Simpozionul Internațional de Haiku Constanța, etc.

74

→Album carți poștale - Casa memorială Ionel 

Perlea -1

Album ,, Istoria trăită Veterani Ialomițeni la Centenar ˮ

77 Valorificare muzeală, relaţii cu publicul →valorificarea patrimoniului muzeal şi a cercetărilor de teren prin: 75 →  număr de vizitatori : 140.000

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

educaţionale)

→  5.000 materiale promoţionale(afişe, 

invitaţii, pliante, banere)

→ dialog internaţional

→participare la sesiuni de comunicări ştiintifice

76 Conservare- restaurare- întreţinere →conservarea, restaurarea obiectelor muzeale supuse valorificării 10 →  Număr obiecte restaurate şi conservate: 

100

→  creşterea calităţii lucrărilor prin 

introducerea de tehnologii noi pentru 20% 

din piesele restaurate

        XIII   -  Muzeul  Agriculturii Slobozia

75 Cercetare ştiinţifică, achiziţii obiecte muzeale şi evidenţă analitică →dezvoltarea fondului documentar 30 →  număr fişe cercetare  de teren 

(informatie scrisa, audio, foto, video, CD-

uri): 60 unităţi de arhivă

→  număr obiecte muzeale achiziţionate: 50

→evidenţa analitică în sistem clasic şi computerizat

→clasare obiecte din categoria tezaur

→  număr dosare de evidenţă analitică: 60

→îmbogăţirea patrimoniului naţional mobil şi imobil

Album de familie Ionel Perlea →valorificarea cercetărilor desfăsurate de Centrul Cultural UNESCO ;; Ionel Peleaˮîn localitățile județului

90

73

Numărul de participanţi la evenimentele 

organizate:

Simpozioane,conferințe, dezbateri, seri literare,  întâlniri cu 

personalităţi, lansări carte, proiecții film

Numărul articolelor apărute în presă, 

emisiuni radio și TV: 10

Promovarea Centrului Cultural Ionel Perlea și a județului Ialomița →susţinerea accesului publicului la cultură, urmărind cunoaşterea, valorificarea şi promovarea artei locale, 

naţionale şi universale, precum şi afirmarea disponibilităţilor creatoare ale comunităţii                                                                                                                                 

→ organizarea unor conferinte si expozitii tematice de interes public in parteneriat cu Inspectoratul scolar, 

IPJ, DSP, Crucea Rosie

Simpozioane, conferințe, dezbateri, seri 

literare,  întâlniri cu personalităţi, lansări : 

1500 persoane

Istoria Trăită pe front in cel de al II lea război mondialˮ- film 

documentar 
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80

→valorificarea informaţiilor din cercetările de teren şi patrimoniu muzeal            

→editarea materialelor

   XIV   -    Muzeul Judeţean Ialomiţa

→ numărul de expoziţii : 4 expozitii; 

→număr conferințe:1;                         

→număr seri muzeale:1                           

→număr lansări de carte :2                

→număr sesiune elevi:1;                              

→ număr concursuri adresate elevilor:2;       

→număr  programul "Școala Altfel":1;  

→număr activități cu elevii:6         →număr 

afișe, pliante, cataloage din programul 

cultural: 10        

60 →  numărul de teme de conservare a 

patrimoniului muzeal: 7 teme                       

→ numar fișe conservare :50 buc

→restaurarea patrimoniului muzeal →  numărul de obiecte muzeale restaurate 

100 obiecte din care:                              

→număr obiecte ceramica arheologica :25 

buc;                                                              

→ număr obiecte metal arheologic :35 buc;                                                                

                                                             

→număr obiecte textile etnografice: 20 buc;                                                           

                                                          → 

Conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural →conservarea patrimoniului muzeal

Valorificarea patrimoniului cultural → organizarea de expoziţii                                                                                              

→ sesiuni ştiintifice, simpozioane, mese rotunde, conferinţe, seri muzeale, lansări de carte                                                                                                                                  

                                                                                                    

→ prietenii muzeului                                                                                           

→Editorial                                                                                                             

 →proiect strategic Centenarul Marii Uniri ,, Pe front cu Costică Acsinte . Colecție Fotografică din primul 

Război Mondialˮ

65

79

78 Program Editorial "Cataloage, broșuri, materiale promoționale de 

prezentare a atelierelor de creație din cadrul Muzeului 

Agriculturii "

→editarea materialelor 20 → 5000 buc , tiraj de editare   a cataloagelor 

privind prezentarea expozițiilortemporare și 

permanente ale muzeului  din anul   2019;

81 Cercetarea științifică și evidența patrimoniului cultural → cercetarea științifică 240 →număr șantiere arheologice :5            

→număr rapoarte  arheologice :5 

 →număr contracte de cercetare arheologică  

:5                                 

 →număr obiecte introduse in baza de date   

:500 buc                       

  →număr fișe evidență (FAE )   :400 bu 

→număr obiecte introduse in categoria 

Tezaur cultural național:5 dosare                                                

                             

→număr obiecte muzeale clasate ăn 

→evidența patrimoniului cultural

82 ,,La casa Tudorii ˮ- Festival concurs de tradiție culinară ialomițeană → valorificarea tradițiilor culinare ialomițene ca formă de promovare turistică a specificului local 45 → numărul delocalități participante : 30       

→numărul de vizitatori :3.000


