JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

ANEXA NR. 9a actualizare
LA HOTĂRÂREA NR. 75/20.10.2011

SINTEZA PROGRAMELOR
Nr.
crt.

Programe/subprograme

Costuri
programate
2011(mii lei)

Obiective

Indicatori de rezultate

Programe pentru infrastructură
 asigurarea

1.

2.

unui cadru modern, funcţional, pentru
Modernizare sală spectacole
realizarea unor spectacole de teatru
 reconfigurarea şi dotarea spaţiilor
 îmbunătăţirea infrastructurii regionale
 sprijinirea creşterii economice
Dezvoltare şi modernizare Parc de
 crearea unui cadru favorabil atragerii investiţiilor locale
afaceri în municipiul Urziceni
şi străine, precum şi crearea de locuri de muncă
durabile

1.900

→ modenizare sală cu o capacitate totală de 300
locuri

10

→ centru de afaceri – suprafaţă construită: 1217
mp(subsol, parter, etaj), suprafaţă desfăşurată:
2170 mp

1.300

Echipamente repartizate judeţului Ialomiţa:
→ 3 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de
capacitate mare
→ 2 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de
capacitate medie
→ 1 autospecială de cercetare NBCR (nuclear,
biologic, chimic, radiologic)
→ 1 autospecială pentru descarcerare grea
→ 2 ambulanţe tip B2

5.700

→ consolidarea corpurilor C, D, E – suprafaţă
construită: 1635 mp(subsol, parter, 8 etaje)
→ creşterea gradului de asigurare la riscurile
seismice la 0,7

Îmbunătăţirea capacităţii de intervenţie
 îmbunătăţirea

3.

capacităţii de răspuns în situaţii de
urgenţă la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud Muntenia
prin reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea
primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii
de urgenţă
Achiziţionare echipamente
 îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de
specifice pentru îmbunătăţirea
intervenţie în situaţii de urgenţă, acordarea asistenţei
capacităţii şi calităţii sistemului de
medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat
intervenţie în situaţii de urgenţă şi
 achiziţionarea în comun a echipamentelor pentru
pentru acordarea asistenţei
situaţii de urgenţă şi furnizarea în comun a serviciului
medicale de urgenţă şi a primului
public de intervenţie în situaţii de urgenţă
ajutor calificat, în regiunea Sud
 achiziţionarea de echipamente specifice pentru
Muntenia
dezvoltarea bazei operaţionale regionale care vor
facilita intervenţii integrate în caz de dezastre sau
accidente, cât şi pentru îmbunătăţirea dotării bazelor
judeţene existente, în funcţie de specificul diferitelor
zone

Dezvoltarea infrastructurii judeţene de sănătate
 prevenirea

4.

Consolidarea Spitalului Judeţean
de Urgenţă Slobozia, corp C, D, Eetapa I

5.

Consolidarea Spitalului Judeţean
de Urgenţă Slobozia, corp C, D, Eetapa II

 prevenirea

naturale

 creşterea

şi managementul riscului la dezastre

capacităţii de preluare a încărcărilor seismice

şi managementul riscului la dezastre
naturale
 creşterea capacităţii de preluare a încărcărilor seismice
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60

→ creşterea gradului de asigurare la riscurile
seismice la 1

Nr.
crt.

Programe/subprograme

Costuri
programate
2011(mii lei)

Obiective

Indicatori de rezultate

Dezvoltarea infrastructurii de mediu
6.

7.

8.

Reconstrucţie ecologică forestieră
pe terenuri degradate pe
perimetrul de ameliorare Colelia,
comuna Colelia, judeţul Ialomiţa
Reconstrucţie ecologică şi
împădurirea terenurilor degradate
ori improprii folosinţelor agricole,
aflate în proprietatea Primăriei
Comunei Reviga, perimetrul de
ameliorare Reviga - 18,77 ha
Asigurarea energiei electrice
pentru funcţionarea unor instituţii
publice din judeţul Ialomiţa prin
captarea energiei verzi solare Parc Solar Fotovoltaic Ialomiţa I

 reconstrucţia

ecologică prin împădurirea unor terenuri
inapte pentru culturi agricole, care necesită lucrări
silvo-ameliorative
 refacerea şi îmbunătăţirea calităţii solului
ecologică prin împădurirea unor terenuri
inapte pentru culturi agricole, care necesită lucrări
silvo-ameliorative
 refacerea şi îmbunătăţirea calităţii solului

350

→ sporirea suprafeţei de pădure cu 24 ha

350

→ sporirea suprafeţei de pădure cu 18,77 ha

 reconstrucţia

 asigurarea

energiei electrice pentru funcţionarea unor
instituţii din judeţ, prin captarea energiei verzi solare

 identificarea

zonelor de risc şi stabilirea strategiei
urbane privind reducerea riscului la dezastre

9.

PATJ - Secţiunea de risc natural

10.

Strategia Dunării – oportunităţi de
→ transport intermodal
finanţare pentru dezvoltarea
 cultură şi turism
turismului în zona Feteşti-Giurgeni

75

→ producţia anuală de energie a parcului este
estimată la 3 GWh, suficient pentru aproximativ
1500 de locuinţe moderne din mediul urban

50

→ bază de date informatizată privind zonele de risc
natural, care va fi reactualizată periodic şi
integrată în sistemul naţional de monitorizare.

70

→ protecţia mediului
→ creşterea prosperităţii regiunii Dunării

Dezvoltarea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii de transport rutier

 asigurarea

11.

Întreţinere şi reparaţii drumuri
judeţene

condiţiilor tehnice pentru menţinerea în
stare corespunzătoare a reţelei de drumuri judeţene
 executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente
şi periodice
 modernizarea

12.

Ranforsarea şi modernizarea
drumului judeţean DJ 201B km
Ciochina – Orezu - Raşi

şi reabilitarea structurii drumului în
concordanţă cu valoarea de trafic actuală şi de perspectivă
 îmbunătăţirea elementelor geometrice de aliniament şi
secţiune transversală pentru înscrierea în categoria de
drum în care este propus a fi clasificat
 colectarea şi evacuarea apelor pluviale
 creşterea accesului la infrastructura de transport pentru

10750
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4.500

→ reparaţii prin plombări 5900 tone
→ covoare asfaltice 8,9 km
→ reparaţii şi intreţinere drumuri pietruite: 4000
tone piatră
→ siguranţa circulaţiei, semnalizare rutieră: 100
indicatoare; marcaje rutiere pe 40 km
→ alte lucrări de întreţinere(şanţuri, acostamente,
plantaţii rutiere)
→ 19 km de drum judeţean ranforsat şi modernizat
→ 2 poduri consolidate şi modernizate
→ 1 podeţ dalat nou
→ creşterea traficului de marfă şi pasageri cu 30%
→ realizarea unui trafic suplimentar de cel puţin
41.736 autovehicule pe an
→ îmbunătăţirea mediului ambiant prin reducerea

Nr.
crt.

Programe/subprograme

Costuri
programate
2011(mii lei)

Obiective
dezvoltarea turismului şi promovarea dezvoltării locale
 creşterea stării de viabilitate a drumului
 asigurarea accesului rutier în condiţii de siguranţă
 creşterea accesului la infrastructura de transport pentru
dezvoltarea turismului şi promovarea dezvoltării locale

13.

Modernizare DJ 212 : Ţăndărei –
Feteşti, km(83+075-100+915) şi
Mihail Kogălniceanu – DN2A,
km(68+295-72+182) Etapa II

14.

Modernizarea drumului judeţean
201A Coşereni-Moldoveni-Patru
Fraţi-Adîncata-limită judeţ Prahova
– TRONSON I : DN 2A-Patru Fraţilimită judeţ Prahova
km(0+0009+500)

15.

Modernizarea drumului judeţean
201 A Coşereni-Moldoveni-Patru
Fraţi-Adîncata-limită judeţ Prahova
– TRONSON II: Patru Fraţi – limită
judeţ Prahova km(9+50018+750)

16.

Modernizare şi reabilitare drumuri
judeţene DJ 101

17.

Modernizare şi reabilitare drumuri
judeţene DJ 102 H, DJ 306, DJ
306 A

 creşterea

18.

Modernizare DJ 213: DN 2A Luciu

 modernizarea

19.

Modernizare DJ 212 limită judeţ
Brăila - Luciu km(58+297-61+299)

 modernizarea

20.

Reabilitare DJ 201 - Mărculeşti Sudiţi - Săveni

 podeţ

21.

Modernizarea drumului judeţean
DJ 201 Bueşti-Albeşti

elementelor geometrice ale drumului
conform categoriei de încadrare
 creşterea stării de viabilitate a drumului
 asigurarea gradului de siguranţă împotriva inundaţiilor

Indicatori de rezultate
cantităţii de noxe

3.130

→ modernizare drum judeţean L = 21,73 km

1.100

→ modernizare drum judeţean L = 9,5 km

2.300

→ modernizare drum judeţean L = 9,25 km

 îmbunătăţirea

 îmbunătăţirea

elementelor geometrice ale drumului
conform categoriei de încadrare
 creşterea stării de viabilitate a drumului
 asigurarea gradului de siguranţă împotriva inundaţiilor
 creşterea

stării de viabilitate a drumului
şi reabilitarea structurii drumului în
concordanţă cu valoarea traficului

 modernizarea

stării de viabilitate a drumului
şi reabilitarea structurii drumului în
concordanţă cu valoarea traficului

 modernizarea

şi reabilitarea structurii drumului în
concordanţă cu valoarea traficului

 facilitarea

structurii drumului
accesului la DN 2A şi A2

din beton armat
drum acces

 modernizare

gradului de siguranţă a circulaţiei
accesului la sistemul naţional de drumuri
 creşterea calităţii serviciilor publice

50

→ modernizare drum judeţean L = 14,58 km

50

→ modernizare drum judeţean L = 25,236 km

200

→ modernizare drum judeţean L= 7,9 km

200

→ modernizare drum judeţean L= 3 km

700

→ modernizare drum judeţean L= 16 km
→ modernizare drum acces L= 0,57 km

250

→ modernizare drum judeţean L = 11,5 km

 creşterea

 facilitarea
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Nr.
crt.

Programe/subprograme

Costuri
programate
2011(mii lei)

Obiective

22.

Modernizare podeţ peste râul
Sărata

 facilitatea

accesului carosabil şi pietonal în zonă

23.

Pod peste râul Prahova la Dridu,
DJ 101

 evaluarea

siguranţei în exploatare a podului

1.580
75

Indicatori de rezultate

→ modernizare pod L = 23,4 m
→ actualizarea datelor privind starea tehnică a
podului

Comunicare publică, promovare şi participare cetăţenească
 creşterea

24.

Comunicare publică

vizibilităţii activităţii Consiliului Judeţean
Ialomiţa
 perfecţionarea comunicării publice şi transparenţei
administrative
 facilitarea accesului la informaţia publică
 promovarea valorilor europene şi a valorilor ialomiţene
ca valori europene
 aducerea informaţiei europene mai aproape de cetăţeni
 modernizarea bazei materiale destinate comunicării în
spaţiul public
 fluidizarea circuitului informaţional intern şi extern
 creşterea

25.

Promovare

vizibilităţii activităţii Consiliului Judeţean
Ialomiţa
 promovarea imaginii Consiliului Judeţean Ialomiţa în
plan naţional şi internaţional
 continuarea strategiei Consiliului Judeţean Ialomiţa de
a promova o parte dintre obiectivele istorice, cultural şi
turistice relevante

86,10

→ număr vizitatori ai site-ului Consiliului Judeţean
Ialomiţa: 30.000
→ număr acţiuni publice organizate: 5
→ număr conferinţe de presă: 12
→ număr apariţii în presa scrisă: 50
→ număr apariţii TV: 60
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96

→
→
→
→

număr
număr
număr
număr

materiale promoţionale: 14
acţiuni publice organizate: 5
promovări prin radio: 40
promovări prin TV şi internet: 30

Nr.
crt.

Programe/subprograme

Costuri
programate
2011(mii lei)

Obiective
 susţinerea

26.

Participare cetăţenească

organizatorică şi financiară a unor activităţi,
proiecte şi programe de interes public judeţean,
naţional şi internaţional propuse de parteneri
 sporirea gradului de participare activă a tinerilor la
viaţa publică şi sportivă din judeţ şi încurajarea
acestora în vederea asumării responsabilităţilor
individuale sau de grup
 promovarea bunelor practici în organizarea de
evenimente culturale, educative şi sportive relevante
 creşterea numărului grupurilor ţină şi diversificarea
acestora din punct de vedere al vârstei, profesional şi
teritorial
 creşterea vizibilităţii acţiunilor şi activităţilor Consiliului
Judeţean Ialomiţa în spaţiul public judeţean, naţional şi
internaţional

Indicatori de rezultate

162

→ susţinerea financiară a 9 persoane juridice din
judeţul Ialomiţa pentru realizarea de activităţi,
proiecte şi programe de nivel judeţean, naţional
şi internaţional

Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg

27.

Amenajare Centrul de Asistenţă
Medico-Socială Fierbinţi-Târg –
dotări cu mobilier funcţional(corp
C-bucătărie şi spălătorie)

 dotarea

cu mobilier funcţional specific care îndeplineşte
condiţiile sanitare impuse de normele în vigoare

80

→ pregătirea hranei şi servirea mesei pentru 35
persoane asistate medico-social
→ asigurarea serviciilor de spălătorie(lenjerie şi
echipament de protecţie) pentru cele 2 corpuri
rezidenţiale A şi B

15

→ reducerea costurilor la nivel de instituţie cu circa
20% prin prevenirea instituţionalizării copiilor
→ circa 25 de copii vor beneficia anual de asistenţă
în cadrul Centrului de zi Urziceni
→ circa 50 de mame cu copii vor beneficia anual de
asistenţă în cadrul Centrului Maternal Slobozia

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa

28.

Prevenirea abandonului şi
instituţionalizării copilului

29.

Recuperarea şi reabilitarea copiilor
cu dizabilităţi neuro-psihice

30.

Stimularea adopţiei naţionale

 menţinerea

copilului în familia naturală
 acordarea de ajutoare materiale şi consultanţă de
specialitate gratuită familiilor în vederea prevenirii
abandonului
 asigurarea

de servicii de recuperare în cadrul Centrului
de recuperare pentru copilul cu handicap neuro-psihic
Slobozia

 prevenirea

institutionalizării prin protecţia copilului întro familie adoptivă
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270

80

→ 280 copii vor beneficia anual de servicii de
recuperare neuro-psihică în cadrul centrului
→ 260 familii vor continua programele de
recuperare în familie
→ 20 copii vor fi incredinţaţi spre adopţie

Nr.
crt.

31.

Programe/subprograme

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

Obiective

 prevenirea

institutionalizării prin asigurarea protecţiei
copiilor aflaţi în situaţie de risc şi la asistenţi maternali
 protecţia copiilor care au săvârşit fapte penale şi nu
răspund penal

32.

de servicii în regim rezidenţial pentru
persoanele victime ale violenţei în familie prin
Susţinerea persoanelor victime ale
intermediul Centrului de Primire în Regim de Urgenţă
violenţei in familie
Slobozia
 consilierea persoanelor victime ale violenţei în familie

33.

Oferirea de servicii persoanelor
adulte cu handicap

34.

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

Costuri
programate
Indicatori de rezultate
2011(mii lei)
→ 150 copii vor beneficia de protecţie la asistenţi
maternali profesionişti
→ 215 copii vor beneficia de protecţie în regim
7.580
rezidenţial
→ 80 copii care au săvârşit fapte penale şi nu
răspund penal, vor fi supraveghiaţi în propria
familie

 oferirea

de servicii de recuperare în cadrul Centrului
de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu
Slobozia

104

 asigurarea

de servicii în regim rezidenţial şi servicii de
consiliere pentru persoanele aflate în situaţii de risc în
centrele Slobozia, Balaciu şi Fierbinţi

118

 asigurarea

 îmbunătăţirea

35.

36.

37.

38.

calităţii infrastructurii serviciilor sociale şi
ridicarea acestora la standardele europene trasate de
Extinderea şi modernizarea Centrul "Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene",
cu impact direct asupra egalizării şanselor de acces a
de Îngrijire şi Asistenţă Slobozia
persoanelor cu handicap şi persoanelor vârstnice la
ingrijire şi asistenţă medico-socială
 creşterea calităţii infrastructurii serviciilor din judeţul
Înfiinţarea Centrului de recuperare
Ialomiţa, cu impact direct asupra egalizării şanselor de
şi reabilitare adulţi Movila
acces la serviciile specifice de asistenţă medico-socială
şi de îngrijire
 asigurarea accesului la servicii de găzduire, asistenţă
Servicii pentru persoanele fără
medicală, socială, consiliere psihologică şi juridică a
adăpost
persoanelor fără adăpost din cadrul judeţului
Dezvoltarea unei reţele de
voluntari pentru susţinerea la
 asigurarea susţinerii la domiciliu a persoanelor vârstnice
domiciliu a persoanelor vârstnice
prin înfiinţarea unei reţele de voluntari
aflate în dificultate

4260
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78

41

106

5

→ 50 persoane victime ale violenţei în familie vor
beneficia de serviciile Centrului de Primire în
Regim de Urgenţă Slobozia
→ 15 persoane vor beneficia de servicii de consiliere
la domiciliu
→ 230 persoane cu handicap vor beneficia de
serviciile Centrului de Recuperare Neuromotorie
de tip Ambulatoriu Slobozia
→ circa 245 persoane vârstnice vor beneficia de
servicii în regim rezidenţial în cadrul centrelor
Slobozia, Balaciu şi Fierbinţi
→ circa 190 persoane vârstnice vor beneficia de
serviciile de consiliere şi recuperare în cadrul
celor trei centre
→ circa 30 de persoane vârstnice pe serie aflate în
dificultate din centrul existent, cât şi din comunitate
vor avea un nou serviciu social la dispoziţie
→ familiile aparţinătoare fără posibilităţi materiale
vor fi sprijinite în îngrijirea vârstnicilor şi
degrevate de costuri
→ 41 persoane adulte cu dizabilităţi vor beneficia de
protecţie în sistem rezidenţial
→ 41 locuri noi de muncă create în cadrul Centrului
Movila
→ circa 144 persoane fără adăpost pot beneficia
anual de serviciile centrului

→ înfiinţarea unei reţele de 10 voluntari

Nr.
crt.

Programe/subprograme

39.

Acordarea de ajutoare persoanelor
vârstnice aflate în dificultate

Obiective
 acordarea

de ajutoare sub formă de alimente
persoanelor vârstnice aflate într-o situaţie defavorizată

Costuri
programate
Indicatori de rezultate
2011(mii lei)
→ acordarea de ajutoare sub formă de alimente
20
pentru 200 persoane vârstnice aflate într-o
situaţie defavorizată

Susţinerea cultelor religoase
40.

Susţinerea cultelor religoase

 cofinanţarea

unităţilor de cult

470

→ Participarea judeţului Ialomiţa la realizarea
lucrărilor de pictură la Catedrala Episcopală şi
consolidarea clopotniţei la Mănăstirea Sfinţii
Voievozi din municipiul Slobozia

223

→ creşterea numărului de unităţi de bibliotecă:5200
→ creşterea numărului de unităţi de bibliotecă
informatizate în sistemul TINLIB: 13.000
→ achiziţii noi în conformitate cu creşterea anuală
editorială: 5200
→ creşterea numărului de donaţii către bibliotecile
publice din judeţ: 5000

Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu”
 completarea

41.

Constituirea, organizarea,
dezvoltarea şi conservarea
colecţiilor

colecţiilor de bază, colecţiilor uzuale şi
speciale, organizarea acestora într-un sistem unitar,
alcătuirea instrumentelor de informare, prelucrarea
biblioteconomică, gestionarea clasică şi automată ,
dezvoltarea şi conservarea colecţiilor
 informatizarea colecţiilor şi editarea fişelor de catalog
 promovarea

colecţiilor şi serviciilor de bibliotecă
valorilor naţionale şi universale prin
manifestări culturale care au devenit deja tradiţionale:
expoziţii şi lansări de carte, dezbateri, omagierea unor
evenimente istorice sau a unor personalităţi culturale,
întâlniri cu scriitorii
 amplificarea parteneriatelor locale, judeţene,
naţionale şi internaţionale în vederea susţinerii în
comun a unor activităţi specifice menite să ducă la
creşterea gradului de utilizare a bibliotecii şi la
transformarea unor categorii de utilizatori potenţiali în
utilizatori activi
 promovarea

42.

Publicitarea şi promovarea
colecţiilor şi serviciilor de bibliotecă
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250,60

expoziţii tematice de carte: 27
lansări de carte: 15
prezentări de carte: 23
concursuri pe diverse teme: 7
programe cultural-artistice: 11
parteneriate încheiate cu grădiniţele, şcolile
genrale şi liceele din Slobozia şi alte instituţii din
judeţ şi din ţară: 10
→ întâlniri cu scriitori, editori, critici literari: 22
→ apariţii în presă: 22
→
→
→
→
→
→

Nr.
crt.

Programe/subprograme

Costuri
programate
2011(mii lei)

Obiective
 coordonarea

43.

Coordonarea bibliotecilor publice
din judeţ

44.

Studierea, cercetarea şi
implementarea în conştiinţa
publică a importanţei şi a rolului
mediului bio-eco-geografic
ialomiţean

activităţilor şi acordarea de asistenţă
metodologică conform Legii nr. 334/2002
 modernizarea şi creşterea eficientă a serviciilor de
bibliotecă
 exploatarea facilităţilor oferite de tehnologia
informaţiei prin implementarea în bibliotecile publice
din judeţ a programului Biblionet
 diversificarea ofertei culturale prin înfiinţarea de noi
servicii
 participarea la activităţi culturale desfăşurate în
bibliotecile publice
 distribuirea în bibliotecile publice din judeţ a donaţiilor
de documente de la Ministerul Culturii şi Cultelor şi de
la alţi donatori
 pregătirea profesională a bibliotecarilor din bibliotecile
publice din judeţ în vederea implementării programului
Biblionet în biblioteci

Indicatori de rezultate

conserva şi transmiterea informaţiilor
rezultate în urma studiilor şi cercetărilor efectuate în
domeniul „5” al Cunoaşterii Umane, Ştiinţe naturale
 implementarea în conştiinţa publică şi asigurarea
accesului generaţiilor viitoare la patrimoniul fitozoogeografic şi educare în spiritul protejării mediului
natural

45

→ număr activităţi culturale desfăşurate de
bibliotecile publice din judeţ: 22
→ număr instruiri metodice organizate: 9
→ numărul bibliotecilor publice din judeţ în care s-a
implementat programul Biblionet: 12

13

→
→
→
→

 promovarea,

număr întâlniri, dezbateri, mese rotunde: 8
număr materiale informative: 3
număr articole în presa scrisă: 3
seminarii ştiinţifice: 2

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa
 cercetarea

45.

Programul „Cercetare,
Conservare, Metodologic“

şi evaluarea realităţii fenomenului culturii
populare
 colecţionarea şi tezaurizarea datelor şi valorilor
reprezentative pentru dezvoltarea actuală a tradiţiei
populare
 asigurarea asistenţei de specialitate pentru instituţii
culturale
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139

→ stadiul de optimizare al bazei de date
computerizate a instituţie: 85%
→ numărul de cursuri de specializare organizate: 1,
numărul de participanţi la aceste cursuri: 35

Nr.
crt.

Programe/subprograme

Costuri
programate
2011(mii lei)

Obiective

Indicatori de rezultate

Programe cultural-artistice:

 „Artă populară şi tradiţie
folclorică“

 Festivalul Judeţean de folclor

„Zărzărică, zărzărea“
 „Rapsozii la ei acasă“
 „Când eram pe Ialomiţa“
 Festivalul naţional de folclor „Ion
Albeşteanu“
 Festivalul naţional de muzică
uşoară „Trofeul tinereţii“–
Amara(parteneriat)
 Sărbătoarea colindului „Sub zare
46.
de soare“
 Programul „Participări naţionale“
 Festivalul Internaţional de Folclor
„Floare de pe Bărăgan“
 Programul „Participări la
festivaluri internaţionale de
folclor“
 Programul editorial
 Programul „Sistem informatizat
de informaţii“
 Concursul Interjudeţean de
folclor ”Tradiţii şi folclor în satele
dunărene”

 valorificarea

tradiţiilor muzicale, coregrafice şi
etnografice ale folclorului ialomiţean şi naţional prin
mijlocirea artei spectacolului

Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea”
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440

→ număr de participanţi la evenimentele
cultural-artistice organizate: 40.000
→ articole apărute în presa locală şi centrală: 50
→ apariţii televizate(ore transmisie): 60
→ premii obţinute la concursuri şi festivaluri: 3

Nr.
crt.

Programe/subprograme

Costuri
programate
2011(mii lei)

Obiective

Indicatori de rezultate

Programul Arte

 Festivalul Naţional de

Interpretare a Liedului “Ionel
Perlea”, ediţia a XX- a
 Spectacole şi recitaluri (muzica
de cameră, cor, operetă, muzică
uşoară, folk, teatru)
47.  Expoziţii arte vizuale(expoziţii de
artă plastică, fotodocumentară,
ştiinţifice etc.)
 Parteneriate:
- Festivalul de muzică uşoară
Amara
- “Festivalul de muzică populară
“Ion Albeşteanu”
Educaţie
permanentă
prin
cultură
 Expoziţii ale copiilor şi tinerilor
 Concursuri tematice (muzică,
pictură, literatură, etc)
 Concerte scolare
48.  Concursul judeţean de teatru
francofon
 Dezbateri, seri literare, întâlniri
cu personalităţi, lansări carte
 Tipărituri (revista Helis, pliante)
 Simpozion naţional de terapii
naturiste

49.

Reabilitarea patrimoniului imobiliar
-Reparaţii capitale la Casa
Memorială Ionel Perlea - execuţie
etapa I şi etapa II

 stimularea

creatiei muzicologice, sprijinirea tinerelor
talente, lansarea în circuitul vieţii muzicologice
naţionale şi internaţionale a celor mai talentaţi
interpreţi ai genului muzical –lied.
 organizarea de concerte şi recitaluri de muzică de
cameră, instrumentală, concerte şcolare, operă,
operetă, muzică uşoară, folk, chitară, divertisment
pentru promovarea tinerelor talente, ansamblurilor
muzicale profesioniste etc.
 prezentarea lucrărilor artiştilor contemporani
consacraţi, susţinerea şi promovarea tinerilor artişti
ialomiţeni

publicului cu personalităţi din domeniile
muzică, arte plastice, presă, ştiinţă cu prilejul
expoziţiilor, aniversărilor istorice şi culturale
 stimularea creativităţii copiilor prin expoziţii concurs
 schimburi culturale între copii şi profesori români şi cei
din alte ţări europene
 susţinerea accesului unui public în special tânăr la
cultură, urmărind cunoaşterea, valorificarea şi
promovarea artei locale, naţionale şi universale,
precum şi afirmarea disponibilităţilor creatoare ale
comunităţii

259

→ numărul total de beneficiari ai evenimentelor:
expoziţii - 3000 vizitatori, spectacole şi recitaluri 1000 persoane, Festivalul Ionel Perlea - 300
persoane, Festivalul de la Amara (colaborator)–
5000 persoane, Festivalul de muzică populară Ion
Albesteanu - 4000 persoane
→ număr articole apărute în presa locală şi
naţională despre evenimentele organizate: 30
→ număr semnalări ale evenimentelor în emisiuni
radio şi tv : 50
→ număr parteneriate realizate:10

 întâlnirea

 punerea

în valoare a Casei Memoriale „Ionel Perlea”,
unul dintre cele mai importante repere ale memoriei
culturale ale judeţului Ialomiţa

87

309

→ număr participanţi: 7000
→ număr articole presă şi emisiuni radio tv: 30
→ număr premii acordate la concursuri: 40

→ creşterea numărului de activităţi desfăşurate la
Casa Memorială Ionel Perlea - 40%
→ eliminarea evenimentelor accidentale - 90%

Muzeul Naţional al Agriculturii
50.

Cercetare ştiinţifică, achiziţii

 dezvoltarea

fondului documentar

20
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→ număr fişe cercetare de teren:1500 unităţi de

Nr.
crt.

Programe/subprograme
obiecte muzeale şi evidenţă
analitică

51.

Conservare, restaurare, întreţinere

Costuri
programate
2011(mii lei)

Obiective
 îmbogăţirea

patrimoniului naţional mobil şi imobil
analitică în sistem clasic şi computerizat
 clasare obiecte din categoria tezaur
 evidenţa

 Conservarea,

valorificării

restaurarea obiectelor muzeale supuse

 valorificarea

52.

Valorificare muzeală, relaţii cu
publicul

53.

Reabilitarea patrimoniului
Muzeului Naţional al Agriculturii

54.

Program Editorial:
- „Cuptoare de pâine din Câmpia
Bărăganului”
- „Biserica de lemn de la Poiana”

55.

Congresul C.I.M.A.
Ediţia a XVI-a, 2011

patrimoniului muzeal şi a cercetărilor de
teren, prin activităţi cu publicul(expoziţii, ateliere de
creaţie, participare la târguri specializate, parteneriate
educaţionale)
 dialog internaţional
 participare la sesiuni de comunicări ştiintifice

19

 punerea

în siguranţă a obiectelor muzeale
 asigurarea unui intrumentar de lucru performant
 editare

17

120

cărţi

 valorificarea

informaţiilor din cercetările de teren şi
patrimoniu muzeal

 organizarea

celui de-al XVI-lea Congres C.I.M.A.

30

150

→
→
→
→
→

Indicatori de rezultate
arhivă
număr obiecte muzeale achiziţionate: 15
număr dosare de evidenţă analitică: 50
rapoarte de expertiză pentru obiecte clasate:10
Număr obiecte restaurate şi conservate: 100
creşterea calităţii lucrărilor prin introducerea de
tehnologii noi pentru 20% din piesele restaurate

→ număr de vizitatori : 45.000
→ 500 materiale promoţionale(afişe, invitaţii,
pliante, banere)
→ reabilitare patrimoniului prin creşterea suprafeţei
exterioare amenajate cu 80 mp
→ mărirea suprafeţei de expunere a obiectelor
muzeale cu 10 mp
→ venituri estimate a se încasa din valorificarea
publicaţiilor: 15 mii lei
→ creşterea numărului de vizitatori cu 10% faţă de
anul precedent
→ creşterea veniturilor proprii atrase cu 20% faţă
de anul precedent

Muzeul Judeţean Ialomiţa

56.

Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa
patrimoniului cultural

 cercetare

57.

Conservarea şi restaurarea
patrimoniului cultural

 conservarea

 evidenţa

ştiinţifică
patrimoniului cultural

 restaurarea

220

patrimoniului muzeal
patrimoniului muzeal

200

 organizarea

58.

Valorificarea patrimoniului cultural

de expoziţii, sesiuni ştiintifice,
simpozioane, mese rotunde, conferinţe, seri muzeale,
lansări de carte;
 Prietenii muzeului
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200

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

număr rapoarte arheologice: 9
număr activităţi cu publicul:16
număr obiecte introduse în baza de date: 3500
îmbogăţirea patrimoniului cu 1000 obiecte
realizarea a 3500 de fişe FAE
număr teme de conservare a patrimoniului
muzeal: 10
număr obiecte restaurate: 60
număr activităţi cu publicul: 5
număr expoziţii: 10
număr acţiuni culturale: 6
număr publicaţii: 5
număr articole, lucrări, pliante: 30

Nr.
crt.

Programe/subprograme

Obiective
 Editorial

59.

60.

61.
62.

Reabilitarea şi punerea în valoare
a sitului arheologic naţional
prioritar ,,Oraşul de Floci”
Amplasarea de mijloace de
semnalizare şi informare a Bazei
de Cercetare şi Expunere Muzeală
Oraşul de Floci între punctele
Chirana-Giurgeni de-a lungul
drumului european BucureştiConstanţa pentru o mai bună
promovare a obiectivelor turistice
Concurs de istorie locală pe două
secţiuni: gimnaziu şi liceu
„La casa Tudorii” - expoziţie
culinară cu preparate şi băuturi
ialomiţene şi de transhumanţă

 restaurarea

vestigiilor bisericii nr. 1
 punerea în valoare istorică şi turistică a parcului
arheologic din cadrul sitului

 promovarea

 cultivarea

patrimoniului din administrare

istorice locale şi naţionale în rândul tinerilor

 valorificarea

tradiţiilor culinare ialomiţene ca formă de
promovare turistică a specificului local

12/11

Costuri
programate
Indicatori de rezultate
2011(mii lei)
→ număr concursuri, ştiri, documentare : 30
→ aproximativ 2000 vizitatori în cursul anului 2011
→ creşterea veniturilor proprii din vânzarea
115
biletelor, suvenirurilor şi materialelor publicitare
cu 25%
→ creşterea patrimoniului istoric si arheologic

30

→ creşterea numărului de vizitatori cu 100%
→ creşterea veniturilor proprii din vânzarea
biletelor, suvenirurilor şi materialelor publicitare
cu 40%

10

→ număr şcoli participante: 30

20

→ număr localităţi participante: 20
→ număr vizitatori: 500

