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RA P O R T
privind elaborarea studiului „Profilul Socio-Economic şi Demografic al Judeţului Ialomiţa”
Elaborarea studiului „Profilul Socio-Economic şi Demografic al Judeţului Ialomiţa”
reprezintă o etapă necesară şi importantă în complexul proces de realizare a Strategiei de Dezvoltare
a judeţului Ialomiţa pe termen mediu şi lung, proces implementat în cadrul proiectului “Document
Strategic cu Scenarii de Dezvoltare Socio-Economică şi Demografică a teritoriului judeţului
Ialomiţa, pe perioada 2009-2013, cu orizont 2013-2020 - Realizarea Strategiei de dezvoltare a
judeţului Ialomiţa” – COD SMIS 2817, finanţat prin Programul Operaţional - Dezvoltarea
Capacităţii Administrative, Axa Prioritară 1.„Îmbunătăţiri de structură şi proces ale
managementului ciclului de politici publice”, Domeniul major de intervenţie 1.1. - „Îmbunătăţirea
procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ”, Operaţiunea - „Strategii de
dezvoltare locală”.
Deoarece la nivelul Uniunii Europene abordarea strategică şi programarea prezintă o
importanţă deosebită pentru politicile conturate de către aceasta, şi pentru a putea beneficia de
fondurile alocate ţărilor membre, România, prin intermediul autorităţilor administraţiei publice
centrale şi locale, trebuie să îşi stabilească pe termen mediu şi lung direcţiile de dezvoltare şi să
propună proiecte în concordanţă cu acestea pentru comunităţile reprezentate, ţinând seama de
nevoile real identificate şi de obiectivele stabilite la nivel comunitar.
Obţinerea de fonduri europene în vederea implementării unei măsuri la nivel local nu se
poate face dacă măsură respectivă nu este inclusă în strategia de dezvoltare a judeţului şi nu
este concordantă cu prevederile şi priorităţile înscrise în documentele strategice elaborate la
nivel european şi naţional.
În acest context şi pe fondul procesului de descentralizare care caracterizează sistemul
administraţiei publice româneşti, Consiliul Judeţean Ialomiţa devine practic un resort pentru
bunăstarea judeţului, jucând un asemenea rol atât ca furnizor de politici de dezvoltare, cât şi ca
factor care asigură coeziunea comunităţii şi mediilor economic, cultural şi asociativ. Administraţia
publică locală se plasează astfel în centrul tuturor aspectelor care ţin de creşterea calităţii vieţii
cetăţenilor, depăşind cu mult acea abordare tradiţională potrivit căreia autorităţile locale au, cu
precădere, responsabilitatea asigurării de servicii ieftine şi de calitate cetăţenilor. Atingerea unei
asemenea ţinte nu se poate asigura decât printr-un proces continuu de dezvoltare locală, susţinut pe o
alocare raţională şi eficientă a resurselor în domeniile care pot produce cea mai mare valoare
adăugată şi impactul cel mai semnificativ asupra vieţii comunităţii. Resursele financiare sunt
limitate şi nu pot fi suficiente pentru rezolvarea tuturor necesitaţilor identificabile în plan local. De
aceea, judeţele trebuie mai întâi să îşi definească problemele de rezolvat, să-şi stabilească
priorităţile, să indice posibilităţi de rezolvare şi apoi să caute finanţare, să-şi asocieze propriul
interes cu al altora, să convingă potenţiali parteneri de beneficiile unui eventual parteneriat.
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În calitate de autoritate publică locala, ca orice alt actor al mediului social-economic, autoritatea
administraţiei publice judeţene se regăseşte într-o competiţie care poate deveni acerbă pentru
atragerea de resurse umane, financiare, investitori sau alte tipuri de resurse. Tocmai de aceea
fiecare unitate administrativ-teritorială a României trebuie sa aibă o strategie locală de dezvoltare.
Orice Strategie de Dezvoltare porneşte de la situaţia existentă la nivelul judeţului,
continuând cu partea de analiză socio-economică a punctelor tari şi slabe identificate la nivelul
comunităţii şi a oportunităţilor şi ameninţărilor generate de contextul regional, naţional şi
european. În acest fel, avantajele sunt utilizate astfel încât oportunităţile să fie valorificate la
maxim, iar ameninţările sunt evitate, în vreme ce disfuncţionalităţile sunt corectate. Această
analiză generează concluziile specifice din care reies direcţiile strategice de dezvoltare propuse
pentru perioada previzionată.
Pentru ca analiza şi direcţiile de dezvoltare propuse prin Strategia de Dezvoltare să fie
ancorate în realitatea locală şi să fie optime pentru dezvoltarea socio-economică a judeţului,
acestea trebuie să pornească de la nişte premise corecte. Aceste premise sunt oferite de profilul
socio – economic şi demografic al judeţului, care se constituie într-un document semnificativ de
ilustrare cât mai fidelă realităţii judeţului în ultimii ani. Valorile indicatorilor analizaţi şi evoluţia
acestora până la valoarea curentă sunt date de intrare pentru elaborarea analizei SWOT din cadrul
Strategiei de Dezvoltare, pe care se fundamentează identificarea direcţiilor de dezvoltare adecvate
pentru judeţul Ialomiţa.
În vederea atingerii obiectivelor, s-au avut în vedere următoarele activităţi:
a. Procesarea şi analiza bazelor de date statistice existe în Anuarele Statistice naţionale, regionale
şi judeţene, precum şi a datelor produse sau gestionate de serviciile publice deconcentrate ale
ministerelor în teritoriu şi de serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean
Ialomiţa;
b. Procesarea şi analiza datelor rezultate din chestionarele completate de autorităţtile publice locale
din judeţ;
c. Procesarea şi analiza datelor rezultate din procesul de colectare date locale de la autoritatea
contractantă, în baza Formularului de colectare date specifice;
d. Analiza indicatorilor socio – economici şi demografici de la nivelul judeţului Ialomiţa, precum şi
calcularea unor ponderi şi comparaţii la nivel judeţean, regional şi naţional, însoţite de
prezentarea disparităţilor idenficate la nivel judeţean şi de elaborarea unor prognoze demografice
şi economice, pe baza datelor statistice utilizate;
e. Prezentarea disparităţilor existente la nivelul judeţului Ialomiţa sub forma unor reprezentări
cartografice, care prin utilizarea unor legende specifice, să permită observarea fenomenelor
înregistratate.
Pentru elaborarea studiului a fost utilizat un ansamblu de principii, metode, tehnici şi
instrumente de investigare şi cunoaştere ştiinţifică a fenomenelor economico-sociale, pornindu-se de
la cunoaşterea realităţii, a complexităţii acesteia, cu evidenţierea particularităţilor şi specificaţiilor
zonei care constituie aria de cercetare în prezentul studiu, respectiv Judeţul Ialomiţa. Au fost folosite
metode clasice de investigare şi analiză şi instrumente informatice, modele teoretice şi empirice,
testarea lor pe date reale, metodologii de analiză şi interpretare specifice pentru cercetarea
economico-socială de profil din România.
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Prin demersul ştiinţific analitic al situaţiei economico-sociale şi demografice a teritoriului
judeţului Ialomiţa s-a urmărit evidenţierea unor legături profunde între diferitele realităţi economicosociale şi demografice determinate de evoluţiile şi tendinţele complexului de fenomene şi procese
înregistrate la nivelul judeţului, a gradului de dezvoltare, al caracteristicilor acestora, a influenţei
diferiţilor factori asupra mişcării întregului sistem economico-social teritorial, a locului pe care
acesta îl are la nivelul regiunii din care face parte.
Cercetările teoretice şi cele aplicative au fost orientate prioritar în două mari direcţii:
1. Identificarea mecanismelor care asigură dezvoltarea economico-socială şi demografică a
judeţului Ialomiţa şi stabilirea rolului şi contribuţiei diverşilor factori la acest proces;
2. Fundamentarea politicilor care asigură dezvoltarea economico-socială sustenabilă pe
termen lung a judeţului Ialomiţa.
De asemenea, în studiu au fost abordate starea economică, socială şi demografică a judeţului,
în context regional şi naţional, cu ajutorul unor indicatori specifici de caracterizare.
Au fost evidenţiate, în cadrul capitolelor elaborate, principalele caracteristici economice,
sociale, socio-profesionale şi socio-demografice care ne vor permite, ca pe baza evoluţiei şi
tendinţelor fenomenelor şi proceselor cercetate, să fie avansate unele recomandări privind direcţiile
de perspectivă ale dezvoltării locale şi totodată să se realizeze o fundamentare ştiinţifică a deciziilor
administraţiilor publice locale şi judeţene, în conducerea organizaţiilor economice şi a instituţiilor
sociale de la nivelul judeţului şi care să fie dezvoltate în cadrul strategiei de dezvoltare 2009-2020.
Sursele principale pentru realizarea demersului analitic au fost documentele oficiale statistice
naţionale şi locale, un bogat material documentar existent, în problematica abordată prin acest
studiu, precum şi alte informaţii obţinute direct de la autorităţile publice locale. Deoarece am avut ca
obiectiv determinarea structurilor economice, sociale şi demografice, într-un anumit moment al
dezvoltării judeţului Ialomiţa informaţiile oferite de chestionarele transmise de autorităţile locale şi
discuţiile purtate în cadrul focus grupurilor reprezentative din judeţ au adus un plus de informaţii de
un real folos în finalizarea studiului.
Alte documente care au stat la baza elaborării studiului au fost: „Planul Naţional de
Dezvoltare 2007 – 2013”, Programul Operaţional Regional, Programele Operaţionale Sectoriale,
Planul Naţional de Dezvoltare Rurală, ,,Strategiile naţionale în domeniul turismului, serviciilor
sociale, educaţiei, sănătăţii, mediului, „Planul de dezvoltare regională 2007 – 2013 al Regiunii de
dezvoltare Sud-Muntenia”, Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional, Planul de Amenajare a
Teritoriului Judeţean, Strategia de modernizare, reabilitare şi întreţinerea căilor rutiere de
comunicaţie din judeţul Ialomiţa, Planul Judeţean de Gestionarea Deşeurilor, Planul Local de
Acţiune pentru Mediu şi alte documente strategice şi analize relevante la nivel naţional, regional şi
judeţean.
Sistematizarea şi ordonarea informaţiilor, cantitativ şi calitativ, au asigurat analiza lor
riguroasă prin metode statistice şi matematice. Pentru realizarea unor comparaţii la nivel judeţean, în
cadrul regiunii Sud Muntenia au fost calculaţii indicatori de disparitate pentru dezvoltarea
economică şi pentru evoluţia demografică a judeţului.
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În ceea ce priveşte disparităţile dintre judeţul Ialomiţa şi celelalte judeţe ale regiunii Sud
Muntenia, la nivel social au fost realizate clasamente ale judeţului în cadrul regiunii pentru
indicatori specifici resurselor de muncă, a câştigurilor salariale şi pentru o serie de indicatori
reprezentativi pentru procesul educaţional desfăşurat în judeţul Ialomiţa.
Având în vedere că „Profilul Socio-Economic şi Demografic al Judeţului Ialomiţa”
cuprinde o multitudine de date şi evaluări, vom prezenta cele mai importante concluzii şi
recomandări ale studiului.
Judeţul Ialomiţa dispune de resurse naturale importante, de valoare, necesare şi
suficiente, din punct de vedere cantitativ şi calitativ pentru relansarea creşterii economice în
perspectiva anilor 2020:
 Situarea geografică - la întretăierea drumurilor comerciale care leagă capitala României Bucureşti de litoralul Mării Negre, Moldova şi centrul ţării;
 Climatul temperat-continental - cu valori medii multianuale favorabile desfăşurării
activităţilor economice;
 Biotop specific stepei - care poate fi valorificat pe mai multe planuri;
 Amplasarea într-o zonă agricolă de potenţial agropedoclimatic maxim;
 Tradiţia agrară a zonei, care a acceptat însă şi a aplicat permanent noutăţile tehnice,
tehnologice şi organizatorice promovate în Europa şi în lume;
 Finalizarea reformei funciare, care a determinat o piaţă funciară reală, stabilă şi
atractivă ca preţ;
 Posibilitatea dezvoltării exploataţiilor agricole performante, a diversificării producţiei
agricole, nonagricole şi a serviciilor specifice agriculturii;
 Ponderea de 60 % a suprafeţei amenajate pentru irigat, din totalul suprafeţei arabile a
judeţului, cu posibilitatea investirii în reabilitarea sau dezvoltarea sistemelor de
îmbunătăţiri funciare;
 Condiţii propice pentru realizarea de produse ecologice şi pentru producţia de seminţe;
 Consultanţă agricolă calificată şi specializată;
 Dezvoltarea continuă a agriculturii asociative, prin creşterea numărului asociaţiilor de
producători şi al organizaţiilor profesionale din agricultură;
 Situarea pe coridoarele europene de transport şi accesul direct la cele mai importante
pieţe româneşti, prin transport rutier (drumuri naţionale şi judeţene, cu legătură la
Autostrada 2 Bucureşti – Constanţa), feroviar (magistrala Bucureşti – Constanţa) şi fluvial
(Dunărea şi Braţul Borcea);
 Resursele naturale: gaze de sondă, petrol, loess, lemn, ape termale, nămol sapropelic, etc.)
 Reţea de telecomunicaţii - modernă, eficientă;
 Posibilităţi de dezvoltare a turismului balnear, cultural, agroturismului şi a turismului
de vânătoare şi pescuit;
 Zonă fără risc major de poluare;
 Zonă cu stabilitate socială, fără stări conflictuale deosebite;
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Disponibilitatea administraţiei publice locale pentru relansarea economică şi
dezvoltarea durabilă a judeţului.
Judeţul Ialomiţa dispune de resurse importante de apă, potenţial şi tehnic utilizabile pentru
alimentări cu apă potabilă şi industrială, irigaţii, piscicultură şi tratamente terapeutice;
Se constată o îmbunătăţire evidentă a calităţii apelor, datorată în special reducerii surselor
majore de poluare, pe fondul încetării activităţii la marile intreprinderi industriale;
Se impune în continuare identificarea zonelor critice sub aspectul poluării apelor datorită
epurării necorespunzătoare şi eliminarea surselor majore de poluare prin investiţii în
domeniu;
Este necesară continuarea dezvoltării reţelelor de alimentare cu apă în mediul urban şi, mai
ales, rural, în corelare cu dezvoltarea reţelelor de tratare a apei şi de epurare a apelor zuate;
Trebuie identificate şi implementate proiecte de reabilitare, modernizare şi extindere a
staţiilor de tratare a apei şi a staţiilor de epurare a apelor uzate;
Este necesară introducerea de elemente tehnologice noi în captarea, distribuţia şi tratarea
apei.

A. Principalele concluzii desprinse din analiza demografică


La nivelul judeţului Ialomiţa se înregistrează următoarele fenomene caracteristice:



Declinul populaţiei active, diminuarea populaţiei tinere şi îmbătrânirea populaţiei, fenomene ce
conduc la dezechilibre între grupele de vârstă. Astfel, ponderea populaţiei sub 15 ani este în
continuă scădere, (de la 19,6% în anul 2000, la 16,4% în 2008); ponderea populaţiei vârstnice,
de 60 de ani şi peste este în continuă creştere de la 20,1% în anul 2000, la peste 21% în 2008,
valori peste media naţională. În Judeţul Ialomiţa se înregistrează una dintre cele mai mari
valori ale ponderii populaţiei de peste 60 de ani, în mediul rural (26,6% în anul 2008), iar
contingentul de populaţie de peste 85 de ani este concentrat în proporţie de peste 73% în mediul
rural;
Repartiţia grupelor de vârstă pe medii de rezidenţă relevă faptul că: predomină numărul copiilor
şi tinerilor de până la 19 ani, precum şi a bătrânilor de peste 60 de ani în mediul rural. Altfel
spus în mediul rural din judeţul Ialomiţa este concentrată o populaţie majoritar inactivă şi
cu risc social foarte ridicat;
Rata îmbătrânirii demografice era la nivel naţional este de 97,9, iar în judeţul Ialomiţa de 100,2
în anul 2008 (la 100 de persoane cu vârste sub 15 ani revin 100,2 persoane cu vârsta de peste 65
de ani);
Raportul de dependenţă demografică în judeţul Ialomiţa este actualmente de 0,44, valoare care
este mai mare decât valoarea regiunii (0,42) şi a ţării (0,41). Acesta indică faptul că din 100 de
persoane 44 sunt inactive şi 56 persoane sunt active.
În ceea ce priveşte sporul natural judeţul Ialomiţa avea valori superioare mediei regiunii şi o
valoare comparabilă mediei naţionale chiar uşor mai ridicată (-1,3‰, faţă de -3,5‰ media
regiunii şi -1,5‰ media naţională), datorită faptului că se înregistra o natalitate mult ridicată faţă
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de media regiunii şi media naţională (11,9‰, faţă de 10,3‰ media naţională şi 9,6‰ media
regiunii);
Se înregistrează o situaţie nefavorabilă în ceea ce priveşte mortalitatea generală (13,2‰, faţă de
11,8‰ media naţională şi 13,0‰ media regiunii);
Ponderea populaţiei urbane a înregistrat creşteri, iar a celei rurale scăderi. În urban ponderea
populaţiei a crescut de la 41,7% în 1995, la 45,8% în 2008, iar în rural a scăzut de la 58,3% în
1995, la 54,2% în 2008. Cu toate acestea ponderea populaţiei rămâne majoritar rurală în judeţul
Ialomiţa;
Preponderenţa populaţiei de sex feminin în total populaţie este majoritară atât pe total, cât şi pe
cele două medii rezidenţiale, raportul de masculinitate fiind de 96,1 bărbaţi la 100 femei pe total
în anul 2008;
Analiza speranţei de viaţă în anul 2008 în judeţul Ialomiţa indică faptul că aceasta se situa cu
jumătate de an sub media naţională şi sub media regiunii (72,61 ani faţă de 73,03 media
naţională şi 72,97 media regiunii). În ceea ce priveşte repartiţia pe sexe, speranţa de viaţa la
femei se situa peste media naţională şi peste media regiunii, iar speranţa de viaţă a bărbaţilor
mult sub media naţională (aproape un an diferenţă), precum şi sub media regiunii.
Migraţia internă şi mobilitatea forţei de muncă au crescut continuu după anul 2000, Judeţul
Ialomiţa fiind un judeţ care înregistrează pierderi de populaţie în ceea ce priveşte schimbările de
domiciliu (-700 persoane în anul 2008). În ceea ce priveşte emigraţia internaţională, Judeţul
Ialomiţa se situează pe penultimul loc din regiune la numărul de emigranţi (23 persoane în 2008)
şi undeva pe la mijlocul regiunii în ceea ce priveşte numărul de imigranţi (60 de persoane în
2008). În aceste condiţii Judeţul Ialomiţa a avut un sold pozitiv al migraţiei internaţionale (+37
persoane în anul 2008).
Se înregistrează o creştere a migraţiei spre zonele rurale, unde se practică o agricultură de
subzistenţă. Acesta poate fi considerată o situaţie îngrijorătoare ţinând cont că deja o mare parte
din forţa de muncă este angajată în agricultură şi productivitatea muncii în acest sector este
scăzută.

Recomandări
1. În ceea ce priveşte creşterea populaţiei vârstnice, acest fenomen demografic impune o
extindere a reţelei şi standardelor de calitate a serviciilor sociale, impune chiar diversificarea
gamei serviciilor, în special a serviciilor cu caracter casnic, de supraveghere şi însoţire a
persoanelor vârstnice, asistenţa medicală comunitară, îngrijiri la domiciliu, terapia
durerii, centre medicale de zi, centre comunitare de psihiatrie, unităţi medico-sociale;
Ponderea mare a contingentului de populaţie între 50-59 ani va pune mari probleme în viitorul
apropiat atunci când aceştia vor trece în categoria de pensionari. Asta şi datorită faptului că
proporţia tinerilor între 15-19 ani este foarte mică (cei care se vor regăsi în viitorul apropiat pe
piaţa muncii).
Ponderea mai mare a populaţiei adulte, corelată cu creşterea populaţiei inactive, relevă atât un
mediu de afaceri încă instabil şi cu capacitate insuficientă de a absorbi forţa de muncă din
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regiune, dar şi necesitatea unor măsuri speciale pentru a creşte numărul persoanelor
reintegrate pe piaţa muncii. Scăderea populaţiei tinere are ca efect direct reducerea
numărului de elevi din învăţământului preuniversitar. Astfel, populaţia şcolară din
învăţământul preuniversitar a înregistrat o scădere mai redusă comparativ cu celelalte judeţe
datorită faptului că în Ialomiţa faţă de celelalte judeţe ale regiunii se menţine o rată a natalităţii
încă ridicată (peste media naţională şi media regiunii). Menţionăm că reducerea populaţiei tinere
nu a fost singura cauză a scăderilor populaţiei şcolare, la acest trend contribuind şi creşterea
ratei abandonului şcolar în special în mediul rural şi zonele defavorizate. Pe termen lung,
reducerea populaţiei tinere va genera consecinţe negative în ceea ce priveşte oferta pe piaţa
muncii.
 Creşterea raportului de dependenţă - înseamnă sporirea presiunii pe care o exercită populaţia
inactivă asupra populaţiei active. În absenţa unei politici ferme de dezvoltare economică, de
creştere a PIB, îmbătrânirea demografică poate să frâneze creşterea nivelului de trai al
populaţiei;
2. Implicaţii privind necesitatea creşterii fondurilor de pensii, restructurarea cheltuielilor
bugetului de stat, creşterea fondurilor alocate asistenţei sanitare, dezvoltarea bazei
materiale a ocrotirii sănătăţii, orientarea cercetării medicale către studierea mijloacelor de
combatere a aşa-numitelor afecţiuni degenerative, specifice vârstelor înaintate.
3. Creşterea fluxului migraţiei dinspre mediul urban spre cel rural va atrage o dezvoltare a
localităţilor rurale în mod deosebit în domeniile:
 amenajări în infrastructura rurală ( drumuri, reţele de aducţiune apă şi gaze);
construcţii civile;
 comerţ (amenajarea de pieţe en-gros şi reţele de distribuţie pentru produsele agricole
ecologice,
modernizarea spaţiilor comerciale din mediul rural şi alinierea la standardele în domeniu);
 extinderea reţelei şcolare.
B. Principalele concluzii desprinse din analiza economică





Produsul intern brut al judeţului Ialomiţa s-a micşorat în anul 2009 cu 8,2%, diminuare mai
mare cu 1,5 % decât media regională (-6,7%), fiind cea mai accentuată reducere din regiunea
Sud Muntenia.
In anul 2010 se estimează că economia judeţului Ialomiţa va avea o creştere moderată a
produsului intern brut de 0,8%, în timp ce regiunea va înregistra o creştere de 1,4%..
În ceea ce priveşte nivelul produsului intern brut pe locuitor la orizontul intervalului de
prognoză regiunea Sud – Muntenia se va situa la 84,2% din nivelul naţional, iar judeţul
Ialomiţa va avea 61,9% din nivelul naţional şi 73,5% din nivelul regional.
Din punct de vedere al resurselor de muncă, la nivelul anului 2009 judeţul Ialomiţa deţinea
poziţia a 6-a din cele 7 judeţe ale regiunii Sud cu o pondere de 8,7% din totalul ocupării regiunii,
nivel în stagnare faţă de anii anteriori.
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Populaţia ocupată a judeţului Ialomiţa deţine de asemenea poziţia a 6-a cu (8,3%) din totalul
ocupării regiunii, nivel în staţionare comparativ cu anii anteriori.
După evoluţia productivităţii totale (determinate prin intermediul cifrei de afaceri per angajat) în
cadrul principalelor firme, judeţul Ialomiţa a înregistrat un trend ascendent în intervalul 20062008, apropiat de nivelul înregistrat de principalele companii din judeţele mai dezvoltate ale
regiunii.
În judeţ s-au înmatriculat 18.439 de agenţi economici, fiind observabile două perioade de
expansiune: 1991-1994 şi 2000-2008.
În ceea ce priveşte firmele active din punct de vedere juridic, în întreaga perioadă menţionată
numărul acestora se ridică la 10.750, cea mai importantă perioadă de expansiune fiind intervalul
2000-2008.
Pe categorii de întreprinderi, ponderea cea mai mare , de 57,2% pentru întreaga perioadă 19912009 revine înmatriculărilor de societăţi cu răspundere limitată, urmate de înmatriculările de
persoane fizice (23,15%) şi de asociaţii/întreprinderi familiale (15,47%).Societăţile pe acţiuni
au reprezentat doar 1,97% din înmatriculările totale de agenţi economici în perioada menţionată.
Proporţiile menţionate se respectă aproape identic şi în ceea ce priveşte întreprinderile active –
55,6% fiind S.R.L.-uri, 26,56% persoane fizice, 15,32% asociaţii familiale şi 1,54% societăţi pe
acţiuni.
Analiza distribuţiei pe localităţile judeţului a înmatriculărilor de agenţi economici activi în
perioada 1991-2009 relevă ponderi însemnate în cazul municipiilor şi oraşelor, atât în ceea ce
priveşte numărul total cât şi repartiţia pe forme de întreprinderi: înmatriculări de S.R.L.-uri
(39,36%), persoanelor fizice şi asociaţiilor familiale(21,1%)şi al societăţilor pe
acţiuni(46,67%).
La nivelul comunelor ponderi de peste 1% în totalul înmatriculărilor de agenţi economici activi
în perioada 1991-2008 s-au înregistrat în Armăşeşti, Borduşani, Bucu, Coşereni, Făcăeni,
Griviţa, Manasia, Sineşti, Ograda şi Bărbuleşti.
Investiţiile străine în judeţul Ialomiţa au înregistrat un trend descendent în ceea ce priveşte
numărul de companii, dar unul ceva mai favorabil în ceea ce priveşte valoarea capitalului
subscris
Judeţul Ialomiţa, se poate spune că în perioada 2006-2009 a avut o poziţie marginală în ceea ce
priveşte atragerea investiţiilor străine, reflectată în ponderile extrem de reduse în totalurile
naţionale referitoare la numărul de societăţi străine înmatriculate şi valoarea capitalului subscris
La nivelul localităţilor judeţului Ialomiţa, analiza datelor avute la dispoziţie pentru intervalul
1991-2009 arată că majoritatea companiilor cu capital străin s-au localizat în municipiile
Slobozia şi Urziceni (ca număr de companii – 32,7%, respectiv 16,5% din numărul total de
companii cu capital străin înmatriculate în intervalul menţionat), iar investiţiile de valoare mai
mare s-au concentrat în municipiul Urziceni (61,5% din valoarea capitalului subscris).
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 Ca structură a activităţii economice a judeţului Ialomiţa, comerţul cu ridicata, cu excepţia
comerţului cu autovehicule şi motociclete şi industria alimentară, deţine prima poziţie în ierarhia
economică a judeţului, atât în ceea ce priveşte cifra de afaceri, cât şi numărul de angajaţi, în
intervalul 2006-2008. De asemenea, numeroasele companii importante din judeţ se află localizate nu
doar în municipii şi oraşe, ci şi într-o serie de comune.
 Agricultura, serviciile anexe şi fabricarea articolelor de îmbrăcăminte ocupă locuri importante în
funcţie de ponderile mari ale personalului angajat dar mai reduse în ceea ce priveşte cifra de afaceri.
 Sectoarele construcţii de clădiri şi comerţ cu amănuntul şi, la un alt ordin de mărime, sectorul
transporturi terestre şi prin conducte, au înregistrat creşterile cele mai importante ca pondere în
intervalul 2006-2008, atât în cifra totală de afaceri a principalelor companii din judeţ, cât şi în
numărul total de angajaţi al acestora, pe un trend economic general ascendent.
 Sectoarele industriale au înregistrat în general evoluţii stagnante la nivelul principalelor
companii ale judeţului (fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, industria construcţiilor
metalice, fabricarea altor produse din minerale nemetalice) sau chiar reduceri ale ponderilor în cifra
de afaceri şi numărul de personal (fabricarea băuturilor).
 Sectorul de fabricare a substanţelor şi a produselor chimice a înregistrat, în decurs de doar trei
ani, o scădere dramatică a ponderii în cifra de afaceri şi în numărul total de angajaţi al principalelor
societăţi comerciale din judeţ, urmată de o revenire în anul 2008, datorită în principal situaţiei
economice a firmei Amonil S.A. Slobozia.
 Dintre sectoarele industriale care au înregistrat creşteri ale ponderilor în cifra de afaceri se pot
menţiona fabricarea de mobilă şi colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor.
 Sectoarele cu nivel tehnologic mai ridicat sunt slab reprezentate în rândul principalelor
companii ale judeţului – doar fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
înregistrând o pondere de 0,18% în cifra de afaceri şi 1,45% în numărul total de personal în anul
2008.
 Sectoarele aparţinând grupei generice a serviciilor au, de asemenea, prezenţă mai redusă în
rândul principalelor firme din judeţ, în parte dat fiind şi natura acestora (în general firme de
dimensiuni mai mici). Doar sectoarele depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi şi hoteluri
şi alte facilităţi de cazare au înregistrat ponderi de peste 1% din cifra de afaceri totală a principalelor
companii din judeţ în intervalul 2006-2008.
Agricultura judeţului Ialomiţa




Concluziile care se pot desprinde din analiza situaţiei agriculturii judeţului Ialomiţa sunt:
Judeţul Ialomiţa deţine terenuri agricole favorabile desfăşurării unei agriculturii performante,
fiind amplasat într-o zonă agricolă cu potenţial agropedoclimatic maxim;
Din punct de vedere al suprafeţei agricole pe care o deţine se situează pe locul trei în regiunea
Sud Muntenia;
Existenţa unei tradiţii agrare a zonei, care îmbinată cu aplicarea celor mai moderne tehnici şi
tehnologii existente în spaţiul european şi în lume – echipamente performante, utilizarea
automatizărilor, extinderea şi modernizarea sistemelor de irigaţii pot susţine creşterea producţiei
agricole;
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Se impune valorificarea ponderii mari a terenurilor agricole aflate în sisteme amenajate pentru
irigat, prin repunerea acestor sisteme în funcţiune şi facilităţi acordate utilizatorilor apei de
irigat;
 Potenţialul agricol existent, structura culturilor şi a zootehniei poate asigura baza materială de
revitalizare a industriei alimentare şi de promovare a produselor ecologice : agro-eco-food;
 Facilitarea accesului producătorilor agricoli la comerţul organizat, precum şi orientarea
subvenţiilor şi a sprijinului financiar doar spre fermele şi gospodăriile care produc pentru piaţă;
 Există o nevoie reală de calificare în meserii pentru agricultură, dar şi în alte profesii specifice
economiei rurale;
 În vederea creşterii creşterii consumului de bunuri şi servicii produse în aceasta ramură
preponderentă a economiei judeţului, la nivel judeţean şi local se recomandă:
- implicarea Camerelor agricole şi Oficiului Judeţean de Consultanţă Agricolă pentru
sprijinirea
planificării structurii culturilor agricole şi informarea privind culturile productive; înfiinţarea de
birouri de consultanţă pentru sprijinirea agricultorilor;
- găsirea unor soluţii judeţene pentru punerea în funcţiune a sistemelor de irigaţii, inclusiv
prin
sprijinirea accesării fondurilor europene destinate modernizării sistemului de irigaţii;
- folosirea resurselor naturale ale judeţului, pentru irigaţii (râul Ialomiţa şi apa acumulată în
barajul de la Dridu);
- valorificarea superioară a terenurilor în suprafeţe mici prin încurajarea producătorilor care
cultivă legume, precum şi înfiinţarea unor centre de desfacere a produselor la nivel zonal şi local şi
înfiinţarea şi amenajarea de pieţe şi târguri pentru producătorii locali;
- acordarea de facilităţi fiscale pentru încurajarea producţiei agricole, a consumului de
produse
indigene şi a ocupării locurilor de muncă în agricultură;
- sprijin local pentru întreprinzătorii care construiesc fabrici de prelucrare a produselor
agricole;
- dialog permanent cu producătorii agricoli pentru a elimina deficitul de comunicare, într-un
domeniu important pentru economia judeţului şi a ţării;
- folosirea fondurilor europene pentru fermele de subzistenţă;
- demararea unor programe de activităţi pentru autorităţile locale în vederea amenajării
pajiştilor şi păşunilor;
- înfiinţarea de ferme pilot pentru micii producători care să fie sprijinite de societăţile agricole
performante;
- înfiinţarea perdelelor de protecţie;
- sprijinirea constituirii grupurilor de producători;
- repararea şi întreţinerea drumurilor de exploatare de către autorităţile publice locale;
- sprijinirea procesului integrator din domeniul agriculturii.
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Din perspectiva turismului, Judeţul Ialomiţa ocupă o poziţie „de tranzit” în drumul spre litoralul
românesc al Mării Negre, pe care şi-a consolidat-o până în momentul intrării în exploatare a
Autostrăzii Soarelui;
În 39.2% dintre localităţile din judeţul Ialomiţa există puncte de atracţie turistică. Au fost
menţionate 63 de puncte turistice de toate tipurile: culturale, religioase, rezervaţii naturale dar şi
monumente istorice.
Cel mai important obiectiv turistic al judeţului este staţiunea balneoclimaterică Amara, situată
la 7 km de Municipiul Slobozia şi 126 km de Bucureşti;
Alte obiective turistice importante ale judeţului sunt : Oraşul de Floci, situat în perimetrul actual
al comunei Giurgeni, aşezarea preistorică de la Popina-Borduşani, dava getică de la Piscul
Crăsani, situl arheologic eneolitic din comuna Dridu, mănăstirile Balaciu, Dridu şi Sfinţii
Voievozi-Slobozia, Muzeul Agriculturii Româneşti din Municipiul Slobozia, Ferma Model de la
Perieţi (în curs de restaurare), podurile dunărene construite de Anghel Saligny, amplasate în
zona Municipiului Feteşti, aşezământul cultural-religios de la Maia-Catargiu, Casa memorială
“Ionel Perlea” din comuna Ograda, complexul istoric Evanghelie Zappa din comuna Ion
Roată, Muzeul Judeţean Ialomiţa din Municipiul Slobozia, ariile naturale protejate din zona
Braţului Borcea din apropierea Municipiului Feteşti şi a comunei Făcăeni, Balta Mică a Brăilei
din apropierea Comunei Giurgeni, Natura 2000 (protecţie specială avifaunistică) din zona
Grădiştea-Căldăruşani-Dridu şi a Lacului Amara.
Există şi numeroase alte puncte şi zone de interes turistic local, care sunt, urmează a fi sau pot fi
incluse în strategiile şi programele de dezvoltare a turismului la nivelul judeţului Ialomiţa;
dintre acestea menţionăm: turismul cultural, turismul religios, agroturismul şi turismul de
agrement şi pentru pescuit-vânătoare.
Evoluţia numărului de unităţi de cazare şi a numărului de locuri în structurile de primire
turistică a judeţului a înregistrat o tendinţă descendentă după anii 2003-2004, în curs de
stabilizare.
În ceea ce priveşte numărul de turişti cazaţi, acesta a crescut aproape constant în perioada 20002008, baza de cazare fiind asigurată în cea mai mare parte de hoteluri, celelalte tipuri de
structuri de primire turistică având încă importanţă mai redusă.
Pe viitor, este posibil ca şi numărul de locuri de cazare în pensiunile agroturistice rurale şi
orăşeneşti să crească, pe măsura dezvoltării acestui tip de turism, mai ales în zonele din
apropierea Dunării şi ariilor naturale protejate şi, eventual, al siturilor arheologice sau fermeimodel de la Perieţi.
Dezvoltarea sectorului turismului se regăseşte atât în proiectele derulate actualmente de către
autorităţile judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale, cât şi în propuneri de strategii şi
proiecte care se preconizează a fi implementate într-un viitor apropiat. Dintre acestea
menţionăm:
- Dezvoltarea infrastructurii de turism în staţiunea balneo-climaterică Amara, prin
reamenajarea plajei şi lacului din complexul de agrement Perla, înfiinţarea unui centru de
informare turistică şi reabilitarea principalelor căi de acces către unităţile hoteliere;
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Realizarea unui proiect de amploare în domeniul turistic în
Amara, pentru atragerea unui număr mai mare de turişti, prin înfiinţarea unui mall turistic,
construirea unei telegondole, a unui teren golf, a unui cazino, etc.;
Punerea în valoare a turismului pe Dunăre (în zona Feteşti-Giurgeni), inclusiv prin
realizarea unor porturi turistice (Municipiul Feteşti) şi pontoane turistice (Giurgeni);
Dezvoltarea agroturismului în zona Braţului Borcea al Fluviului Dunărea, precum şi în
alte zone din judeţ cu potenţial identificat;
Dezvoltare unui punct turistico-religios la „Mănăstirea Frăţileşti-Sudiţi” (Sudiţi-Săveni);
Amenajarea lacului Fundata ca obiectiv turistic si de agrement (Gheorghe Doja);
Realizarea unui ansamblu cultural turistic şi de agrement în perimetrul cramei Cantacuzino
din sec. XVIII (Jilavele);
Reparaţia capitală şi modernizarea casei Bentoiu şi introducerea acesteia în circuitul
turistic (ca şi casă de vacanţă) (Făcăeni);
Reabilitarea casei memoriale „Ionel Perlea” şi includerea acesteia într-un circuit turistic
(Ograda);
Dezvoltarea Lacului Strachina ca punct turistic (oraşul Ţăndărei);
Realizarea casei comemorative “Ştefan Tănase” (Adâncata);
Revitalizarea practicilor tradiţionale capabile de a fi transmise nealterate generaţiilor
viitoare.

C. Profilul social al Judeţului Ialomiţa
 Din punct de vedere al resurselor de muncă, la nivelul anului 2009 judeţul Ialomiţa deţinea
poziţia a 6-a din cele 7 judeţe ale regiunii Sud cu o pondere de 8,7% din totalul ocupării regiunii,
nivel în stagnare faţă de anii anteriori. Populaţia ocupată a judeţului Ialomiţa deţine de
asemenea poziţia a 6-a cu (8,3%) din totalul ocupării regiunii, nivel în staţionare comparativ cu
anii anteriori.
 Pentru perioada următoare tendinţa este tot de scădere şi se estimează o îmbunătăţirea a
poziţiei în cadrul regiunii până în anul 2013.
 Se înregistrează o pondere mare a populaţiei civile ocupate în agricultură: 50,4% din
populaţia ocupată civilă în anul 2007, cu tendinţă de reducere, 44,16% în 2008;
 Evoluţia oscilantă pe perioada 2004-2009 a ratei de activitate: dacă până în anul 2007 rata
de
activitate era uşor mai mare în cazul femeilor, în anul 2008 aceasta era cu 3% mai mică decât
rata de activitate a bărbaţilor. De asemenea, rata de ocupare este oscilantă în perioada 20072008 şi mai mare în cazul femeilor comparativ cu rata de ocupare a bărbaţilor;
 S-au înregistrat ritmuri pozitive de creştere a numărului mediu de salariaţi, pe întreaga
perioadă analizată. Dacă în anul 2007 toate sectoarele economiei naţionale au înregistrat ritmuri
pozitive în judeţul Ialomiţa, criza financiară a determinat ca aceste ritmuri să rămână pozitive
doar în construcţii, comerţ, transport şi depozitare şi administraţie publică şi apărare;
 Câştig salarial nominal mediu net lunar în creştere, de la 545 lei /salariat în anul 2004 la
1.087 lei/salariat în anul 2008;
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 Reduceri substanţiale ale ratei şomajului: dacă în anul 2005 rata şomajului la nivelul judeţului
era mai mult decât dublă faţă de valoarea ratei şomajul la nivel naţional (12,1% faţă de 5,9%) şi cu
40% mai mare decât cea de la nivelul regiunii, aceste ecarturi s-au diminuat spre sfârşitul perioadei
considerate şi, astfel, pe fondul creşterii ratei şomajului atât la nivel naţional (de la 4% în anul 2007
la 4,4% în anul 2008), cât şi la cel regional (5.1% în anul 2007 şi 5.2% în anul 2008), în judeţul
Ialomiţa nivelul acestui indicator a scăzut la 4,9% în anul 2008;
 Existenţa fenomenului de şomaj cu fluctuaţii anuale, în judeţul Ialomiţa înregistrându-se în
anul 2005 şi în anul 2008 cel mai mic număr de şomeri cu experienţă în muncă care au beneficiat de
indemnizaţie de şomaj din întreaga regiune Sud-Muntenia;
 Creşteri ale numărului şomerilor care au beneficiat de indemnizaţii de şomaj de 75% din
salariul minim brut pe ţară: moderate în anul 2008 faţă de anul 2007, dar mari la 30 iunie 2009 faţă
de 2008 pe toate nivelurile de pregătire;
 Nivel ridicat al numărului de şomerilor care au beneficiat de indemnizaţii de şomaj de 50%
din salariul minim brut pe ţară pe niveluri de pregătire şi pe sexe, ceea ce face ca judeţul Ialomiţa
să ocupe locul 2 pe perioada analizată în ierarhia judeţelor regiunii Sud-Muntenia privitoare la
acest indicator;
 Loc modest în ierarhia judeţelor regiunii Sud Muntenia în ceea ce priveşte numărul
persoanelor încadrate prin realizarea Programului de Ocupare a Forţei de Muncă pe grupe ţintă.







Recomandări:
Continuarea implementării măsurilor de stimulare a angajatorilor pentru încadrarea în muncă a
anumitor categorii de persoane defavorizate pe piaţa muncii;
Dezvoltarea unor programe de formare profesională continuă în scopul păstrării resurselor
umane pe piaţa muncii .
Menţinerea calificărilor din domeniile industriei prelucrătoare alimentare, precum şi şcolarizarea
pentru domeniile de calificare din agricultură ecologică, turism, servicii;
Anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii locale, zonale sau
judeţene;
Autorizarea şcolilor ca furnizori de formare profesională continuă şi implicarea în programe de
formare continuă pentru adulţi,
Diversificarea ofertei de formare şi adaptarea la nevoile grupurilor ţintă, exemple: programe de
formare la distanţă, consultanţă, etc.

Sectorul Sănătate şi asistenţă socială


În cadrul judeţului Ialomiţa, la nivelul Consiliului Judeţean se remarcă preocupareapentru
reabilitarea infrastructurii destinate domeniului sănătăţii. Astfel s-a continuat programul de
reabilitare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, atât în ceea ce priveşte consolidarea
antiseismică a clădirii, cât şi reabilitarea termică a ei, fiind demarcat obiectivul de investiţii
“Amenajare şi extindere Unitate de Primire Urgenţe – Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia”.
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Acelaşi lucru se poate spune şi despre Centrul de asistenţă medico – socială Fierbinţi, obiectiv
aflat într-un stadiu avansat de realizare a investiţiei alocate pentru reabilitarea unităţii.
În ceea ce priveşte mediul rural se constată că sunt 66 de medici de familie în 40 de localităţi,
care se află în relaţie contractuală cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Ialomiţa, în 15
localităţi nu există medici de familie titulari, dar există puncte de lucru în 6 localităţi şi mai
rămân descoperite din acest punct de vedere 9 localităţi.
Problemele referitoare la necesarul de medici de familie în judeţ sunt în atenţia organelor de
specialitate locale, preocupate de găsirea unor soluţii în sprijinul medicilor de familie noi veniţi
în judeţ şi de orientare a acestora către acele localităţi lipsite de asistenţă medicală de familie –
asigurarea spaţiului necesar pentru desfăşurarea a activităţii specifice medicinei de familie şi,
dacă este posibil asigurarea cazării medicilor de familie.
Din perspectiva creşterii capacităţii de spitalizare, de creştere a calităţii serviciilor medicale, dar
şi a diversificării serviciilor medicale oferite locuitorilor sunt avute în vedere alocarea unor
fonduri de investiţii pentru: amenajarea şi extinderea printr-o construcţie nouă a Ambulatoriului
de specialitate al Spitalului Orăşenesc Ţăndărei, înfiinţarea unei secţii de neurochirurgie în
cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia.
Sunt în curs de execuţie lucrările de investiţii la Spitalul cu 250 de paturi din municipiul
Urziceni, Spitalul cu 250 de paturi şi policlinică în municipiul Feteşti.
Problemele privitoare la asistenţa şi protecţia socială sunt de actualitate la nivelul tuturor
localităţilor, mai accentuate fiind în zonele cu o incidenţă mai mare a sărăciei – mediul rural şi
oraşele industrializate forţat înainte de '90 şi care acum, după 20 de ani de transformări profunde
ale sistemul economic naţional sunt predispuse amplificării unor fenomene sociale cu implicaţii
negative asupra calităţii vieţii locuitorilor săi. Populaţia acestor localităţi este expusă
marginalizării şi excluziunii sociale.
Prezenţa fenomenului de sărăcie şi marginalizare socială a populaţiei este mai accentuată în
mediul rural, unde populaţia se confruntă cu fenomenul îmbătrânirii demografice, cu modificări
în componenţa familiei, cu o valoare mai mică a veniturilor pe familie, cu un nivel de viaţă, în
general, încă inferior celui al populaţiei din mediul urban.
Se constată implicarea autorităţilor şi instituţiilor publice în asigurarea prestaţiilor sociale
specifice cazurilor din judeţ, în complexitatea lor, adoptându-se totodată şi o politică de
monitorizare şi evaluare a practicilor de incluziune socială, în raport cu nevoile reale ale
comunităţilor, dar mai ales atenţia pentru a nu crea dependenţă la prestaţii sociale.
Recomandări




Dotarea spitalelor şi centrelor medicale cu infrastructura necesară şi cel puţin suficientă pentru
practicarea unei activităţii medicale de calitate şi într-o structură cât mai complexă care să
răspundă nevoilor specifice locuitorilor;
Asigurarea numărului de cadre medicale în zonele urbane, dar mai ales în cele rurale, necesare
desfăşurării unei activităţi care este în fapt un bun social colectiv, carea trebuie să fie accesibil
tuturor cetăţenilor.
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Având în vedere subfinanţarea sectorului sănătate vor trebui făcute eforturi pentru atragerea de
fonduri suplimentare, utilizarea cât mai eficientă a fondurilor existente, şi nu în ultimul rând o
repartizare echilibrată pe zone a fondurilor pe tipuri de asistenţă medicală, cu prioritate fiind
avute în vedere persoanele cu boli cronice şi persoanelor aflate în incapacitate temporară de
muncă.
Pentru susţinerea financiară a persoanelor expuse unor riscuri de marginalizare şi excludere
socială trebuie promovate prestaţii sociale orientate către acele gospodării supuse riscului
sărăciei, vizate fiind persoanele singure, familiile parentale, familiile cu 3 şi mai mulţi copii,
persoanele în vârstă de peste 65 de ani.
În perspectiva măsurile impuse la nivel naţional pentru echilibrarea deficitului bugetar
asigurarea creditelor bugetare necesare plăţii prestaţiilor sociale şi a susţinerii administrative a
instituţiilor care le gestionează vor trebui avute în vedere în concordanţă cu soluţiile de relansare
economică ce vor fi stabilite pentru judeţul Ialomiţa la orizontul anilor 2020.
Problemele specifice acestor sectoare vor putea fi rezolvate odată cu relansarea creşterii
economice deoarece doar un sector economic puternic poate susţine financiar sectorul de
sănătate şi asistenţă socială.
Educaţie – Învăţământ –Cercetare&Dezvoltare&Inovare



Tendinţa de creştere a ponderii în populaţia ocupată a populaţiei cu studii superioare şi a celor cu
nivel de pregătire liceal şi de scădere a ponderii persoanelor cu nivel de scăzut de pregătire (cel
mult gimnazial),
 Nivelul mediu de instruire al populaţiei ocupate este mai ridicat decât media pe ţară, dar judeţul
Ialomiţa are una dintre cele mai mici ponderi a populaţiei ocupate cu studii de nivel superior
(însă ponderi mai mari decât media naţională a celor cu nivel scăzut de instruire).
 Se poate identifica un nivel general de pregătire mai ridicat în cazul femeilor în structura pe sexe
a ocupării (pentru nivelurile liceal, postliceal şi superior), în paralel cu o mai bună reprezentare
a bărbaţilor cu nivel de pregătire profesional şi de ucenici.
 Aceste constatări care conduc la următoarele afirmaţii:
- şansele de angajare ale femeilor cresc odată cu creşterea nivelului de pregătire, ceea ce
impune luarea unor măsuri în sprijinul creşterii nivelului de calificare al acestora;
- sunt necesare măsuri în sprijinul creşterii ocupării femeilor cu pregătire profesională de nivel
mai ridicat;
- trebuie întreprinse în continuare eforturi (şi nu doar financiare) pentru atenuarea disparităţilor
majore dintre mediul rural şi cel urban privitoare la nivelul de educaţie al populaţiei ocupate:
 doar 3,3 % din populaţia ocupată din mediul rural are studii superioare (faţă de 20,3% în
urban)
 doar 56,8% din populaţia ocupată din mediul rural are un nivel mediu de pregătire
(liceal/postliceal/profesional sau de ucenici) - faţă 71,5 % în urban
 mare parte (39,9%) din populaţia ocupată din mediul rural are un nivel scăzut de educaţie
(gimnazial/primar sau mai puţin) - faţă de numai 8,2% în urban.
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Prin urmare se constată:
 Baza didactico-materială a şcolilor este precară;
 Oferta şcolară se armonizează parţial cu piaţa muncii, generând dezechilibre între cerere
şi ofertă;
 Accesul limitat al tinerilor din mediul rural la oferta educaţională;
 Proces lent de transformare a şcolilor în furnizori de servicii pentru comunităţile locale.
Recomandări








Intensificarea preocupării pentru dezvoltarea, dar mai ales implicarea tinerilor în programele de
măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă, în special în cele privind oferirea unei noi
calificări pentru cei care nu şi-au găsit un loc de muncă după absolvirea şcolii,
Dezvoltarea parteneriatelor şcolilor cu agenţii economici, Agenţiile de Ocupare a Forţei de
Muncă, autorităţi şi alte organizaţii care pot contribui la consilierea şi integrarea socioprofesională a absolvenţilor – prioritate permanentă a managementului şcolar,
Stabilirea unor măsuri concrete pentru creşterea generală a calităţii învăţământului din mediul
urban şi rural,
Creşterea ofertei de calificări înalte şi stimularea elevilor de a dobândi un nivel de pregătire
profesională cât mai ridicat pentru a fi competitivi pe piaţa muncii;
Iniţierea unor cursuri de calificare pentru înzestrarea forţei de muncă cu competenţe tehnologice
complexe, în concordanţă cu noile cerinţe privind ocupaţiile specifice ITC şi pentru dobândirea
de competenţe antreprenoriale. Se va urmări prin aceste cursuri facilitarea intrării absolvenţilor
pe piaţa muncii prin dezvoltarea unor comportamente educaţionale cum ar fi: flexibilitate la
schimbare şi mobilitate profesională, capacitate sporită de adaptare a competenţelor la cerinţele
angajatorilor, capacitate de adaptare la transformările micro şi macroeconomice, abilităţi de
stabilire a scopurilor şi priorităţilor, de a-şi valorifica iniţiativa proprie.
Restructurarea reţelei şcolare, în funcţie de evoluţia judeţeană şi locală, prin:
 introducerea de specializări/calificări noi pentru domeniile: agricultură; energie electrică
şi termică, gaze, apă; colectarea, depozitarea, reciclarea deşeurilor;
 introducerea de calificări/specializări noi, de nivel 2 şi 3 în domeniile intermedieri
financiare şi servicii, construcţii, comerţ, hoteluri şi restaurante, transport, electronică,
informatică, materiale de construcţii, turism
 Asigurarea accesului la formare profesională continuă a cadrelor didactice prin stagii de
formare metodică, activităţi de mentorat, stagii de formare specializată la agenţii
economici etc.
 Asigurarea şcolilor cu personal didactic calificat pentru toate specializările,
 Promovarea unei politici coerente de reabilitare, modernizare şi dotare a spaţiilor
educaţionale pentru populaţia şcolară, în general şi pentru cea din mediul rural în special.
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d) Infrastructura judeţului Ialomiţa
În realizarea profilului socio-economic şi demografic al judeţului Ialomiţa pe lângă sursele
principale reprezentate de documentele oficiale statistice naţionale şi locale, un bogat material
documentar existent îl reprezintă informaţiile oferite de chestionarele transmise de autorităţile
locale, care au adus un plus de informaţii necesar în cunoaşterea judeţului Ialomiţa într-un anumit
moment al dezvoltării sale, respectiv în ultimii trei ani , 2007, 2008 şi 2009. Din cele 66 de unităţi
administrativ – teritoriale ale judeţului Ialomiţa, 53 au completat chestionarele de sondaj ( 80 %).
Alimentarea cu apă potabilă
Aproape jumătate (42,3%) dintre consiliile locale chestionate din judeţul Ialomiţa au
declarat că în localităţile în care îşi desfaşoară activitatea sunt instalate sisteme centralizate cu apă
contorizate, în timp ce 34.5% se alimentează din sisteme tradiţionale (puţ forat sau fântână).
Lungimea reţelei de canalizare
Conform chestionarelor completate, reţeaua de distribuţie a apei potabile are o lungime de
960 km şi ar mai fi nevoie de încă 420 km pentru ca reţeaua să fie integral dezvoltată. In medie, întro localitate din judeţul Ialomiţa, sunt 18,82 km existenţi de reţea şi 8,24 ce trebuie realizaţi.
Locuinţe racordate/neracordate la reţeaua de apă potabilă
În localităţile chestionate există peste 33.000 de locuinţe racordate la reţeaua de apă
potabilă. Cu toate aceste, mai există încă 18.338 de gospodării care aşteaptă să fie racordate la
reţeaua de apă potabilă. In medie, într-o localitate din judeţul Ialomiţa, există 651 de locuinţe
racordate la reţea şi 360 locuinţe neracordate.
Locuinţe racordate/neracordate la reţeaua de canalizare
La nivelul consiliilor locale de unde au fost primite chestionare, sunt peste 5.500 de
locuinţe racordate la reţeaua de canalizare. Cu toate aceste, mai există încă 27.896 de gospodării
care trebuie să fie racordate la reţeaua de canalizare. In medie, într-o localitate din judeţul Ialomiţa,
există 110 de locuinţe racordate la reţea şi 547 locuinţe neracordate.
Reteaua de apă caldă
Reţeaua de distribuţie a apei calde menajere în localităţile care au completat
chestionare este foarte slab dezvoltată, aproape inexistentă. Persoanele intervievate au apreciat că in
localitaţile pe care le administrează sunt 0 km realizaţi pentru distribuţia apei calde menajere şi încă
233 km de realizat. Doar 7 consilii locale au menţionat numărul de km de realizat pentru dezvoltarea
acestei reţele.
Reţeaua de drumuri
In cele 51 de localităţi în care s-a realizat studiul, lungimea drumurilor asfaltate
(modernizate) este foarte mică, ajungând la 525 km, în timp ce drumurile ce au nevoie de reparaţii şi
modernizare ajung la 1.053 km. In medie, într-o localitate din judeţul Ialomiţa, există 10 km drum
asfaltat şi 21 nemodernizat.
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Reţeaua de distribuţie a gazelor naturale
În localităţile chestionate există realizată, până în prezent, o reţea de distribuţie a
gazelor naturale de 179 km, însă ar mai fi nevoie de încă 584 km pentru a acoperi nevoile
locuitorilor din zonele studiate. În medie, într-o localitate din judeţul Ialomiţa, există 4 km de reţea
de distribuţie a gazelor şi ar mai trebui realizaţi încă 11 km.
Reţeaua de iluminat public
Consiliile locale intervievate în judeţul Ialomiţa au declarat că în privinţa iluminatului
public există 1560 km realizaţi care acoperă aproape în totalitate nevoile locuitorilor şi ar mai fi
nevoie să mai fie realizaţi încă 135 de km. În medie, într-o localitate din judeţul Ialomiţa, există în
prezent 31 km şi ar mai trebui realizaţi încă 3 km de reţea de iluminat public.
Reţeaua de energie electrică
Consiliile locale intervievate din judeţul Ialomiţa au declarat că în privinţa reţelei de
energie electrică sunt realizaţi în prezent 2162 km, care acoperă aproape în totalitate nevoile
locuitorilor şi ar mai fi nevoie să fie realizaţi încă 166 de km de reţea de energie electrică. În medie,
într-o localitate din judeţul Ialomiţa, există realizaţi 42 km de reţea şi mai trebuie realizaţi încă 3
km de reţea de energie electrică.
Potrivit datelor analizate, putem spune că:
 La nivelul consiliilor locale din judeţul Ialomiţa cele mai acute probleme care au
nevoie de o atenţie mai mare sunt: asfaltarea drumurilor şi reţeaua de canalizare. In cazul acestor
două aspecte a fost observată o diferenţă foarte mare între numărul de km existenţi şi cei care
trebuie realizaţi.
 In ultimii trei ani majoritatea proiectelor desfăşurate pe teritoriul judeţului Ialomiţa au
avut în vedere modernizarea sau reabilitarea centrelor de învăţământ, a căminelor culturale, pentru
construcţia centrelor medicale, dar şi pentru mărirea lungimii reţelei de distribuţie a apei potabile
sau pentru iluminat public.
 Există preocupare din partea consiliilor locale de a accesa proiecte care să rezolve şi
celelalte probleme întâlnite la nivelul localităţilor şi specificate în chestionar. In funcţie de nevoi şi
de specificul fiecărei zone, banii atraşi prin diverse fonduri nerambursabile, vor urmări să rezolve
problemele localităţilor: extinderea reţelelor de distribuţie pentru apa potabilă, pentru reţeaua de
gaze sau canalizare, continuarea modernizării unităţilor de învăţământ, asfaltarea străzilor şi/sau
amenajarea de spaţii verzi pentru bătrâni şi copii.
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