
CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

-mii lei -

Cod Program 2017

TOTAL CHELTUIELI 78.040,00

I. Credite de angajament 78.040,00

II.Credite bugetare 78.040,00

finanţate din:

- bugetul local 50.02 75.154,00

I. Credite de angajament 75.154,00

II.Credite bugetare 75.154,00

- buget fonduri externe narambursabile 50.08 71,00

I. Credite de angajament 71,00

II.Credite bugetare 71,00

- venituri proprii 50.10 2.815,00

I. Credite de angajament 2.815,00

II.Credite bugetare 2.815,00

1 Programul Centru multifuncțional Amara

finanţat din:

- bugetul local 50.02 89,00

I. Credite de angajament 89,00

II.Credite bugetare 89,00

2
Programul Modernizare curte interioară sediul Consiliul 

Județean Ialomița

finanţat din:

- bugetul local 50.02 14,00

I. Credite de angajament 14,00

II.Credite bugetare 14,00

3

Programul Creşterea eficienţei energetice pentru Clădirea 

Comandamentului – Pavilion A (Centrul Militar 

Județean Ialomița)

finanţat din:

- bugetul local 50.02 310,00

I. Credite de angajament 310,00

II.Credite bugetare 310,00

4

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 50.02 305,00

I. Credite de angajament 305,00

II.Credite bugetare 305,00

Programe pentru reabilitarea patrimoniului  public 

ANEXA NR. 15
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Cod Program 2017DENUMIREA PROGRAMELOR

5
Programul Creșterea eficienței energetice a Sediului 

Muzeului Județean Ialomița

finanţat din:

- bugetul local 50.02 295,00
I. Credite de angajament 295,00

II.Credite bugetare 295,00

6
Programul Creșterea eficienței energetice a clădirii 

Centrului Cultural UNESCO Ionel Perlea

finanţat din:

- bugetul local 50.02 370,00

I. Credite de angajament 370,00

II.Credite bugetare 370,00

7
Programul Creşterea eficienţei energetice a Clădirii 

Administrative – Str Razoare nr.3

finanţat din:

- bugetul local 50.02 295,00

I. Credite de angajament 295,00

II.Credite bugetare 295,00

8
Programul Amenajare curte interioara -Liceul Tehnologic 

Special "Ion Teodorescu"

finanţat din:

- bugetul local 50.02 20,00

I. Credite de angajament 20,00

II.Credite bugetare 20,00

9
Programul Complexul de servicii multifunctional pentru 

persoane adulte aflate in dificultate Movila

finanţat din:

- bugetul local 50.02 183,00

I. Credite de angajament 183,00

II.Credite bugetare 183,00

10 Programul

Asigurarea energiei electrice pentru 

funcționarea unor instituții publice din județul 

Ialomița prin captarea energiei verzi solare - 

Parc Solar Fotovoltaic Ialomiţa I

finanţat din:

- bugetul local 50.02 295,00

I. Credite de angajament 295,00

II.Credite bugetare 295,00

11
Programul Documentatii privind dezvoltarea regionala a 

Judetului Ialomiţa

finanţat din:

- bugetul local 50.02 1.054,00

I. Credite de angajament 1.054,00

II.Credite bugetare 1.054,00

12 Programul Planuri strategice de dezvoltare durabila

finanţat din:

- bugetul local 50.02 272,00

I. Credite de angajament 272,00

II.Credite bugetare 272,00

Dezvoltarea infrastructurii de mediu
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Cod Program 2017DENUMIREA PROGRAMELOR

13 Programul Întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene

finanţat din:

- bugetul local 50.02 6.943,00

I. Credite de angajament 6.943,00

II.Credite bugetare 6.943,00

14 Programul
Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101  km 

52+759
finanţat din:

- bugetul local 50.02 930,00

I. Credite de angajament 930,00

II.Credite bugetare 930,00

15
Programul Modernizare şi reabilitare drum judeţean DJ 102 

H, km 66+317 – 78+862

finanţat din:

- bugetul local 50.02 1.390,00

I. Credite de angajament 1.390,00

II.Credite bugetare 1.390,00

16
Programul Modernizare DJ 102 H, Colelia -Cocora, km 

45+400-58+775

finanţat din:

- bugetul local 50.02 2.400,00

I. Credite de angajament 2.400,00

II.Credite bugetare 2.400,00

17 Programul

Modernizare DJ 201 Buești-Ivănești-Ion Ghica-

Ciulnița-Cosîmbești-Mărculești, km 57+000-

84+000

finanţat din:

- bugetul local 50.02 3.450,00

I. Credite de angajament 3.450,00

II.Credite bugetare 3.450,00

18 Programul Modernizare DJ 201: Tronson I DN2  Cosereni - 

Axintele - Orezu, km 0+000 - km 35+400

finanţat din:

- bugetul local 50.02 9.331,00

I. Credite de angajament 9.331,00

II.Credite bugetare 9.331,00

19 Programul Modernizare drum județean DJ 203E, Căzănești-

Cocora, km 0+000-km 12+800

finanţat din:

- bugetul local 50.02 2.345,00

I. Credite de angajament 2.345,00

II.Credite bugetare 2.345,00

20 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 4.870,00

I. Credite de angajament 4.870,00

II.Credite bugetare 4.870,00

Dezvoltare, reabilitare, modernizare infrastructură de transport rutier
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21 Programul Reabilitare DJ 211 Grivița - Traian, km 0+270- km 

6+970 

finanţat din:

- bugetul local 50.02 870,00

I. Credite de angajament 870,00

II.Credite bugetare 870,00

22 Programul Modernizare drum județean DJ 213A, Mărculești-

Bucu, km 32+050-km 37+230

finanţat din:

- bugetul local 50.02 1.035,00

I. Credite de angajament 1.035,00

II.Credite bugetare 1.035,00

23 Programul Documentatii necesare dezvoltarii, reabilitarii, 

modernizarii infrastructurii de transport rutier

finanţat din:

- bugetul local 50.02 2.886,00

I. Credite de angajament 2.886,00

II.Credite bugetare 2.886,00

24 Programul Eficientizare energetică clădire Spitalul 

Județean de Urgență Slobozia

finanţat din:

- bugetul local 50.02 200,00

I. Credite de angajament 200,00

II.Credite bugetare 200,00

25 Programul Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de 

Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean 

de Urgență Slobozia

finanţat din:

- bugetul local 50.02 350,00

I. Credite de angajament 350,00

II.Credite bugetare 350,00

26 Programul Reabilitarea, modernizarea și dotarea 

Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de 

Urgență Slobozia

finanţat din:

- bugetul local 50.02 350,00

I. Credite de angajament 350,00

II.Credite bugetare 350,00

27 Programul Amenajare centru de îngrijiri paleative

finanţat din:

- bugetul local 50.02 140,00

I. Credite de angajament 140,00

II.Credite bugetare 140,00

28 Programul Construirea Blocului Operator din cadrul 

Spitalului Judetean de Urgenta Sobozia

finanţat din:

- bugetul local 50.02 130,00

I. Credite de angajament 130,00

II.Credite bugetare 130,00

Dezvoltarea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii de sănătate
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29 Programul Modernizarea si dotarea incintei cladirii 

Spitalului Judetean de Urgenta Sobozia

finanţat din:

- bugetul local 50.02 130,00

I. Credite de angajament 130,00

II.Credite bugetare 130,00

30 Programul Documentatii necesare dezvoltarii, reabilitarii, 

modernizarii infrastructurii de sanatate

finanţat din:

- bugetul local 50.02 158,00

I. Credite de angajament 158,00

II.Credite bugetare 158,00

31 Programul Restaurare și conservare Biserica de lemn „Sf. 

Nicolae”

finanţat din:

- bugetul local 50.02 70,00

I. Credite de angajament 70,00

II.Credite bugetare 70,00

32 Programul Reabilitarea și punerea în valoare a 

monumentului istoric Orașul de Floci

finanţat din:

- bugetul local 50.02 70,00

I. Credite de angajament 70,00

II.Credite bugetare 70,00

33 Programul Transparenta, comunicare publica, promovare

finanţat din:

- bugetul local 50.02 256,00

I. Credite de angajament 256,00

II.Credite bugetare 256,00

34 Programul Ialomița, dintotdeauna pentru totdeauna

finanţat din:

- bugetul local 50.02 28,00

I. Credite de angajament 28,00

II.Credite bugetare 28,00

35 Programul
Premii de excelență pentru olimpicii din 

învățământul preuniversitar de stat

finanţat din:

- bugetul local 50.02 186,00

I. Credite de angajament 186,00

II.Credite bugetare 186,00

36 Programul Parteneriate pentru coeziune 

finanţat din:

- bugetul local 50.02 5.120,00

I. Credite de angajament 5.120,00

II.Credite bugetare 5.120,00

Dezvoltarea, reabilitarea, modernizarea patrimoniului cultural al județului

Comunicare publică, promovare și participare cetătenească
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37 Programul
Prevenirea abandonului şi instituţionalizării 

copilului

finanţat din:

- bugetul local 50.02 8,00

I. Credite de angajament 8,00

II.Credite bugetare 8,00

38 Programul Stimularea adopţiei naţionale

finanţat din:

- bugetul local 50.02 175,00

I. Credite de angajament 175,00

II.Credite bugetare 175,00

39 Programul
Asigurarea unor măsuri de protecţie alternativă 

pentru copiii aflaţi în situaţie de risc

finanţat din:

- bugetul local 50.02 2.713,00

I. Credite de angajament 2.713,00

II.Credite bugetare 2.713,00

40 Programul Protecţia copilului în sistem instituţionalizat

finanţat din:

- bugetul local 50.02 15.087,00

I. Credite de angajament 15.087,00

II.Credite bugetare 15.087,00

41 Programul
Oferirea de servicii persoanelor adulte cu 

handicap

finanţat din:

- bugetul local 50.02 282,00

I. Credite de angajament 282,00

II.Credite bugetare 282,00

42 Programul
Furnizarea de servicii în regim rezidenţial pentru 

persoanele aflate în situaţie de risc

finanţat din:

- bugetul local 50.02 2.887,00

I. Credite de angajament 2.887,00

II.Credite bugetare 2.887,00

43 Programul
Furnizarea de servicii pentru persoanele 

vârstnice cu handicap

finanţat din:

- bugetul local 50.02 4.134,00

I. Credite de angajament 4.134,00

II.Credite bugetare 4.134,00

44 Programul
Oferirea de servicii pentru persoanele adulte cu 

handicap neuropsihic

finanţat din:

- bugetul local 50.02 1.572,00

I. Credite de angajament 1.572,00

II.Credite bugetare 1.572,00

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa
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45 Programul

Proiect  „Rețeaua județeană VIP - Voluntariat - 

inițiative - profesionalism pentru integrarea 

școlară și socială a copiilor vulnerabili” 74,00

finanţat din:

buget local 50.02 3,00

I. Credite de angajament 3,00

II.Credite bugetare 3,00

- buget fonduri externe nerambursabile 50.08 71,00

I. Credite de angajament 71,00

II.Credite bugetare 71,00

46 Programul

Depozit pentru deșeuri rezultate din activități 

medicale, depozitate temporar în cadrul CIA 

Slobozia

finanţat din:

- bugetul local 50.02 80,00

I. Credite de angajament 80,00

II.Credite bugetare 80,00

47 Programul

Compartimentări interioare și montare lift 

exterior la Centrul pentru Persoane Vârstnice-

Fierbinți Târg, montare lift exterior si 

recompartimentari interioare

finanţat din:

- bugetul local 50.02 1.073,00

I. Credite de angajament 1.073,00

II.Credite bugetare 1.073,00

48 Programul Constituirea, organizarea, evidenţa şi 

dezvoltarea colecţiilor

finanţat din:

- venituri proprii 50.10 272,00

I. Credite de angajament 272,00

II.Credite bugetare 272,00

49 Programul Publicitarea şi promovarea colecţiilor şi 

serviciilor de bibliotecă

finanţat din:

- venituri proprii 50.10 310,00

I. Credite de angajament 310,00

II.Credite bugetare 310,00

50 Programul Coordonarea bibliotecilor publice din judeţ

finanţat din:

- venituri proprii 50.10 40,00

I. Credite de angajament 40,00

II.Credite bugetare 40,00

51 Programul Administrarea patrimoniului mobil și imobil și 

formarea profesională a angajaților

finanţat din:

- venituri proprii 50.10 209,00

I. Credite de angajament 209,00

II.Credite bugetare 209,00

Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu”
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52 Programul Modernizarea si transformarea bibliotecii cu rol 

incluziv in comunitate

finanţat din:

- venituri proprii 50.10 21,00

I. Credite de angajament 21,00

II.Credite bugetare 21,00

53 Programul Programe cultural-artistice

finanţat din:

- venituri proprii 50.10 565,00

I. Credite de angajament 565,00

II.Credite bugetare 565,00

54 Programul
Programul"Cercetare, conservare, metodologic"

finanţat din:

- venituri proprii 50.10 350,00

I. Credite de angajament 350,00

II.Credite bugetare 350,00

Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea”

55 Programul Programul Arte

finanţat din:

- venituri proprii 50.10 362,00

I. Credite de angajament 362,00

II.Credite bugetare 362,00

56 Programul Educaţie permanentă prin cultură

finanţat din:

- venituri proprii 50.10 145,00

I. Credite de angajament 145,00

II.Credite bugetare 145,00

57 Programul
Program pentru refunctionalizarea si reabilitarea 

patrimoniului imobiliar

finanţat din:

- venituri proprii 50.10 30,00

I. Credite de angajament 30,00

II.Credite bugetare 30,00

58 Programul
Cercetare ştiinţifică, achiziţii obiecte muzeale şi 

evidenţă analitică

finanţat din:

- venituri proprii 50.10 10,00

I. Credite de angajament 10,00

II.Credite bugetare 10,00

59 Programul Conservare, restaurare, întreţinere

finanţat din:

- venituri proprii 50.10 6,00

I. Credite de angajament 6,00

II.Credite bugetare 6,00

Centrul  Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 

Ialomiţa

Muzeul Agriculturii Slobozia
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60 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

61 Programul
Reabilitarea patrimoniului  Muzeului  Naţional al 

Agriculturii

finanţat din:

- venituri proprii 50.10 20,00

I. Credite de angajament 20,00

II.Credite bugetare 20,00

62 Programul

Program Editorial "Cataloage, broșuri, materiale 

promoționale de prezentare a atelierelor de 

creație din cadrul Muzeului Agriculturii "

finanţat din:

- venituri proprii 50.10 30,00

I. Credite de angajament 30,00

II.Credite bugetare 30,00

63 Programul
 Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului 

cultural

finanţat din:

- venituri proprii 50.10 190,00

I. Credite de angajament 190,00

II.Credite bugetare 190,00

64 Programul
Conservarea şi restaurarea patrimoniului 

cultural

finanţat din:

- venituri proprii 50.10 50,00

I. Credite de angajament 50,00

II.Credite bugetare 50,00

65 Programul Valorificarea patrimoniului cultural

finanţat din:

- venituri proprii 50.10 80,00

I. Credite de angajament 80,00

II.Credite bugetare 80,00

66 Programul
”La casa Tudorii” – Festival concurs de tradiție 

culinară ialomițeană

finanţat din:

- venituri proprii 50.10 30,00

I. Credite de angajament 30,00

II.Credite bugetare 30,00

67 Programul
Creşterea efeicienţei energetice în clădirile 

C.A.M.S. Fierbinţi Tîrg

finanţat din:

- venituri proprii 50.10 20,00

I. Credite de angajament 20,00

II.Credite bugetare 20,00

Centrul de Asistenţă Medico Socială  Fierbinţi Tîrg

Muzeul Judeţean Ialomiţa
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CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA

2

ANEXA NR. 15a 

ACTUALIZATĂ PRIN HOTĂRÂREA NR. 64 DIN 27.04.2017

SINTEZA FINANŢĂRII PROGRAMELOR

Nr. 

crt. Denumirea programelor Obiective 

Costuri 

programate 2017

Indicatori de rezultate(mii lei)

 Reabilitarea patrimoniului  public 

1 Centru multifuncțional Amara → asigurarea  unor activități de perfecționare continuă a 

funcționarilor publici

89 →  modernizare clădire cu suprafața 366,60 

mp, conform HG 429/ 10.04.2003

→ desfășurarea unor activități de promovare a turismului în 

județul Ialomița 

→desfășurarea unor activități pentru  promovarea dezvoltării  

durabile a județului 

Modernizare curte interioară sediul Consiliul 

Județean Ialomița

→asigurarea unui cadru modern pentru activitățile 

funcționarilor publici 

14 →  Modernizare suprafață curte interioara cu 

S= 375 mp; 

3 Creşterea eficienţei energetice pentru Clădirea 

Comandamentului – Pavilion A (Centrul 

Militar Județean Ialomița)

→îmbunătățirea confortului termic 310 →  S = 880,32 mp, conform HCJ nr. 4/ 

27.02.2009
→reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor 

energetice

→reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire

4 Creşterea eficienţei energetice a Căminului 

Școală Slobozia CP5 – clădire școală și clădire 

sală de sport (Liceul Tehnologic Special „Ion 

Teodorescu” Slobozia)

→îmbunătățirea confortului termic 305 →  S  clădire școală = 775 mp, conform CF nr. 

36608

→reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor 

energetice

→reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire →  S  clădire sală de sport = 256 mp, conform 

CF nr. 36608
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Nr. 

crt. Denumirea programelor Obiective 

Costuri 

programate 2017

Indicatori de rezultate(mii lei)

8

9

5 Creșterea eficienței energetice a Sediului 

Muzeului Județean Ialomița

→creșterea performanței energetice, respectiv reducerea 

consumurilor energetice pentru încălzire, în condițiile 

asigurării și menținerii climatului termic interior, precum și 

ameliorarea aspectului urbanistic

295 →  lucrări de anvelopare pereți , înlocuire 

tâmplărie metalică (ferestre, uși), înlocuirea 

corpurilor de iluminat fluorescent și 

incandescent din muzeu (spațiu expozițional, 

laboratoare, depozite, birouri) cu corpuri de 

iluminat cu eficiență energetică ridicată și 

durată mare de viață, prepararea apei calde în 

laboratoarele de restaurare și grupuri sanitare 

prin utilizarea surselor regenerabile de energie 

→  S=4.119 mp, conform CF nr. 33781

6 Creșterea eficienței energetice a clădirii 

Centrului Cultural UNESCO "Ionel Perlea"

→creșterea performanței energetice, respectiv reducerea 

consumurilor energetice pentru încălzire, în condițiile 

asigurării și menținerii climatului termic interior, precum și 

ameliorarea aspectului urbanistic

370 →  lucrari de anvelopare pereti, inlocuire 

corpuri de iluminat

→  reamenajare si recompartimentare spatii 

interioare 

→  S = 4.717 mp, conform CF nr. 31739 

7 Creşterea eficienţei energetice a Clădirii 

Administrative – Str. Razoare nr. 3

→îmbunătățirea confortului termic 295 →  S = 356 mp, conform CF nr. 33800

→reducerea pierderilor de căldură și a consumurilor 

energetice

→reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire

Amenajare curte interioara- Liceul Tehnologic 

Special" Ion Teodorescu" Slobozia

→asigurarea unui mediu plăcut atât pentru elevii liceului cât 

şi pentru cadrele didactice

20 → suprafaţă: 10302 mp teren aferent , conform 

HCJ nr.64/16.09.2013

Complexul de servicii multifuncțional pentru 

persoane adulte aflate în dificultate Movila

→moderenizarea spaţiilor existente pentru asigurarea 

condiţiilor de trai aflate în dificultate

183 →suprafaţă construită:700 mp
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Nr. 

crt. Denumirea programelor Obiective 

Costuri 

programate 2017

Indicatori de rezultate(mii lei)

10

11

12

Dezvoltarea infrastructurii de mediu

Asigurarea energiei electrice pentru 

funcționarea unor instituții publice din județul 

Ialomița prin captarea energiei verzi solare - 

Parc Solar Fotovoltaic Ialomiţa I

→asigurarea energiei electrice pentru funcţionarea unor 

instituţii din judeţ, prin captarea energiei verzi solare

295 →  producţia anuală de energie a parcului este 

estimată la 0,452 MW care va asigura 

consumul de energie electrică al Consiliului 

Judeţean şi instituţiilor subordonate

Documentatii privind dezvoltarea regionala a 

Judetului Ialomita

→ inscrierea in cartea funciara a unor bunuri imobile din 

domeniul public al judetului , servicii de expertiza tehnica , 

strategie in domeniul eficientei energetice, implementarea 

unui cadru comun de autoevaluare, marcarea 

intrarilor/iesirilor rutiere  din judet prin semnale simbol,  

valorificarea apei cu potential termal si balnear din comuna 

Giurgeni, construirea unui punct de acostare turistica pe 

malul stang al bratului Borcea, modernizarea falezei Dunarii 

in comuna Bordusani            

1.054 → garantia unei administratii eficiente in slujba 

cetateanului, direcții de dezvoltare integrată a 

județului,baza de date pentru definirea , 

obiectivelor şi ţintelor judeţene ce se realizează 

în conformitate cu P.R.G.D., dezvoltarea 

turismului regional

Planuri strategice de dezvoltare durabila → plan judetean de gestionarea deseurilor;                             

→plan de mentinerea calitatii aerului                                

→actualizare plan de amenajare a teritoriului judetului

272 →  indicatori de calitate a aerului, direcții de 

dezvoltare integrată a județului

Dezvoltarea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii de transport rutier

13 Întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene →asigurarea condiţiilor tehnice pentru menţinerea în stare 

corespunzătoare a reţelei de drumuri judeţene  

6.943

→  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
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14

16

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

930 →  reabilitare pod rutier L= 108,2 m

15 Modernizare şi reabilitare drum judeţean DJ 

102 H, km 66+317 – 78+862

→creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei 1.390 →  modernizare drum judeţean L=12,55 km

→facilitarea accesului la sistemul naţional de drumuri

→creşterea calităţii serviciilor publice

Modernizare DJ 102 H, Colelia -Cocora, km 

45+400-58+775

→creşterea calităţii serviciilor publice 2.400 →  modernizare drum județean cu L=13,3750 

km

17 Modernizare DJ 201 Buești-Ivănești-Ion Ghica-

Ciulnița-Cosîmbești-Mărculești, km 57+000-

84+000

→creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei 3.450 →  modernizare drum județean cu L=27,00 km

→facilitarea accesului la sistemul naţional de drumuri

→creşterea calităţii serviciilor publice

18 Modernizare DJ 201: Tronson I DN2  Cosereni - 

Axintele - Orezu, km 0+000 - km 35+400

→creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei 9.331 →  modernizare drum județean cu L=35,400 

km

→facilitarea accesului la sistemul naţional de drumuri →  suprafață drum modernizat = 254.611 mp

→creşterea calităţii serviciilor publice →  suprafață trotuare modernizate = 17.331 mp

→stații BUS modernizate=20x2buc

19 Modernizare drum județean DJ 203E, 

Căzănești-Cocora, km 0+000-km 12+800

→creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei 2.345 →  modernizare drum județean cu L=12,80 km

→facilitarea accesului la sistemul naţional de drumuri

→creşterea calităţii serviciilor publice

20 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 4.870 →  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
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24

21 Reabilitare DJ 211 Grivița - Traian, km 0+270- 

km 6+970 

→creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei 870 →  reabilitare drum județean cu L=6,70 km

→facilitarea accesului la sistemul naţional de drumuri

→creşterea calităţii serviciilor publice

22 Modernizare drum județean DJ 213A, 

Mărculești-Bucu, km 32+050-km 37+230

→creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei 1.035 →  modernizare drum județean cu L=5,18 km

→facilitarea accesului la sistemul naţional de drumuri

→creşterea calităţii serviciilor publice

23 Documentatii necesare dezvoltarii, reabilitarii, 

modernizarii infrastructurii de transport rutier

→creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei 2.886 → realizarea a 11 documentatii  privind 

drumurile si podurile judetene
→facilitarea accesului la sistemul naţional de drumuri

→creşterea calităţii serviciilor publice

Dezvoltarea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii de sănătate

Eficientizare energetică clădire Spitalul

Județean de Urgență Slobozia

→creșterea performanței energetice, respectiv reducerea 

consumurilor energetice pentru încălzire, în condițiile 

asigurării și menținerii climatului termic interior, precum și 

ameliorarea aspectului urbanistic

200 →eficientizare energetică clădire Spital 

Județean de Urgență Slobozia cu suprafața de 

20.545 mp

25 Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de

Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean

de Urgență Slobozia

→crearea de noi locuri de muncă în domeniul sanitar, fapt ce 

va atrage specializarea și perfecționarea cadrelor sanitare din 

localitate

350 →extindere parter

→creșterea numărului de pacienți din primul an de 

funcționare, prin extinderea realizată

→suprafață = 526,53 mp

→scăderea numărului de pacienți redirecționați la alte spitale

→scăderea timpului de diagnosticare, ca urmare a dotărilor 

moderne
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28

29

26 Reabilitarea, modernizarea și dotarea 

Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean 

de Urgență Slobozia

→crearea de noi locuri de muncă în domeniul sanitar, fapt ce 

va atrage specializarea și perfecționarea cadrelor sanitare din 

localitate

350 →extindere P+1

→creșterea numărului de pacienți din primul an de 

funcționare, prin extinderea realizată

→suprafață totală = 750 mp

→scăderea numărului de pacienți redirecționați la alte spitale

→scăderea timpului de diagnosticare, ca urmare a dotărilor 

moderne

27 Amenajare centru de îngrijiri paleative →asigurarea unui mediu propice tratării bolilor paleative 140 →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

Construirea Blocului Operator din cadrul 

Spitalului Judetean de Urgenta Sobozia

→asigurarea unei locatii optime din punct de vedere al 

amplasarii amenajarii si echiparii,  unde sa poata fii acordata 

asistenta medicala de tip interventional pentru toti locuitorii 

din judetul Ialomita                                                          

→lucrari proiectare si executie a unui bloc operator, dotare 

bloc operator cu echipamente specifice de ultima generatie

130 → construirea unei cladirii in care sa 

functioneze blocul operator din cadrul 

Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia                                  

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

Arie utila unitate spitalizare = 3240mp, regim 

inaltime St+P+2E

Modernizarea si dotarea incintei cladirii 

Spitalului Judetean de Urgenta Sobozia

→ furnizarea celor mai bune servicii de ingrijire a pacientilor                                                                  

→ lucrari de amenajare interioara, recompartimentare, 

refacere circuite functionale si operationale, dotare cu 

aparatura moderna spatii interioare

130 → modernizarea si dotarea incintei cladirii in 

vederea cresterii calitatii serviciilor medicale                                   

→Arie desfasurata : corp P+8E = 15200mp
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30

31

Documentatii necesare dezvoltarii, reabilitarii, 

modernizarii infrastructurii de sanatate

→ studiu privind identificarea nevoilor de dezvoltare ale 

Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia in vederea cresterii 

calitatii serviciilor medicale

158 → elaborare documentatie privind  cresterea 

calitatii serviciilor medicale 

Dezvoltarea, reabilitarea, modernizarea patrimoniului cultural al județului

Restaurare și conservare Biserica de lemn „Sf. 

Nicolae”

→restaurarea și conservarea Bisericii de Lemn Poiana, în 

vederea introducerii acesteia în circuitul turistic cultural-

religios local și al valorificării potențialului turistic al 

județului Ialomița

70 suprafața clădirii bisericii  = 700 mp, conform 

CF 33780 

32 Reabilitarea și punerea în valoare a 

monumentului istoric Orașul de Floci

→punerea în valoare istorică și turistică a parcului 

arheologic din cadrul sitului

70
→număr de vizitatori: 2.500

→promovarea sitului arhelogic medieval Orasul de Floci 

prin valorificarea, restaurarea  si punerea in valoare a 

monumentelor existente

→ creșterea patrimoniului istoric și arheologic 

cu 350 obiecte

→creșterea veniturilor proprii cu 25%

→două ateliere de prelucrat oase de animale, 

edificiul cu contraforturi, casa cu fundație de 

piatră, locuința cu pivniță din piatră, Biserica 

nr. 2 

Comunicare publica, promovare si participare cetateneasca 

33 Transparenta, comunicare publica, promovare 

(realizarea de materiale de promovare, promovarea 

prin mass media,  tipărituri)                                                               

Activitati propuse:                                                         

1. "25 DE ANI DE ADMINISTRATIE PUBLICA 

JUDETEANA"                                       2. 

IALOMITA-PROMOVARE TURISTICA"                                                          

3. ACTIVITATI DE PROMOVARE PRIN MASS-

MEDIA LOCALA

→cresterea vizibilitatii, activităţi şi acţiunilor consiliului 

Judeţeana Ialomiţa şi promovarea acţiunilor şi imaginii sale 

în plan zonal, judeţean, regional, naţional şi internaţional

256 → nr. de contracte de servicii de promovare, 

publicitate şi informare: 14

→perfectionarea comunicarii în spaţiul public prin mass 

media

→tipuri materiale promotionale realizate: 

100.000 buc

→promovarea transparenţei administrative → numar de materiale achizitionate : 3.500 buc

→fluidizarea circuitului informaţional intern şi extern
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34 "IALOMITA-  DINTOTDEAUNA, PENTRU 

TOTDEAUNA" 2017                              

SĂRBĂTORIREA ZILEI NAȚIONALE A 

ROMÂNIEI

→redescoperirea județului Ialomița ca un ținut cu 

personalitate specifică și reprezentativă pentru un anumit tip 

de viață și civilizație românească, punerea în valoare a 

tradițiilor legate de diverse evenimente

28 →numărul acțiunilor relevante propuse: 1

→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

→integrarea valorilor civilizației ialomițene în schimbul și 

circuitul cultural național și european

→numărul participanților la manifestarea 

organizată în program: 300

→organizarea unei receptii oferita de Presedintele 

Consiliului Judetean Ialomita cu prilejul  sarbatoririi Zilei 

Nationale a Romaniei

→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
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35

36

"PREMII DE EXCELENȚA PENTRU 

OLIMPICII DIN INVAȚAMANTUL 

PREUNIVERSITAR 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                                            → acordarea de granturi 

unităților de învățămant preuniversitar de stat cu 

personalitate juridică din județul Ialomița (școli gimnaziale 

sau licee), indiferent de tipul de învățămant (teoretic, 

vocațional sau tehnologic), care fac dovada unor rezultate 

deosebite în domeniul performanțelor școlare

→ numărul acțiunilor relevante propuse: 1                                                                   

→ numărul partenerilor în realizarea acțiunii: 

27                                                                  → 

numărul beneficiarilor (elevi și studenți): 251                                                     

→numărul participanților la manifestările 

organizate în proiect: 350                                     

"PARTENERIATE PENTRU COEZIUNE"                                                     

1. Acordarea de finanțări nerambursabile- 

Legea nr.350/2005 privin regimul finanțărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate 

pentru activitați nonprofit de interes general                                                 

2. Înființarea  Asociației de Dezvoltare 

Intracomunitară cu scop în gestionarea 

Programului Județean de Dezvoltare Locală

→ susținerea activitaților și/sau organizațiilor 

neguvernamentale in desfașurarea activităților nonprofit in 

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                                                     

→ implementarea proiectelor de dezvoltare locala   prin 

intermediul Asociației de Dezvoltare Intracomunitară, prin 

accesarea fondurilor locale, europene sau de altă natură                      

→ numărul acțiunilor relevante propuse: 12                                                                   

→ numărul partenerilor în realizarea acțiunii: 

70                                               →numărul 

participanților la manifestările organizate în 

program: 80 

186

5.120
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38

39

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa

37 Prevenirea abandonului şi instituţionalizării 

copilului

→menţinerea copilului în familia naturală 8 →  se vor acorda ajutoare materiale la un 

numar de 35 familii pentru prevenirea 

institutionalizarii copilului, respectiv 

deplasarile la domiciliu si acordarea de 

consultanta gratuita→acordarea de ajutoare materiale şi consultanţă gratuită 

familiilor în vederea prevenirii abandonului

Stimularea adopţiei naţionale →prevenirea institutionalizării prin protecţia copilului într-o 

familie adoptivă

175 →  prin suportul moral si informational acordat 

familiilor in vederea adoptiei, se va evita 

abandonul si institutionalizarea copiilor si 

implicit efectele negative ale mediului 

institutionalizat

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)

2.713 → circa 100 copii vor beneficia de protecţie la 

asistenţi maternali profesionişti

40 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)

15.087 → circa  240 copii vor beneficia de protecţie în 

cadru instituţional (centre de plasament, casute 

de tip familial, centre pentru tineri, etc)

41 Oferirea de servicii persoanelor adulte cu 

handicap

→asigurarea de servicii de recuperare în cadrul Centrului de 

Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Slobozia

282 →  un numar mediu de 30 persoane adulte cu 

handicap vor beneficia anual de servicii de 

recuperare in cadrul  Centrului de Recuperare 

Neuromotorie de tip Ambulatoriu Slobozia

42 Furnizarea de servicii în regim rezidenţial 

pentru persoanele varstnice aflate în situaţie de 

risc

→oferirea de servicii în regim rezidenţial pentru persoanele 

varstnice aflate în situaţie de risc

2.887 →  în cadrul centrelor Balaciu şi Fierbinţi circa 

134 de persoane vârstnice vor beneficia de 

servicii în sistem rezidenţial 

→consilierea şi recuperarea persoanelor vârstnice din centre
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43

44

45

46

47

80 →suprafaţă construită:21 mp 

Furnizarea de servicii pentru persoanele 

vârstnice cu handicap

→oferirea de servicii în regim rezidenţial pentru persoanele 

vârsnice cu handicap în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 

Slobozia

4.134 →  în medie 145 persoane vârstnice cu 

handicap vor beneficia de servicii în regim 

rezidenţial în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 

Slobozia

Oferirea de servicii pentru persoanele adulte cu 

handicap neuropsihic

→oferirea de servicii în regim rezidențial pentru persoanele 

adulte cu handicap neuro-psihic

1.572 → un numar mediu de  40 de  persoane adulte 

cu handicap neuro-psihic vor beneficia de 

protecţie în sistem rezidenţial, de consiliere şi 

îngrijire corespunzatoare 

Constituirea, organizarea, evidenţa şi 

dezvoltarea colecţiilor

→completarea ,colecţiilor de bază, colecţiilor uzuale şi 

speciale, organizarea acestora într-un sistem unitar, 

prelucrarea biblioteconomică, gestionarea clasica si 

automata, dezvoltarea și conservarea colecțiilor

272 →  numărul de unităţi de bibliotecă existente : 

236.000;

Proiect  „Rețeaua județeană VIP - Voluntariat - 

inițiative - profesionalism pentru integrarea 

școlară și socială a copiilor vulnerabili”

→asigurarea accesului copiilor din grupuri vulnerabile, 

inclusiv de etnie romă la educație și formarea teoretică și 

practică a profesioniștilor cu atribuții în domeniul prevenirii 

abandonului școlar

74 →  35 localități urbane și rurale vor fi membre 

ale rețelei VIP, Plan Judetean de Actiune 

pentru  imbunatatirea accesului  la educatie a 

copiilor;

Depozit pentru deșeuri rezultate din activități 

medicale, depozitate temporar în cadrul CIA 

Slobozia

→asigură condiţiile de depozitare a materialelor periculoase 

impuse de legislaţia în vigoare

→  numărul de unităţi de bibliotecă introduse 

informatizate în sistemul TINRead: 15.000 

→  informatizarea in sistem informatizat a 

fiselor ISBD: 2500

Compartimentări interioare și montare lift 

exterior la Centrul pentru Persoane Vârstnice-

Fierbinți Târg, montare lift exterior si 

recompartimentari interioare

→oferă condiţii de confort pentru pacienţii vârstnici ai 

centrului

1.073 →  cresterea calitatii serviciilor acordate 

beneficiarilor                                                           

→  marirea capacitatii centrului cu aproximativ 

25 de beneficiari                                                    

→suprafaţă desfăşurată: 90 mp

Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu”

48

→informatizare colecţii 
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Constituirea, organizarea, evidenţa şi 

dezvoltarea colecţiilor

272

→dezvoltarea colecţiilor de bibliotecă cu noi apariţii şi 

menţinerea caracterului enciclopedic al fondului de carte

→  achiziţii noi în conformitate cu creşterea 

anuală editorială  nr. de volume achiziționate 

este de 2700 volume

48

49 Publicitarea şi promovarea colecţiilor şi 

serviciilor de bibliotecă

310 →  numărul de expoziţii tematice de carte:70→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

→  numărul de lansări de carte: 25

→  numărul de prezentări de carte: 170                                     

→  numărul de manifestări culturale, întâlniri 

cu scriitori, editori, critici literari, concursuri: 

40

→  numărul de apariţii în mass-media locală şi 

naţională: 140→  informaţii oferite: 4.100

→  referinţe şi bibliografii oferite: 2400

→  numărul de rezervări de titluri: 1.500

→  numărul de sesiuni de internet: 1700

→  numărul de parteneriate cultural-

educaţionale: 25

50 Coordonarea bibliotecilor publice din judeţ → indrumare metodologică conform Legii nr. 334/2002 40 →  numărul de activităţi culturale desfăşurate 

de bibliotecile publice din judeţ: 50

modernizarea şi creşterea eficientă a serviciilor de bibliotecă →  numărul de instruiri metodice organizate: 6

→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 in vederea centralizarii si itocmirii rapoartelor 

statistice anuale
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52

51 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

209 →  perfecționarea angajaților: 5                          

→  activități de administrarea patrimoniului:12

→  numărul activităților de susținere logistică a 

proiectelor expoziționale:30

→administrarea și întreținerea patrimoniului instituției

Modernizarea si transformarea bibliotecii cu 

rol incluziv in comunitate

→transformarea Salii Biblionet intr-un spatiu propice 

activitatilor desfasurate de Serviciul Relatii cu Publicul prin 

executarea unor lucrari de amenajare interioara si mobilier 

specific ;                                                            →    

amenajarea sectiei de imprumut pentru copii cu mobilier 

adecvat si atractiv pentru micii utilizatori

21 → numar de utilizatori ce vor beneficia de 

facilitatile oferite de Sala Biblionet: 500;                                                                      

→ numarul de parteneriate incheiate cu 

gradinitele si scolile din judet: 10;                                                                        

→ cresterea numarul de participanti la actiunile 

culturale cu 10%.

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa

53 Programe cultural-artistice

 ,,Artă populară şi tradiţie folclorică“ →valorificarea tradiţiilor muzicale, coregrafice şi etnografice 

ale folclorului ialomiţean şi naţional prin mijlocirea artei 

spectacolului

565

 Festivalul Judeţean de folclor „Zărzărică, 

zărzărea“

→  Număr de spectacole folclorice susţinute în 

judeţ: 20

→  număr de premii obţinute la evenimente 

cultural-artistice naţionale: 5

 „Rapsozii la ei acasă“ →  apariţii televizate (numărul de evenimente 

cultural-artistice): 11

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

cultural-artistice naționale : 6

Festivalul naţional de folclor „Doina Baraganului“ →  numărul  de participări la manifestări 

cultural-artistice internaționale : 2

 Festivalul naţional de muzică uşoară „Trofeul 

tinereţii“–Amara(parteneriat)

→organizarea programelor culturale proprii şi a altor 

programe care decurg din derularea unor relaţii de colaborare 

locală, regională, naţională şi internaţională 

→  nr de CD/DVD editate: 1

Sărbătoarea colindului „Sub zare de soare“

  „Participări naţionale“

 Festivalul Internaţional de Folclor „Floare de pe 

Bărăgan“

→  mediatizare judeţeană şi naţională a 

evenimentelor proprii:

„Participări la festivaluri internaţionale de folclor“ →  dosar de presă care să cuprindă articole, 

recenzii, știri, reportaje, comunicate de presă.

→   numărul  de participanţi la evenimentele 

cultural-artistice organizate:40.000
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53

565

→organizarea programelor culturale proprii şi a altor 

programe care decurg din derularea unor relaţii de colaborare 

locală, regională, naţională şi internaţională 

Ziua Națională a României

Traditie si modernism- online

Alte manifestari in colaborare cu Consiliul 

Judetean Ialomita: "Ialomita dintotdeauna pentru 

totdeauna", "La Casa Tudorii"

→  Promovarea ansamblului "Doina 

Baraganului" si a cantecului ialomitean

→  actualizarea şi optimizarea site-urilor 

instituţiei (5 site-uri).

Programul editorial

54 Programul "Cercetare, conservare, metodologic" →presupune 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

350 → numarul de intalniri cu personalul de 

specialitate din teritoriu: 2                

→investigarea a 3 zone folclorice                   

→stadiul de optimizare al bazei de date 

computerizate a institutiei: 95%                        

→ numarul de persoane din institutie 

participante la cursuri de specializare: 2 

persoane

→colecționarea și tezaurizarea datelor și valorilor 

reprezentative pentru dezvoltarea actuală a tradiției populare                                                      

→ organizarea unor cursuri de arte si meserii traditionale in 

judetul Ialomita

→ colaborarea cu institutii de cultura din judet: 

25 institutii                                                     → 

efectuarea de înregistrări audio-video din 

vetrele folclorice in vederea arhivarii : 25 CD                                                                               

→ cursuri de arte si meserii traditionale - 10 

localitati

→  Număr de parteneriate media (televiziuni) 

realizate: 5

Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea”

55 Programul Arte 

Festivalul şi Concursul Naţional "Ionel Perlea"– 

ediţia a XXVI-a

→ organizarea programelor culturale proprii, dar şi a altor 

programe care decurg din derularea unor relaţii de colaborare 

locală, regională, naţională şi internaţională

362 →  numărul de evenimente culturale:                                                               

→ Festivalul Ionel Perlea:1

→ Spectacole de teatru: 4                     

Concerte şi recitaluri(muzică de cameră, cor, 

operetă, muzică uşoară, folk, jazz, folclor, operă)

→  Expozitii arte vizuale: 11                                                       

→  numărul de parteneriate realizate: 3                                                      

→ Festivalul Trofeul Tineretii Amara:1                      

Teatru-Spectacole de teatru, divertisment, de 

opereta

→spectacole si recitaluri:2
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55

→ organizarea programelor culturale proprii, dar şi a altor 

programe care decurg din derularea unor relaţii de colaborare 

locală, regională, naţională şi internaţională

362

 Arte vizuale:expoziţii de artă plastică, fotografie, 

foto documentare

→  numărul de beneficiari ai evenimentelor 

organizate: 

→ Festivalul şi Concursul Naţional  Ionel 

Perlea: 500 persoane

 Parteneriate:                                                       

Festivalul de muzică uşoară Amara; Festivalul 

Judetean de Traditie Culinara "Casa Tudorii"

→ expoziţii arte virtuale: 6.000 vizitatori

→promovarea culturii naţionale şi internaţionale prin 

proiecte cu o importantă componentă socio-educativă, 

urmărind susţinerea diverselor modalităţi de expresie 

artistică

 →concerte şi recitaluri: 500 persoane

→ Spectacole de teatru 1500 pers

→  Festivalul de la Amara:  5.000 persoane

→numărul de articole apărute în presa locală şi 

naţională despre evenimentele organizate: 25

→  numărul de semnalări ale evenimentelor în 

emisiuni radio şi TV: 25

Educaţie permanentă prin cultură

 Expoziţii ale copiilor şi tinerilor →promovarea identităţii culturale a judeţului 145 →  număr de evenimente culturale:

→întâlnirea publicului cu personalităţi din domeniile 

muzică, arte plastice, presă, ştiinţă cu prilejul expoziţiilor, 

aniversărilor istorice şi culturale

→expoziții ale copiilor și tinerilor: 7

 Concursuri tematice (Concurs judetean de teatru si 

muzica, concurs pictură- icoane, literatură- muzica 

, concurs fotografie)

→stimularea creativităţii copiilor prin expoziţii concurs →concursuri tematice: 4

Concerte scolare →schimburi culturale între copii şi profesori români şi cei 

din alte ţări europene în cadrul unor expoziţii

→concerte școlare: 8

56
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145

Teatru la sate  → spectacole teatru :13                                          

→ numar beneficiari :3000

 Dezbateri, seri literare,  întâlniri cu personalităţi, 

lansări carte,  simpozioane şi conferinţe, activităţi 

educative şi recreative

→producerea, editarea şi difuzarea de publicaţii, materiale 

audio video

→ dezbateri, seri literare,  întâlniri cu 

personalităţi, lansări carte, simpozioane și 

conferințe,  activităţi educative şi recreative: 15

 Program editorial (revista Helis, pubicaţii) →susţinerea accesului publicului la cultură, urmărind 

cunoaşterea, valorificarea şi promovarea artei locale, 

naţionale şi universale, precum şi afirmarea disponibilităţilor 

creatoare ale comunităţii                                                                               

→  1 nr. Revista Helis "Publicatia "Istoria Liedului 

romanesc"                                                            

→  numărul de participanţi la evenimentele 

culturale organizate:

→ 1 nr. Revista Helis                                    → 

un  album foto "Costica Acsinte"

→ concursuri tematice:400 persoane

→ concerte școlare: 800 persoane            

→ expoziții ale copiilor și tinerilor: 3000 

persoane                             

→ dezbateri, seri literare,  întâlniri cu 

personalităţi, lansări carte, simpozioane și 

conferințe, activităţi educative şi recreative: 

1500 persoane

→   numărul premiilor acordate la concursuri 

tematice: 21

→  numărul de articole apărute în presă: 15

→  numărul de semnalări ale evenimentelor în 

emisiuni radio şi TV: 15

Arta fotografica -Infiintarea clubului Foto "Costica 

Acsinte"

→descoperirea si promovarea talentelor artistice locale → intalniri saptamanale

56
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145

Promovarea Centrului Cultural prin parteneriate 

artistice

→ organizarea unor conferinte si expozitii tematice de 

interes public in parteneriat cu Inspectoratul scolar, IPJ, 

DSP, Directia Antidrog, Crucea Rosie, etc

→ numar parteneriate: 1

57 Program pentru refunctionalizarea si reabilitarea patrimoniului imobiliar

Refunctionalizarea si reabilitarea imobilului 

Centrului Cultural Ionel Perlea aflat in 

administratia institutiei

→ amenajarea corpului aflat in partea vestica a imobilului 

Centrului Cultural intr-un Centru Multifunctional de tineret

30 → reabilitarea  unei suprafete de  406 mp

56

Muzeul  Agriculturii Slobozia

58 Cercetare ştiinţifică, achiziţii obiecte muzeale şi 

evidenţă analitică

→dezvoltarea fondului documentar 10 →  număr fişe cercetare  de teren (informatie 

scrisa, audio, foto, video, CD-uri): 200 unităţi 

de arhivă

→îmbogăţirea patrimoniului naţional mobil şi imobil →  număr obiecte muzeale achiziţionate: 20

→evidenţa analitică în sistem clasic şi computerizat →  număr dosare de evidenţă analitică: 20

→clasare obiecte din categoria tezaur

59 Conservare, restaurare, întreţinere →conservarea, restaurarea obiectelor muzeale supuse 

valorificării

6 →  Număr obiecte restaurate şi conservate: 120

→  creşterea calităţii lucrărilor prin 

introducerea de tehnologii noi pentru 20% din 

piesele restaurate

60 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)

→  4.000 materiale promoţionale(afişe, 

invitaţii, pliante, banere)

→ dialog internaţional

→participare la sesiuni de comunicări ştiintifice
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61 Reabilitarea patrimoniului  Muzeului  

Agriculturii Slobozia

→reabilitarea cladirii muzeului si reorganizarea spatiului 

muzeistic si administrativ 

20 → reabilitarea spatiului muzeistic si 

administrativ pe o suprafata de  3866 mp;

62 Program Editorial "Cataloage, broșuri, 

materiale promoționale de prezentare a 

atelierelor de creație din cadrul Muzeului 

Agriculturii "

→editarea materialelor 30 → materiale publicitare 4000 buc , tiraj de 

editare a catalogului prezentare generala 

muzeu;
→valorificarea informaţiilor din cercetările de teren şi 

patrimoniu muzeal

Muzeul Judeţean Ialomiţa

63 Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa patrimoniului 

cultural

→cercetare ştiinţifică 190 →  numărul de rapoarte arheologice: 5

→evidenţa patrimoniului cultural →  număr santiere arheologice : 6                     

→ numar contracte de cercetare arheologica:5

→  numărul de obiecte introduse în baza de 

date: 500 buc

→  numar fise evidenta (FAE): 400 buc

→ numar obiecte muzeale clasate in categoria 

Fond: 50 buc

→ numar  obiecte introduse în categoria Tezaur 

cultural naţional: 5 dosare

→  numărul de obiecte  introduse în 

patrimoniul Muzeului Judeţean Ialomiţa prin 

achiziţii şi cercetare: 350 obiecte

64 Conservarea şi restaurarea patrimoniului 

cultural

→conservarea patrimoniului muzeal 50 →  numărul de teme de conservare a 

patrimoniului muzeal: 7 teme                          

→ numar fise conservare :50 buc
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64 Conservarea şi restaurarea patrimoniului 

cultural

50

→restaurarea patrimoniului muzeal

65 Valorificarea patrimoniului cultural →organizarea de expoziţii, sesiuni ştiintifice, simpozioane, 

mese rotunde, conferinţe, seri muzeale, lansări de carte

80 →  numărul de expoziţii organizate: 8 

expozitii;                                                     → 

numar sesiuni stiintifice:1 (60 participanti);                                           

→numar conferinte:1;                                        

→numar simpozioane:1                                              

→numar mese rotunde :1                                      

→numar seri muzeale:1;                                         

→ numar lansari de carte:1;                             

→numar sesiune elevi:1;                                                       

→numar concursuri adresate elevilor:2                                              

→numar programul "Scoala Altfel":1        

→,,Prietenii muzeului,,-parteneriate cu unități de învățământ 

ialomițene în vederea derulării de programe educative

→  număr activitati cu elevii: 6

→editarea de materiale publicitare pentru promovarea 

activității instituției și editarea unor lucrări de specialitate

→ numar anuarul Ialomita: 1;                                              

→numar studii minografice seria "Schituri 

arheologice":2                                              → 

numărul de afişe, pliante, cataloage din 

programul cultural: 17

”La casa Tudorii” – Festival concurs de tradiție 

culinară ialomițeană

→valorificarea tradițiilor culinare ialomițene ca formă de 

promovare turistică a specificului local

30 →  numărul de localități participante:30

→  numărul de vizitatori : 1500

→  numărul de obiecte muzeale restaurate 100 

obiecte din care:                              - numar 

obiecte ceramica arheologica :25 buc ;                                                                                                           

- numar obiecte metal arheologic :35 buc;                                                                   

-numar obiecte textile etnografice: 20 buc;                                                                

- numar obiecte lemn etnografic: 20 buc;                            

- numar fise de restaurare :100 buc;

66
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67

Centrul de Asistenţă Medico Socială  Fierbinţi Tîrg

Creşterea eficienţei energetice în clădirile 

C.A.M.S. Fierbinţi Tîrg

→creșterea performanței energetice, respectiv reducerea 

consumurilor energetice pentru încălzire, în condițiile 

asigurării și menținerii climatului termic interior

20 → suprafaţă : 500 mp

Pagina 29 din 29


