Nr. _______/_________
RAPORT
privind derularea Programului „Sprijin financiar acordat de Consiliul Judeţean
Ialomiţa în vederea realizării şi/sau susţinerii programelor/proiectelor/acţiunilor
educative, culturale, sociale, sportive şi de mediu de interes public judeţean,
naţional şi internaţional în anul 2012”
În conformitate cu priorităţile stabilite în Strategia de dezvoltare economico-socială a
judeţului Ialomiţa în perioada 2009 – 2020, Consiliul Judeţean Ialomiţa a adoptat în anul 2012
hotărârile nr.26/28.03.2012 şi nr. 31/23.05.2012, prin care a alocat fonduri din bugetul propriu
care să asigure finanţarea programului „Sprijin financiar acordat de Consiliul Judeţean
Ialomiţa în vederea realizării şi/sau susţinerii programelor/proiectelor/acţiunilor educative,
culturale, sociale, sportive şi de mediu de interes public judeţean, naţional şi internaţional
în anul 2012”.
Fundamentarea necesităţii şi oportunităţii unui asemenea program de parteneriat s-a
realizat pe următoarele elemente:
- îndeplinirea operaţiunii indicative nr.6 – „Dezvoltarea parteneriatelor locale,
zonale, judeţene, interjudeţene, regionale, interregionale şi internaţionale” prevăzută în direcţia
de dezvoltare prioritară nr.1 – „Dezvoltarea capacităţii administrative” din Strategia de
dezvoltare economico-socială a judeţului Ialomiţa în perioada 2009 – 2020;
- garantarea că programele/proiectele/ acţiunile respective sunt adaptate la nevoile şi
priorităţile judeţene şi locale real identificate, fiind stabilite patru domenii de interes public
judeţean: 1. Cultură, recreere, 2. Educaţie şi tineret, 3. Sport şi 4. Mediu şi social;
- dezvoltarea parteneriatului după un model organizaţional compatibil cu
normele şi exigenţele din Uniunea Europeană şi înscrierea acestei activităţi în practicile
europene, în care principiul parteneriatului este, de mult timp, unul dintre principiile-cheie ale
politicilor de coeziune, prin care organizaţiile societăţii civile sunt atrase pentru a se implica
activ şi intens, printr-un proces colectiv participativ, la pregătirea, implementarea, monitorizarea
şi evaluarea programelor destinate satisfacerii unor nevoi locale şi/sau judeţene;
- realizarea de asocieri instituţionalizate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa cu
parteneri din societatea civilă ialomiţeană, pe bază de contracte de asociere, pentru susţinerea
organizatorică şi financiară a programelor/proiectelor/acţiunilor educative, culturale, sociale,
sportive şi de mediu de interes public judeţean, naţional şi internaţional în anul 2012;
- identificarea necesităţilor de comunicare în spaţiul public local şi integrarea unor
grupuri ţintă diverse ale cetăţenilor sau ale organizaţiilor acestora în îndeplinirea
programelor/proiectelor/acţiunilor propuse, dezvoltarea unor raporturi interactive şi a
spiritului civic, precum şi creşterea participării acestora la procesul decizional din
administraţia publică judeţeană.
Obiectivele specifice ale programului au vizat:
- susţinerea organizatorică şi financiară a programelor/proiectelor/acţiunilor educative,
culturale, sociale, sportive şi de mediu de interes public judeţean, naţional şi internaţional
propuse de parteneri în anul bugetar 2012;
- sporirea gradul de participare activă a cetăţenilor şi, în special a tinerilor, la viaţa

publică, economică, educaţională, culturală şi sportivă din judeţ şi încurajarea acestora în
asumarea responsabilităţilor individuale şi de grup;
- promovarea bunelor practici în organizarea de evenimente culturale, educative şi
sportive relevante;
- creşterea numărului grupurilor ţintă şi diversificarea acestora din punct de vedere al
vârstei, profesiei şi al ariei teritoriale de cuprindere;
- creşterea vizibilităţii acţiunilor şi activităţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în spaţiul
public zonal, judeţean, naţional şi internaţional.
1. Suma totală alocată programului In anul 2012 a fost de 144.000 lei, împărţită pe domenii
(cultură şi recreere - 50 000 lei, educaţie şi tineret 34 000 lei, sport – 30 000 lei, mediu 30 000
lei) şi de ea au beneficiat 19 organizaţii ale societăţii civile, care au propus, iniţial, 25 de
proiecte, după cum urmează:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Cofinanţarea
- lei Denumire persoană
juridică
Asociaţia Colegiului
Naţional „Mihai Viteazul”
Slobozia
Casa Municipală de
Cultură Urziceni
Şcoala cu clasele I-VIII,
Nr.6 „Mihai Viteazul”
Feteşti
Grupul Şcolar Agricol
Făcăeni
Fundaţia de Turism şi
Ecologie a Dunării de Jos
„Ciulinii Bărăganului

Asociaţia Judeţeană
Sportul pentru Toţi
Inspectoratul Şcolar al
Judeţului Ialomiţa

Denumire proiect

Asociaţia Tinerilor din
Ialomiţa

utilizată

%

„TEATRUL ÎN EUROPA”

4 000

4 000

100

Festivalul Naţional de Umor,
Ediţia a XVII a
„Educaţia rromilor între tradiţie
şi contemporaneitate”

5 000

5 000

100

4 000

4 000

100

„Tradiţii si folclor în satele
dunărene”(Ediţia a II-a)

4 000

4 000

100

9 000
(anulat)
4 000
6 000

------

0

4 000
6 000

100

4 000

4 000

100

5 000

5 000

100

10 000
(anulat)

3 000

60

2.000

2 000

100

5 000

3 000

60

Total 19 000, din care
„Să ne cunoaştem Parlamentul
şi aleşii judeţului în acest For”1
„Tinerii şi performanţa”
Concurs de caiace - Cursul
inferior al râului Ialomiţa mai
curat”
„Olimpiada Copiilor”
Total 17.000, din care
Organizarea Fazei Naţionale a
„Olimpiadei de educaţie
tehnologică”
„Tabăra excelenţei ialomiţene”
2

8.

alocată

„Micul antreprenor” – Ialomiţa
( pentru Consiliul Judeţean al
Elevilor Ialomiţa)
Total 8.000, din care
Grup consultativ pe politici de
tineret la nivel judeţean3

2

9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.

“Ai grijă de mediu”
„Toleranţă zero faţă de
violenţă”
Organizarea competiţiei
internaţionale „Memorialul
Nicolae Mihăilescu”
Susţinerea tinerilor sportivi
legitimaţi la CS „Cetatea
DOJO”pentru performanţă în
competiţiile naţionale şi
internaţionale
„Campionatul Judeţean de
Karate WKC pentru Copii şi
Cadeţi – Ed a II-a – Feteşti –
Ialomiţa

3.000
4 000

3 000
4 000

100
100

5 000

5 000

100

6 000

6 000

100

4 000

4 000

100

Asociaţia Club Sportiv
TenisCon Slobozia
Asociaţia Judeţeană de
Fotbal Ialomiţa

„Tenisul de performanţă”

4 000

4 000

100

„Dezvoltarea Fotbalului
Judeţean”

10 000

10 000

100

Societatea Naţională de
Cruce Roşie din RomâniaFiliala Ialomiţa
Asociaţia Învăţătorilor
Ialomiţeni

„A şti să acţionezi la dezastre”,
„Sănătate şi stil de viaţă”

10 000

10 000

100

4 000
4 000

100
100

4 000

100

20 000

100

4 000

100

Şcoala cu clasele I-VIII
Nr.3, Slobozia
Direcţia Judeţeană pentru
Sport şi Tineret Ialomiţa
Clubul Sportiv de Arte
Marţiale „Cetatea DOJO”

Asociaţia Judeţeană de
Karate WKC Ialomiţa

Asociaţia Montan - Club
Excelsior Ialomiţa
Uniunea Artiştilor Plastici Filiala Slobozia, Ialomiţa
Asociaţia Naţională a
Surzilor din România-Filiala
Ialomiţa

Total 8.000, din care
„Genialii”
4.000
„Viaţa verde”
4.000
„Amenajare Parc dendrologic în
zona sit-urilor arheologice”
4.000
„Arta plastică pentru ialomiţeni"

20.000

Concursul Naţional Literar „Viaţa 4.000
şi opera lui Mircea Dinescu"

TOTAL

144.000

123 000

85
%

Alocarea sumelor s-a făcut pe baza evaluării şi selecţiei programelor/proiectelor/
acţiunilor propuse de beneficiari, în funcţie de cele 4 priorităţi/domenii stabilite de Consiliul
Judeţean Ialomiţa şi îndeplinirea unor indicatori de performanţă relevanţi, care priveau
scopul şi obiectivelor proiectului, activităţile cofinanţate, contribuţia financiară a beneficiarului
proiectului, grupul ţintă şi aria sa de cuprindere, beneficiarii direcţi şi indirecţi, modalităţi de
asigurare a vizibilităţii proiectului.
Instituţionalizarea parteneriatelor propuse prin program s-a realizat prin încheierea
unui contract de asociere cu fiecare din beneficiari, urmărindu-se cerinţele de validitate
contractuală şi reglementarea corespunzătoare a mecanismelor aferente implementării
proiectelor sprijinite financiar de Consiliul Judeţean Ialomiţa. Contractul de asociere a cuprins:
părţile contractante, obiectul contractului, roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului,
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co-finanţarea acordată şi modul de asigurare a plăţilor, durata contractului, drepturi şi obligaţi ale
partenerilor, dispoziţii finale, semnăturile oficiale.
Implementarea proiectelor sprijinite financiar de Consiliul Judeţean Ialomiţa în anul
2012 s-a făcut de partener, cu asigurarea unor consultări de specialitate din partea autorităţii
administraţiei publice judeţene şi a instituţiilor publice de interes judeţean din subordinea
acesteia, urmărindu-se realizarea obiectivelor propuse şi a activităţilor derulate, îndeplinirea
standardelor de calitate şi de performanţă, alocarea sumelor în concordanţă cu prevederile
contractuale, impactul activităţilor asupra grupurilor ţintă şi realizarea indicatorilor de
performanţă.
Monitorizarea programului a fost în atribuţiile Direcţiei Coordonare Organizare,
Compartimentul Integrare Europeană, Dezvoltare Regională şi Parteneriate Interne şi
Internaţionale şi ale Direcţiei Buget Finanţe, lor alăturându-se şi instituţii publice de interes
judeţean de sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa.
Situaţia sintetică a derulării Programului „Sprijin financiar acordat de Consiliul Judeţean
Ialomiţa în vederea realizării şi/sau susţinerii programelor/proiectelor/acţiunilor educative,
culturale, sociale, sportive şi de mediu de interes public judeţean, naţional şi internaţional în
anul 2012” este prezentată în anexa nr.1 la prezentul raport.
Din punct de vedere financiar, programul a beneficiat în anul 2012 de o alocare bugetară
însumând 144.000 lei, din care s-au cheltuit 123 000 lei, reprezentând 85 %. Pentru două
proiecte aprobate iniţial („Să ne cunoaştem Parlamentul şi aleşii judeţului în acest for”, „Tabăra
excelenţei ialomiţene”)s-au retras integral sumele, iar din proiectul „Grup consultativ de politici
pentru tineret la nivel judeţean” suma alocată s-a retras parţial (40%), de comun acord cu
partenerii, întrucât nu erau asigurate toate condiţiile pentru implementarea proiectelor amintite
anterior sau au existat resurse proprii pentru desfăşurarea activităţilor. Cheltuielile efectuate s-au
încadrat în limitele şi pentru destinaţiile alocate şi au fost decontate pe bază de documente
justificative şi cu prezentarea rapoartelor de aplicare, monitorizare şi evaluare a proiectelor. S-au
respectat în marea majoritate a cazurilor, termenele de derulare a proiectului si decontarea
cheltuielilor, precum şi normele legale de înregistrare în contabilitate.
Analiza implementării programului „Sprijin financiar acordat de Consiliul Judeţean
Ialomiţa în vederea realizării şi/sau susţinerii programelor/proiectelor/acţiunilor educative,
culturale, sociale, sportive şi de mediu de interes public judeţean, naţional şi internaţional în
anul 2012” prin prisma indicatorilor de performanţă prognozaţi şi cei realizaţi conduce la
următoarele concluzii:
a) indicatori cantitativi:
- s-au elaborat şi adoptat de plenul Consiliului Judeţean Ialomiţa 2 hotărâri nr.26/28.03.2012 şi nr. 31/23.05.2012, pentru acordarea de sprijin financiar în vederea realizării
şi/sau susţinerii programelor/proiectelor/acţiunilor educative, culturale, sociale, sportive şi de
mediu de interes public judeţean, naţional şi internaţional în anul 2012;
- au fost respectate cele 4 domenii de interes public judeţean pentru care s-a alocat
sprijin financiar prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa;
- s-au încheiat 19 contracte de asociere (cu 25 de proiecte), faţă de 12 prevăzute iniţial şi
7 în anul 2011;
- numărul grupurilor ţintă finanţate a fost de 24, faţă de 12 prognozate;
- numărul beneficiarilor direcţi a depăşit cifra de 6.200 de persoane, ceea ce indică un
număr mediu de participanţi de aproximativ 250 de participanţi/proiect, faţă de 30 previzionat;
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- după aria de cuprindere, din cele 23 de proiecte implementate, 6 sunt de nivel
internaţional, câte 4 de nivel naţional şi interjudeţean, 1 de nivel regional şi 8 de nivel judeţean,
în timp ce în anul 2011, numai 2 au avut ca arie de cuprindere internaţională şi naţională, iar 5
s-au desfăşurat la nivel judeţean.;
- partenerii din program au identificat, după implementarea proiectelor, 286 de indicatori
de performanţă, din care: 127 de indicatori cantitativi, 56 de indicatori calitativi şi 103
indicatori de impact;
- suma alocată prin program a fost de 144.000 lei, din care s-au cheltuit 123 000 lei;
b) indicatori calitativi:
- respectarea 100% a domeniilor aprobate prin program şi a destinaţiei sumelor alocate;
- creşterea cu 58% a contractelor de asociere încheiate, faţă de prevederea iniţială, printro alocare bugetară judicioasă, care, în cele mai multe dintre cazuri s-a situat între 4.000 – 5.000
de lei;
- dublarea numărului grupurilor ţintă şi creşterea de 8 ori a participanţilor/proiect;
- creşterea la 65% a proiectelor cu arie de cuprindere internaţională, naţională,
interjudeţeană şi regională, faţă de cele judeţene;
- creşterea de 7,5 ori a numărului de proiecte cu arie de cuprindere internaţională şi
naţională şi cu 16% a celor judeţene;
- realizarea unui raport între sumele bugetare alocate şi cheltuielile efectuate de 85 %,
care arată folosirea cu maximă eficienţă a sprijinului financiar acordat;
- reducerea cu 16,9% a fondurilor alocate faţă de anul 2011 nu a afectat rezultatele din
anul 2012;
c) indicatori de impact:
- programul a contribuit la îndeplinirea operaţiunii indicative nr.6 –
„Dezvoltarea parteneriatelor locale, zonale, judeţene, interjudeţene, regionale, interregionale şi
internaţionale” prevăzută în direcţia de dezvoltare strategică prioritară nr.1 – „Dezvoltarea
capacităţii administrative” din Strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului Ialomiţa
în perioada 2009 – 2020;
- domeniile de sprijin financiar stabilite, numărul de proiecte, scopul şi tematica
acestora, aria de cuprindere, numărul grupurilor ţintă şi numărul beneficiarilor direcţi şi indirecţi
demonstrează că fundamentarea programului a fost corectă din punct de vedere al oportunităţii şi
necesităţii implementării lui şi în concordanţă cu nevoi de interes public judeţean real
identificate;
- programul a asigurat creşterea participării cetăţenilor la proiecte de interes
public local, zonal, judeţean, interjudeţean, regional, interregional şi internaţional (peste 6.200
de beneficiari direcţi şi peste 10.000 de beneficiari indirecţi), dezvoltarea spiritului civic
participativ şi a unor raporturi interactive dintre administraţia publică judeţeană şi cetăţeni,
prin care activitatea Consiliului Judeţean Ialomiţa este pusă în slujba, folosul şi sub controlul
cetăţenilor;
- programul a contribuit la aplicarea principiului european al parteneriatului şi la
dezvoltarea parteneriatului după un model organizaţional compatibil cu standardele din Uniunea
Europeană, prin realizarea de asocieri instituţionalizate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa cu
parteneri din societatea civilă ialomiţeană, pe bază de contracte de asociere, pentru susţinerea
organizatorică şi financiară a programelor/proiectelor/acţiunilor educative, culturale, sociale,
sportive şi de mediu de interes public judeţean, naţional şi internaţional în anul 2012;
- parteneriatele dezvoltate şi implementate prin program au adus atât avantaje părţilor
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contractante, cât şi o plusvaloare, de la sporirea angajamentului şi lărgirea cunoştinţelor până la
creşterea transparenţei şi a eficienţei procesului de formulare şi aplicare a politicilor publice;
- aplicarea eficientă şi eficace a principiului parteneriatului în implementarea
programului a demonstrat creşterea capacităţii administrative şi a capacităţii tehnice a
partenerilor de a contribui substanţial la proces, existenţa de expertiză şi resurse umane pentru
implementarea de proiecte, punându-se astfel problema consolidării şi dezvoltării acestor
capacităţi;
- respectarea unei proceduri prestabilite de pregătire, implementare, monitorizare şi
evaluare a proiectelor aprobate pentru susţinerea organizatorică şi financiară, precum şi numărul
mare al indicatorilor de performanţă puşi în evidenţă în proiectele implementate prin program
(286) arată o creştere a competenţelor reprezentanţilor beneficiarilor în acest domeniu;
- după aria de cuprindere, diversitatea activităţilor şi numărul beneficiarilor direcţi sau
indirecţi, implementarea proiectului a contribuit la schimbul de bune practici de nivel
internaţional, naţional şi judeţean, la schimbul de valori culturale perene, descoperirea unor
talente locale de mare perspectivă, facilitarea comunicării şi socializării între participanţii la
acţiuni, formarea unei atitudini civice şi a responsabilităţii conştiente, mai ales în rândul
tinerilor, promovarea obiectivelor istorice, culturale şi turistice din judeţ, dezvoltarea
spiritului de competiţie, îmbunătăţirea şi promovarea performanţelor profesionale,
personale şi civice în activitatea beneficiarilor de sprijin financiar;
- implementarea programului a demonstrat capacitatea partenerilor de a organiza şi
susţine evenimente culturale, educative şi sportive relevante;
- programul a contribuit la sporirea prestigiului beneficiarilor de sprijin financiar,
prin creşterea relevanţei proiectelor propuse, cu largă deschidere spre nivelul naţional şi
internaţional, spre teme de mare actualitate (educaţie, cultură, mediu) şi prin cuprinderea într-o
majoritate covârşitoare a tinerilor în derularea acţiunilor;
- comunicarea în spaţiul public a implementării proiectelor şi a rezultatelor obţinute
şi-a mutat centrul de greutate spre formele moderne, electronice, de comunicare: site-uri
speciale, specializate, de multiplicare a informaţiei sau de socializare, dar s-au utilizat şi canalele
tradiţionale de comunicare (presă, televiziune, radio) ;
- s-a asigurat creşterea prestigiului şi a vizibilităţii activităţii Consiliului Judeţean
Ialomiţa, prin relevarea la fiecare acţiune a sprijinului organizatoric şi financiar acordat de
autoritatea administraţiei publice judeţene şi de instituţiile publice din subordinea sa, participarea
conducerii şi/sau a reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa la cvasitotalitatea
manifestărilor din program, postarea la activităţi a două bannere ce informau despre sprijinul
financiar acordat proiectului, acordarea de materiale promoţionale realizate de Consiliul Judeţean
Ialomiţa, inserarea pe pagina www.cicnet-ro a informaţiilor despre proiectele implementate.
Implementarea programului „Sprijin financiar acordat de Consiliul Judeţean Ialomiţa
în vederea realizării şi/sau susţinerii programelor/proiectelor/acţiunilor educative,
culturale, sociale, sportive şi de mediu de interes public judeţean, naţional şi internaţional
în anul 2012”, prin elementele de analiză prezentate anterior, arată că orientarea strategică a
Consiliului Judeţean Ialomiţa a fost corect şi obiectiv fundamentată şi poate rămâne o direcţie de
acţiune importantă, pe un orizont de timp mediu şi lung, deoarece răspunde, prin scop şi
obiective, cerinţelor şi priorităţilor strategiei Europa 2020.

DIRECTOR EXECUTIV
CONSILIER
ILIE CIOACĂ
CREOLA BUZU
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RAPORT
privind derularea Programului „Sprijin financiar acordat de Consiliul Judeţean Ialomiţa în vederea realizării şi/sau susţinerii programelor/proiectelor/acţiunilor educative,
culturale, sociale, sportive şi de mediu de interes public judeţean, naţional şi internaţional în anul 2012”

Nr
crt

1.

Beneficiar/
Denumire
proiect

Asociaţia
Colegiului
Naţional „Mihai
Viteazul”
Slobozia

Cofinanţare (lei)
alocată utiliza
- tă

4 000

4 000

Scop Proiect
%

100

„TEATRUL
ÎN EUROPA”

Promovarea
teatrului în
limba
franceză în
spaţiul
cultural
ialomiţean,
naţional şi
internaţional
.

Activităţi
sprijin Finanţator

- participare la Festivalul
Internaţional de
Teatru„Artscene”
Gent – Belgia,
9-13 mai 2012;

Aria de
cuprindere

Judeţean,
Naţional,
Internaţional

- participare la Festivalul
de Teatru Bilingv ”Eugen
Ionesco”, Buzău
- spectacole la Casa
Municipală de Cultură,
Slobozia , Muzeul
Judeţean, Centrul Cultural
UNESCO “Ionel Perlea” şi
sala de spectacole a
liceului CNMV.

2.

Casa
Municipală de
Cultură
Urziceni
Festivalul
Naţional de
Umor, Ediţia a
XVII a

5 000

5 000

100

Promovarea
umorului
naţional prin
concursuri
de gen:
epigramă,
pantomimă,
teatru scurt,
muzică,
spectacol,
caricatură
atât în plan
naţional cât
şi
internaţional
.

- organizarera Ediţiei a
XVII-a a Festivalului
Naţional de Umor
„Revelionul
Caricaturiştilor”
30.11.1012 – 02.12. 2012
Urziceni .

Internaţional

Indicatori de rezultate
cantitativi

calitativi

- 7 piese de teatru;
- 1 participare la festival
internaţional;
- 1 spectacol internaţional.
-1 spectacol naţional;
- 5 spectacole de promovare
şi caritate în judeţ;
- 10 ateliere internaţionale de
tehnici teatrale;
- 12 membrii în echipa de
teatru;
- 1 000 spectatori
internaţionali;
- 600 spectatori la festivalul
naţional;
-1 500 spectatori în judeţ.

- creşterea cu 50% a
numărului spectatorilor;
- creşterea cu 20% a
numărului membrilor din
echipa de teatru;
- creşterea cu 40% a
repertoriului abordat.

- 200 participanţi–concurenţi
- 27 epigramişti din 17
localităţi;
- 612 lucrări de caricaturi
realizate de 176 de
concurenţi din 44 de ţări;
- 30 de premii acordate;
- 1 000 vizitatori ai
expoziţiei;
- peste 5 000 de vizitatori ai
site-ului expoziţiei.

- creşterea cu 30% a
numărului de concurenţi;
- creşterea cu 40% a
numărului de vizitatori;
- creşterea cu 50% a
numărului de lucrări
expuse;
- creşterea cu 100% a
numărului de ţări care au
participat la concurs.
- creşterea cu 200% a
numărului vizitatorilor
site-ului expoziţiei.

Grup ţintă
de impact
- creşterea calitativă a
interpretării;
- creşterea nivelului de
cunoaştere a limbii franceze;
- creşterea nivelului artistic
al reprezentaţiilor;
- participarea la parteneriate
în special în domeniul
culturii;
- cunoaşterea practicii
europene în domeniu;
- creşterea prestigiului
unităţilor şcolare şi a
învăţământului ialomiţean;
- vizibilitate pentru
activitatea de sprijin
financiar acordat de
Consiliul Judeţean Ialomiţa.
- participare la dezvoltarea
genurilor umoristice de
calitate şi impact;
- schimb de +experienţă
internaţională în domeniu;
- creşterea prestigiului
organizatorilor şi a
municipiului Urziceni;
- creşterea vizibilităţii
Consiliului Judeţean
Ialomiţa.

- membrii
echipei de
teatru
francofon a
CNMV
Slobozia „Les
Francforts”;
- 10
participanţi la
atelierele de
tehnici
teatrale
- 3 100
spectatori

Canale de
comunicare
publică
- site-ul
festivalului:
www.roelend.be
- programul
festivalului;
- publicaţia
festivalului;
- media locală:
Independent,
Obiectiv
- site-uri de stiri:
www.guraialomit
ei.ro

- 200
concurenţi;
- 1 000
vizitatori ai
expoziţiei;
- 5 000
vizitatori ai
expoziţiei
virtuale de pe
site-ul
Festivalului.

- televiziuni:
Antena 1
Slobozia, TV
Fierbinţi şi TVR;
- presa: Gura
Ialomiţei,
Independent,
Helis, Gândul
Info, Făclia (ziar
de Cluj), etc.
- diferite site-uri.

3.

Şcoala cu
clasele I-VIII,
Nr.6 „Mihai
Viteazul”
Feteşti

5 000

5 000

100

Educaţia
rromilor între
tradiţie şi
contemporaneitate

Grupul Şcolar
Agricol Făcăeni
4 000
4.

„Tradiţii si
folclor în satele
dunărene”
(Ediţia a II-a)

5.

Fundaţia de
Turism şi
Ecologie a
Dunării de Jos
„Ciulinii
Bărăganului,
Ialomiţa
„Tinerii şi
performanţa”

4 000

4 000

4 000

100

100

- 1 simpozion cu două
secţiuni:secţiunea ştiinţifică
şi secţiunea artistică;
- 10 şcoli participante la
secţiunea ştiinţifică din 5
judeţe;
- 100 participanţi la secţiunea
artistică;
- 15 obiective istoricoturistice vizitate;
- 300 spectatori;
- 100 diplome acordate.

- 50% creştere a
numărului de participanţi
faţă de cel prognozat;
- 70 % creştere a
numărului de
spectatorilor prezenţi faţă
de cel estimat iniţial.

- organizarea Festivalului
Concurs „Tradiţii şi Folclor
în Satele Dunărene –
Ediţia a II-a”
Interjudeţean
12.05.2012, Făcăeni .

- un festival –concurs
- 350 concurenţi şi cadre
didactice din 11 şcoli din
judeţul Ialomiţa, Teleorman,
Călăraşi şi Brăila;
- 4 secţiuni de concurs:
- 29 premii acordate;
- 500 spectatori

- 30 % creste numărul
concurenţilor faţă de cel
de la prima ediţie;
- 33,3% creşterea
numărului de judeţe
participante.

- asigurarea condiţiilor de
pregătire şi practicare a
tenisului de câmp a
tenismenului Andreescu
Cristian Alexandru;

- 10 concursuri, 3 locuri I, 3
locuri II, 3 locuri III şi un loc
IV.
- un locurile II şi III la două
concursuri internaţionale;
- locul 4 în clasamentul
Naţional al Federaţiei
Române de Tenis, la
categoria 12 ani:
- locul 2 în clasamentul
„Race 12”.

- creşterea
performanţelor sportive
cu 20% faţă de anul
precedent;
- includerea în Lotul
Naţional de Tenis de
Câmp U12 unde sunt
cooptaţi cei mai buni 8
jucători din ţară;
- urcarea pe locul 2 în
clasamentul „Race” unde
se punctează cele mai
importante concursuri
interne şi internaţionale;
- ocuparea locului 4 în
clasamentul naţional FRT

Cunoaşterea
tradiţiilor şi
a culturii
rrome din
diferite zone
ale judeţului
Ialomiţa,
precum şi
din judeţele:
Dâmboviţa,
Brăila,
Tulcea,
Călăraşi.

- organizarea
Simpozionului „Educaţia
rromilor între tradiţie şi
contemporaneitate”
07- 08. 04. 2012;

Promovarea
şi
valorificarea
folclorului
dunărean în
festivaluri concursuri
pentru elevi.

Promovarea
sportivului
Andreescu
Cristian
Alexandru
în
competiţiile
sportive de
tenis de
câmp
naţionale şi
internaţionale

Interjudeţean

- organizarea unei excursii
pentru participanţi la
obiective istorico-turistice
din Ialomiţa.

- participarea sportivului la
competiţiile naţionale şi
internaţionale;

Naţional
Internaţional

- punerea în valoare a
tradiţiei rrome;
- creşterea eficienţei şi
calităţii activităţilor
desfăşurate cu elevii de etnie
rromă;
- identificarea factorilor de
segregare la nivelul şcolilor
şi al comunităţilor;
- schimbul de valori culturale
din domeniu la nivelul
grupurilor – ţintă;
- creşterea implicării
Consiliului Judeţean Ialomiţa
în activităţi de integrare
socială şi culturală a etniei
rrome.
- o mai bună cunoaştere şi
punere în valoarea
folclorului şi tradiţiilor
dunărene;
- stabilirea unor repere
valorice relevante;
- creşterea interesului pentru
activităţi cultural – artistice;
- creşterea nivelului
interpretativ şi artistic;
- identificarea unor talente în
domeniu;
- facilitarea comunicării între
şcoli şi elevi;
- implicarea comunităţii
locale şi judeţene în proiecte
educaţionale;
- creşterea vizibilităţii
Consiliului Judeţean
Ialomiţa.
- creşterea performanţelor
sportive a asigurat
promovarea şcolii sportive
ialomiţene în plan naţional şi
internaţional;
- component al Lotului
Naţional U12;
- a crescut vizibilitatea
sprijinului financiar al
Consiliului Judeţean Ialomiţa
prin imprimarea pe
echipamentul sportivului a
siglei judeţului şi a denumirii
autorităţii.

- 100 elevi şi
cadre
didactice.

- 350 de elevi
şi cadre
didactice;
- 500
spectatori.

- 1 sportiv;
- 600 sportivi.

- Radio OREON;
- Antena 1
Slobozia;
- site-ul primăriei
Feteşti
- diferite site-uri.

- site-ul
Ministerului
Educaţiei;
- diferite site-uri.

- ziare locale:
Independentul,
Observator.
- site-ul FRT;
- site-urile
competiţiilor;
- site-uti de
specialitate;
- media locală din
regiunile unde au
avut loc
competiţiile.

Fundaţia de
Turism şi
Ecologie a
Dunării de Jos
„Ciulinii
Bărăganului,
Ialomiţa

6 000

6 000

100

Concurs de
caiace – ursul
inferior al
râului Ialomiţa
mai curat
„Să ne
cunoaştem
Parlamentul şi
aleşii judeţului
în acest For”
6.

Asociaţia
Judeţeană
Sportul pentru
Toţi

9 000

4 000

0

4 000

100

Promovarea
mişcării ca
formă de
menţinere a
sănătăţii
fizice şi
mentale

Inspectoratul
Şcolar al
Judeţului
Ialomiţa
Organizarea
Fazei
Naţionale a
„Olimpiadei de
educaţie
tehnologică”

Promovarea
5 000

5 000

100

- concursul de caiace pe
cursul inferior al râului
Ialomiţa, 23-27 . 05. 2012
.
Interjudeţean
- ecologizarea unor zone de
pe cursul râului Ialomiţa.

- 14 concurenţi;
- 6 localităţi din ţară
reprezentate;
- 60 km parcurşi pe cursul
râului Ialomiţa cu caiacele;
- 200 tineri participanţi la
ecologizare;
- 2 t deşeuri strânse.

- creşterea activităţilor de
promovare a turismului
din Ialomiţa;
- creşterea posibilităţii de
dezvoltare a unor
activităţi de agrement;

- promovarea turismului
nautic pe râul Ialomiţa;
- dezvoltarea spiritului de
competiţie;
- stimularea mişcării în aer
liber;
- ecologizarea unor zone de
pe cursul rferior al râului
Ialomiţa;
- promovarea zonei prin
intermediul participanţilor;
- creşterea vizibilităţii
Consiliului Judeţean
Ialomiţa.

- 14
concurenţi din
6 localităţi din
ţară;
- 200
voluntari
participanţi la
acţiunea de
ecologizare.

- TV Neptun
- Tribuna
Ialomiţei, Gura
Ialomiţei;
- site-uri de
specialitate.

anulat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0

Olimpiada
Copiilor

7.

Educarea în
spiritul
respectului
faţă de
natură, ,
utilizarea
eficientă a
resurselor
naturale şi
dezvoltarea
durabilă.

performanţei

în
învăţământul

profesional
şi tehnic;

- activităţi sportive şi de
agrement în 7 localităţi
rurale ialomiţene: Ion
Roată, Sălcioara, Ciochina,
Făcăeni, Săveni, Perieţi,
Miloşeşti şi oraşul Fierbinţi
Târg.

- desfăşurarea Olimpiadei
Naţionale Şcolare de
Educaţie Tehnologică;
- organizarea unei excursii
pentru participanţii la
olimpiadă la obiective
istorice şi turistice din
Ialomiţa.

Judeţean

Naţională

- 679 concurenţi;
- 8 localităţi implicate în
proiect;
- 900 spectatori;

- creşterea numărului de
localităţi cuprinse în
proiect cu 60% faţă de
2011;

- 176 concurenţi;
- 43 profesori însoţitori;
- 20 membrii ai Comisiei
Centrale de Evaluare;
- 41 judeţe reprezentate;
- 12 premii, 18 menţiuni şi
un premiu special acordat;
- un loc II obţinut de o
şcoală ialomiţeană ( şc. Nr.3,
Slobozia);
- 1 excursie organizată ;
-6 locaţii istorice şi culturale
vizitate;
- 70 mape de materiale
promoţionale despre judeţul
Ialomiţa oferite
participanţilor;

- creşterea cu 50% a
concurenţilor din
Ialomiţa participanţi la
faza finală.
- creşterea
performanţelor a
reprezentanţilor din
Ialomiţa – obţinerea unui
loc II .

- susţinerea activităţii de
timp liber prin mişcare şi
promovarea conceptului
„sportul pentru toţi”;
- promovarea mişcării
sportive In mediul rural;
- socializare prin sport;
- creşterea vizibilităţii
Consiliului Judeţean Ialomiţa
în susţinerea mişcării
sportive.
- îmbunătăţirea
performanţelor în
învăţământul profesional şi
tehnic;
- creşterea posibilităţii de
absorbţie pe piaţa muncii a
absolvenţilor de învăţământ
profesional şi tehnic;
- schimb de experienţă între
elevi şi cadre didactice din
toată ţara;
- promovarea parteneriatului
în organizarea unei
manifestări de nivel naţional;
- promovarea unor obiective
istorice, culturale şi turistice
din Ialomiţa prin participaţii
la excursia de documentare;
- creşterea vizibilităţii
Consiliului Judeţean Ialomiţa
în susţinerea activităţilor
educative.

- 679 elevi cu
vârste între 8
şi 14 ani;
- 900
spectatori la
întrecerile
sportive.

- site-ul Direcţiei
Judeţene pentru
Sport şi Tineret
Ialomiţa.
- site-uri de
specialitate.

- 250
participanţi la
olimpiada de
educaţie
tehnologică;
- 700 de
participanţi
indirecţi la
organizarea
olimpiadei.

- ste-urile:
M.E.C.T.S.,
Universitatea
Tehnologică de
Construcţii
Bucureşti, I.S.J
Ialomiţa;
- site-uri de
informaţii
educative.

Consiliul
Judeţean al
Elevilor
Ialomiţa
„Micul
antreprenor” –
Ialomiţa

„Tabăra
excelenţei
ialomiţene”
8.

2 000

2 000

100

10 000

0

0

Asociaţia
Tinerilor din
Ialomiţa
3 000

3 000

100

5 000

3 000

60

“Ai grijă de
mediu”

Grup
consultativ pe
politici de
tineret la nivel
judeţean

9.

Şcoala cu
clasele I-VIII
Nr.3, Slobozia
„Toleranţă
zero faţă de
violenţă”

4 000

4 000

100

Educarea
elevilor
pentru
mediul
antreprenori
al.

- dezbateri pe tema
antreprenoriatului;
- târg de produse şi servicii
al micilor antreprenori –
Slobozia, 14.06.2012.

Judeţeană

- 100 elevi şi cadre didactice
participanţi la dezbateri;
- 14 echipaje, reunind 70 de
elevi participanţi cu produse
şi servicii la târg.

- creşterea numărului
elevilor educaţi pentru
mediul antreprenorial;
- creşterea creativităţii în
rândul elevilor;

- stimularea simţului
- 500 de elevi
antreprenorial al elevilor;
şi cadre
- stimularea scrierii unui plan didactice.
de afaceri:
- punerea în valoare a
creativităţii tinerilor
antreprenori;
- dezvoltarea abilităţii de a
lucra în echipă;

- Antena 1
Slobozia;
- Radio Campus;
- ziare locale:
Independent ,
Observator, Gura
Ialomiţei;
- diferite site-uri
de socializare şi
multiplicare
a
informaţiei.

anulat
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conştientiza
rea
importanţei
protejării
mediului în
rândul
tinerilor din
Ialomiţa.

- acţiuni de reciclare
creativă;
- concurs de reciclare
creativă „EcoArt”
05.07.2012, Slobozia.

Promovarea - organizare intâlniri,
dezbateri pentru
cetăţeniei
participative constituirea grupului.
în rândul
tinerilor

Prevenirea
şi
conştientiza
rea elevilor
cu privire
la efectele
comportame
ntelor
violente din
şcoală şi
formarea
unei
atitudini
civice
active.

- organizarea Conferinţa
Naţională de bilanţ „
Modele de bună practică în
domeniul prevenirii şi
combaterii violenţei din
şcoală” 15-17.06.2012;
- organizarea
Simpozionului Naţional
,,Nonviolenţa în şcoală şi
în spaţiul comunitar”
(ediţia I) ;
- editarea unei cărţi – ghid
de bune practici .

Judeţeană

Judeţeană

Naţională

- 100 de elevi participanţi la
acţiuni de reciclare creativă;
- 16 echipaje participanţi la
concursul „EcoArt”;
- 1 concurs de reciclare
creativă „EcoArt”;
- 1 pagină web specială:
aigrijademediu.blogspot.com
- 6 premii acordate.

- creşterea gradului de
informare al tinerilor
privind protecţia
mediului;
- diversificarea gamei de
manifestări de protejare a
mediului.

- 5 întâlniri dezbateri
organizate (Slobozia,
Amara);
- 50 participanţi din care 20
tineri selectaţi
- creare pagină blog:
http://lucratordetineretelist.bl
ogspot.ro/

- creşterea gradului de
implicare al tinerilor în
viaţa cetăţenească;
- dezvoltarea unor
politici de tineret la nivel
local

- 340 de participanţi la
Conferinţa Naţională;
- 100 de volume
,,Nonviolenţa în şcoală şi în
spaţiul comunitar” – ghid de
bune practici, tipărite.

- crearea unei atitudini
pozitive la cel puţin 50%
dintre elevii grupului
ţintă;
- creşterea cu 60% a
implicării profesorilor în
activităţi din domeniul
proiectului.

- peste 350 de invitaţii,
carneţele, pixuri, calendare
personalizate cu sigla
Consiliului Judeţean Ialomiţa
- 340 de diplome acordate;

- creşterea responsabilităţii
tinerilor cu privire la
protejarea mediului;
- diversificarea formelor de
promovare a protecţiei
mediului;
- implicarea tinerilor în
realizarea şi diversificarea
acţiunilor de protejare a
mediului;
- dezvoltarea parteneriatului
local în domeniu.
- dezvoltarea unei strategiei
de creştere a cetățeniei
participative în rândul
tinerilor din județul Ialomița,
definită în cadrul proiectului
internațional DYPALL, la
care ATI este partener,
alături de Consiliul Judeţean
Ialomița
- promovarea modelelor de
bună practică în domeniul
prevenirii şi combaterii
violenţei din şcoală;
- formarea unei atitudini
civice conştiente faţă de
violenţa din şcoală;
- implicarea elevilor şi
cadrelor didactice în
activităţi de loisir şi creativplastice;
- creşterea vizibilităţii
Consiliului Judeţean Ialomiţa
în susţinerea activităţilor din
domeniul proiectului.

- 100 elevi;
- 200
vizitatori.

- pagina web
specială:
aigrijademediu.bl
ogspot.com
- diferite site-uri
de socializare
pentru tineret.

- 50 tineri;

- pagina web
specială:
http://lucratordeti
neretelist.blogspo
t.ro/;
- diferite site-uri
de socializare
pentru tineret.

- 500 de elevi
şi cadre
didactice.

- Antena 1
Slobozia;
- Observator de
Ialomiţa;
- diferite site-uri
de specialitate şi
multiplicare a
informaţiei în
educaţie.

10.

11.

12.

Direcţia
Judeţeană
pentru Sport şi
Tineret Ialomiţa
Organizarea
competiţiei
internaţionale
„Memorialul
Nicolae
Mihăilescu”
Clubul Sportiv
de Arte
Marţiale
„Cetatea DOJO”
Susţinerea
tinerilor
sportivi
legitimaţi la
CS „Cetatea
DOJO”pentru
performanţă în
competiţiile
naţionale şi
internaţionale
Asociaţia
Judeţeană de
Karate WKC
Ialomiţa

5 000

6 000

4 000

5 000

6 000

4 000

100

100

100

Campionatul
Judeţean de
Karate WKC
pentru Copii şi
Cadeţi – Ed a
II-a – Feteşti –
Ialomiţa
13.

Asociaţia Club
Sportiv
TenisCon
Slobozia
“Tenisul de
performanţă”

4 000

4 000

100

Promovarea
sportului de
performanţă
în scrimă
prin
organizarea
„Memorialu
lui Nicolae
Mihăilescu”

- organizarea competiţiei
de scrimă „Memorialul
Nicolae Mihăilescu”,
09 - 10. 06. 2012

- participarea la
Campionatul Mondial de
Kempo din Antalya, Turcia
a 3 sportivi de performanţă
de la Clubul Sportiv de
Arte Marţiale Cetatea
Dojo, Urziceni;
- participarea membrilor
internaţionale clubului la competiţii
naţionale şi inernaţionale.
Pregătirea şi
promovarea
tinerilor
sportivi
pentru
participarea
la competiţii
naţionale şi

Creşterea
nivelului de
pregătire a
lotului
judeţean de
karate.

- organizarea Campionatul
Judeţean de Karate WKC
( Word Karate Confluence)
pentru Copii şi Cadeţi – Ed
a II-a – Feteşti – Ialomiţa
19. 05. 2012

Promovarea
tenisului de
câmp
ialomiţean
prin Sorin
Iordache (13
ani) în plan
naţional şi
internaţional

- pregătirea sportivă şi
participarea tânărului
tenisman Sorin Iordache la
competiţii internaţionale
(Svilengrad, Svilen Bulgaria, Cacak – Serbia)
şi naţionale;
- achiziţionare echipament
sportiv de performanţă.

Internaţional

Naţională
Internaţională

Judeţeană

Naţională
Internaţională

- 100 sportivi
şi antrenori;
-300
spectatori.

- 65 de participanţi de la 5
cluburi sportive;
- 3 ţări reprezentate de
sportivi: Bulgaria, Moldova,
România;
- 4 probe de concurs;
- peste 300 de spectatori.

- creşterea cu 10 % a
numărului de participanţi
faţă de ediţia anterioară;
- creşterea cu 10 % a
membrilor clubului de
scrimă Ialomiţa.
- creşterea cu 15% a
numărului de spectatori
prezenţi la competiţie.

- continuarea susţinerii
promovării scrimei ca sport
cu tradiţie în Ialomiţa;
- promovarea sportului de
performanţă şi încurajarea
tinerilor să practice scrima;
- creşterea performanţei
scrimerilor ialomiţeni prin
participarea la competiţii
internaţionale.

- 3 participanţi la
Campionatul Mondial de
Kempo;
- 2 medalii de aur, 3 medalii
de argint, şi una de bronz
obţinute de sportivii clubului
la competiţii internaţionale;
- peste 9 000 de spectatori la
concursurile naţionale şi
inernaţionale.

- creşterea cu 30% a
performanţelor obţinute
de sportivii clubului;
- creşterea cu 40% a
numărului de practicanţi
de arte marţiale.

- promovarea acestui sport de - 3 sportivi;
- 9 000
performanţă în rândul
spectatori.
copiilor şi tinerilor;
- creşterea reputaţiei
sportivilor ialomiţeni în plan
naţional şi inernaţional.
- dezvoltarea calităţilor
motrice de bază la tinerii
practicanţi de arte marţiale.

- 1 concurs de karate
organizat;
- 13 categorii;
- 80 de copii cu vârste
cuprinse între 5 şi 15 ani,
Inscrişi In concurs.
- 20 de antrenori participanţi.

- creşterea cu 15% a
numărului de
participanţi;
- sporirea cu 10% a
numărului de sportivi
selectaţi pentru
participarea la concursuri
naţionale şi
internaţionale.

- 2 turnee internaţionale;
- 3 turnee naţionale;
- doua titluri de campion
naţional la dublu;
- doua titluri de vicecampion
la simplu;
- locul 3 la Mastersul Junior
Nike;
- locul 1 în clasamentul
naţional U14;
- locul 77 în clasamentul
european;

- includerea în lotul
naţional de tenis de
câmp;
- creşterea performanţei
sportive prin calificarea
în lotul naţional şi
european.

- creşterea nivelului
performanţei sportive
judeţene, naţionale şi
internaţionale;
- promovarea şcolii sportive
ialomiţene din domeniu;
- crearea unor modele de
succes pentru copii şi tineri
în această ramură sportivă;
- continuarea şi consolidarea
parteneriatului public-privat
n vederea susţinerii
practicarea sportului de
performanţă.
- promovarea înaltei
performanţe în sportul
ialomiţean;
- participarea la strategii de
pregătire la nivel naţional;
- selecţionarea în lotul
naţional de tenis de câmp;
- creşterea vizibilităţii
Consiliului Judeţean Ialomiţa
prin imprimarea stemei
judeţului şi a denumirii
autorităţii pe echipamentul de
joc

- Antena 1
Slobozia;
- Radio Campus;
- Tribuna
Ialomiţei;
- ziarul Ialomiţa,
- Gura Ialomiţei
- diferite site-uri
de specialitate.
- Reviste de
specialitate ale
Federaţiei Romăne
de Kempo;
- site-urile officiale
de Kempo din ţară
şi străinătate;
- imprimare pe
echipamentul de
concurs a stemei
judeţului Ialomiţa
şi a denumirii:
Consiliul Judeţean
Ialomiţa

- 100 de copii - Independent
şi antrenori;
- site-uri de
- 300
specialitate.
spectatori.

- sportivul
Sorin
Iordache.

- Radio Campus;
- Gura Ialomiţei;
- Independent;
- Observator de
Ialomiţa;
- site-ul F.R.T.;
- diferite site-uri
de specialitate

14.

Asociaţia
Judeţeană de
Fotbal Ialomiţa

10 000

10 000

100

Dezvoltarea
Fotbalului
Judeţean

15.

Societatea
Naţională de
Cruce Roşie din
România-Filiala 10 000
Ialomiţa

10 000

100

„A şti să
acţionezi la
dezastre”
„Sănătate şi
stil de viaţă”

16.

Asociaţia
Învăţătorilor
Ialomiţeni
“Genialii”

4 000

4 000

100

Îmbunătăţirea
calitativă a
campionatului de fotbal,
seniori şi
juniori, la
nivelul
judeţului
Ialomiţa şi
promovarea
tinerelor
talente în
fotbalul de
performanţă.

- organizarea de selecţii
pentru lotul „U16
Ialomiţa”;
- formarea echipei de
juniori Under 16 –
Ialomiţa;
- organizarea unui
cantonament de pregătire
pentru echipa de juniori
U16 Ialomiţa.

Promovarea
unui mod de
viaţă
sănătos în
rândul
tinerilor, a
educaţiei
prin sănătate
şi a
implicării
civice a
acestora.

- organizarea fazelor
zonale şi a fazei judeţene a
concursului „Sanitarii
pricepuţi”;
- organizarea de seminarii,
dezbateri şi exerciţii de
pregătire şi antrenare
pentru concursul „A şti să
acţionezi la dezastre”;
- participarea la concursul
regional „A şti să acţionezi
la dezastre”.

Crearea de
oportunităţi
şi motivaţii
pentru copii
prin
participarea
la concursul
de cultură
generală
”Genialii”

- susţinerea organizării
etapei naţionale a
concursului de cultură
generală „Genialii”,
09.06.2012

Judeţeană

Regională

Naţională

- 15 de fotbalişti juniori şi
antrenori în echipa U16
Ialomiţa;
- selecţii organizate la nivelul
judeţului Ialomiţa pentru
juniori;
- 300 participanţi la procesul
de selecţie;
- 1 cantonament organizat;
- 6 meciuri cu selecţionate
similare din alte judeţe – cu 4
victorii obţinute:

- creşterea cu 50% a
numărului de juniori
participanţi la selecţii;
- creşterea cu 25% a
numărului de fotbalişti
juniori de performanţă.

- 3 faze zonale (Urziceni,
Slobozia, Feteşti)ale
concursului „Sanitarii
pricepuţi”;
- 23 echipaje cu 145 de
concurenţi în fazele zonale;
- 12 echipaje cu 100 de
participanţi la faza judeţeană
a concursului mai sus
amintit;
- 14 participanţi la seminarii,
dezbateri şi exerciţii de
pregătire;
- 1 concurs regional „A şti să
acţionezi la dezastre”.

- creşterea cu 20% a
numărului de voluntari
tineri participanţi la
acţiuni;
- creşterea cu 5% a
acţiunilor de sprijinire a
populaţiei .

- participarea a 3000 de
preşcolari şi şcolari la faza
locală, 350 preşcolari şi 1500
şcolari la faza judeţeană şi
980 şcolari şi preşcolari la
faza naţională
- 5 judeţe reprezentate la faza
naţională (Ialomiţa,
Bucureşti, Argeş, Constanţa
Călaraşi);
- au fost acordate 193 de
premii din care 132 au fost
obţinute de Ialomiţa;
- au fost acordate 2700
diplome, 2000 carneţele, 250
pixuri, 600 jurnale, 50
serviete laptop, 350 medalii.

- creşterea cu 30% a
participanţilor la faza
locală;
- creşterea cu 10% a
participanţilor la faza
judeţeană;
- creşterea cu 7,5 % a
participanţilor la faza
naţională;
- creşterea cu 30% a
numărului de premii
obţinute de preşcolarii şi
şcolarii ialomiţeni.

- pregătirea şi promovarea
tinerelor talente spre sportul
de performanţă;
- dezvoltarea calităţilor fizice
şi intelectuale ale tinerilor;
- formarea unor calităţi şi
trăsături moral- volative şi
responsabilităţi sociale la tineri
prin practicarea sportului;

- relevarea sprijinului
Consiliului Judeţean Ialomiţa
în susţinerea sportului de
performanţă.
- contribuirea la
îmbunătăţirea stării de
sănătate;
- dezvoltarea voluntariatului
în acţiuni specifice Crucii
Roşii;
- stimularea educaţiei pentru
sănătate , acordarea primului
ajutor şi intervenţiei în caz
de dezastre;
- difuzarea de documente
specifice privind privind
organizarea, evidenţa,
pregătirea şi antrenarea
detaşamentelor de intervenţie
în caz de dezastre către
unităţile de învăţământ liceal.
- sporirea vizibilităţii
participării Consiliului
Judeţean Ialomiţa la
activităţi privind sănătatea şi
protejarea populaţie în cazuri
de dezastre.
- motivarea copiilor pentru
pregătire metodică şi
interdisciplinară a obiectelor
de învăţământ în vederea
pregătirii calitative pentru
viaţă.
- stimularea copiilor în
însuşirea de cunoştinţe
şcolare sau extracurriculare;
- consolidarea activităţilor
desfăşurate în parteneriat
public-privat;
- creşterea vizibilităţii
Consiliului Judeţean Ialomiţa
în susţinerea activităţilor
cultural educative.

- 25
componenţi ai
lotului
judeţean de
fotbal la
juniori;
- 300
participanţi la
selecţiile
locale.

- Independent;
- Gura Ialomiţei;
- diferite site-uri
de specialitate.

- 245
concurenţi la
concursul
„Sanitarii
pricepuţi”;
- 14 voluntari
pregătiţi
pentru
intervenţii în
caz de
dezastre.
- 300
voluntari
membrii ai
Crucii Roşii

- Radio Campus;
- Gura Ialomiţei;
- site-uri de
specialitate.

- 3000 de
elevi şi cadre
didactice;

- Radio Campus;
- Gura Ialomiţei;
- www.didactic.ro
www.învaţatori.ro
- ste-ul ISJ
Ialomiţa,
- alte ste-uri de
specialitate;

Asociaţia
Învăţătorilor
Ialomiţeni

4 000

4 000

100

“Viaţa Verde”

17.

Asociaţia
Montan Club
„Excelsior”
Ialomiţa
„Amenajare
parc
dendrologic la
Oraşul de
Floci”

4 000

4 000

100

Observarea,
investigarea,
interpretarea
informarea
privind
impactul
pozitiv al
colectării
selective a
deşeurilor şi
implicarea
în activităţi
de
menţinere şi
îmbunătăţire
a stării de
curăţenie în
comunitate.

- organizarea concursului
de reciclare creativă
” Reciclând vei dobândi”,
adresat preşcolarilor şi
şcolarilor.
06.06.2012, Slobozia

Amenajarea
peisagistică
în zona situului
arheologic
Oraşul de
Floci, prin
începerea
constituirii
unui parc
dendrologic.

- identificarea pomilor care
se adaptează condiţiilor de
sol din situl arheologic şi a
furnizorilor de material
dendrologic;
- achiziţionarea a 1300 de
puieţi şi plantarea lor la
Oraşul de Floci.

Judeţeană

Judeţeană

- un concurs organizat;
- 200 de participanţi;
- 150 de premii acordate
- 1 expoziţie tematică
realizată.

- atragerea unui număr de
200 şcolari şi preşcolari
atraşi în activităţi
extracurriculare;
- creşterea diversităţii
obiectelor realizate prin
reciclare creativă.

- 1300 de puieţi din diferite
specii achiziţionaţi;
- o acţiune de plantare a
puieţilor:
- 1183 de puieţi plantaţi;
- asigurarea a 6 udări a
puieţilor;
- 54 de voluntari ai asociaţiei
şi participanţi la acţiuni;
- 38 de voluntari de la
Consiliul Judeţean Ialomiţa
participanţi la acţiune.

- îmbunătăţirea
peisagistică a sitului
arheologic;
- creşterea de 10 ori a
numărului de puieţi
plantaţi faţă de cei
existenţi;
- creşterea cu 12% a
numărului de voluntari şi
participanţi;
- creşterea cu 35% a
numărului de specii de
plantate;
- creşterea cu 30% a
suprafeţei amenajată
peisagistic.

- familiarizarea
participanţilor cu problemele
de mediu şi cu normele
ecologice;
- interpretarea
interdependenţei între starea
de sănătate şi estetica
ambientului, dintre
colectarea selectivă şi
valorificarea deşeurilor
- cultivarea dragostei şi
respectului pentru mediul
natural local curat;
- cunoaşterea şi respectarea
normelor de igienă în spaţiul
comunitar, a modalităţilor de
colectare selectivă a
deşeurilor.
- promovarea unui
comportament responsabil
privind protejarea mediului;
- dezvoltarea parteneriatului
public-privat.
- creşterea vizibilităţii
Consiliului Judeţean Ialomiţa
în susţinerea activităţilor
cultural educative în
domeniul protejării mediului.
- realizarea de amenajări
peisagistice în zona de
interes turistic şi cultural
naţional şi internaţional;
- iniţierea unui demers de
realizare a unui parc
dendrologic specific Ialomiţei
în zona Oraşului de Floci;
-creşterea atractivităţii sitului
arheologic pentru vizitatori;
- crearea unui microclimat
îmbunătăţit în zona sitului
arheologic;
- conlucrarea voluntarilor
asociaţiei cu cei ai
Consiliului Judeţean Ialomiţa
demonstrează viabilitatea
acţiunilor în parteneriat;
- creşterea vizibilităţii
Consiliului Judeţean Ialomiţa
pentru diversificarea
formelor de punere în
valoarea a obiectivelor
culturale, istorice şi turistice
reprezentative.

- 200
participanţi;
- 3 000
vizitatori ai
expoziţiei;

- 100
voluntari

- site-uri, blogguri de specialitate
şi de multiplicare
a informaţiei în
educaţie.

- Radio Campus
- Gura Ialomiţei
- site-uri şi
blogg-uri de
multiplicarea
informaţiei.

18.

Uniunea
Artiştilor
Plastici din
România –
Filiala Slobozia

20.000 20 000

100

Promovarea
artei vizuale
şi a artiştilor
plastici
ialomiţeni.

„Artă plastică
pentru
ialomiţeni „

19.

Asociaţia
Naţională a
Surzilor din
România, filiala
Ialomiţa

4000

Integrarea în - organizarea Concursului
societate a
naţional literar „Mircea
persoanelor Dinescu”
cu
8-10.06.2012, Amara.
deficienţă
de auz şi
egalizarea
şanselor de
afirmare a

Concurs
naţional literar
„ Mircea
Dinescu”

TOTAL

personalităţii

lor.

144 000

- organizarea Salonului de
toamnă al artiştilor plastici
din Ialomiţa şi Brăila;
- organizarea expoziţiilor
personale a artistului
plastic ialomiţean Viorica
Petre.

123 000

Director Executiv
Ilie CIOACĂ

Interjudeţean

Naţional

- 1 salon de toamnă organizat
- 1 expoziţie personală
organizată;
- 30 de lucrări plastice;
-n20 de artişti plastici
prezenţi cu lucrări;
- acordarea a 12 premii de
participare;
- 300 de invitaţi;
- 500 de cataloage pentru
Salonul de toamnă;
- 500 de cataloage pentru
expoziţia personală.

- dublarea numărului de
manifestări expoziţionale
organizate;
- creşterea cu 40 % a
numărului artiştilor
plastici prezenţi cu
lucrări;
- creşterea cu 20 % a
numărului de materiale
promoţionale realizate.

-1 concurs organizat;
- 26 de concurenţi;
- membri din 18 filiale din
ţară: Botoşani, Braşov,
Brăila, Bucureşti, Cluj,
Constanţa, Galaţi, Harghita,
Oradea, Piteşti, Ploieşti, Satu
Mare, Turnu Severin,
Suceava, Târgovişte,
Timişoara, Zalău;
- 26 diplome de participare;
- premii în obiecte casnice
pentru câştigătorii primelor
locuri.

- sporirea numărului de
cititori ai operei lui
Mircea Dinescu dintre
persoanelor cu deficienţe
auditive;
- diversificarea formelor
de asigurare a egalităţii
de şanse a persoanelor cu
dizabilități auditive.

- creşterea vizibilităţii
20 de artişti
artiştilor plastici ialomiţeni;
plastici
- sensibilizarea opiniei
publice şi informarea ei
asupra creaţiilor artiştilor
plastici ialomiţeni;
- identificarea nevoilor de
asociere la nivel regional şi
naţional pentru promovarea
creaţiei plastice;
- valorificarea parteneriatului
judeţean şi interjudeţean
pentru promovarea artelor
plastice şi a artiştilor plastici;
- creşterea vizibilităţii
Consiliului Judeţean Ialomiţa
prin inserarea siglei
autorităţii pe materialele de
promovare.
26 persoane
- atragerea unui număr mai
cu dizabilităţi
mare de cititori pasionaţi de
auditive.
literatură din rândul
persoanelor cu deficienţe
auditive;
- îmbunătăţirea cunoştinţelor
referitoare la viaţa şi opera
unui scriitor ialomiţean,
Mircea Dinescu;
- lărgirea accesului la cultură
a persoanelor cu dizabilităţi
prin diversificarea acţiunilor;
- încurajarea implicării
tinerilor cu deficienţe
auditive în activităţile
organizate şi în acţiunile de
socializare.

85,42

Consilier,
Creola BUZU

- Antena 1;
Slobozia
- Radio Campus;
- Tribuna
Ialomiţei;
- Independent;
- Observator de
Ialomiţa;
- Gura Ialomiţei;
- site-uri de
specialitate.

- Antena 1
Slobozia;
- Gura Ialomiţei
- site-uri şi
bloguri de
socializare a
persoanelor cu
deficienţe
auditive.

