JUDEŢUL IALOMIŢA

RAPORT ANUAL DE PERFORMANŢĂ - SINTEZA PROGRAMELOR 2017
Programe/subprograme

Obiective

Nr.
crt.

Costuri
programate
2017
(lei)

Costuri
realizate
31.12.2017
(lei)

Indicatori de rezultate
programaţi

Indicatori de rezultate
realizaţi

Programe pentru reabilitarea patrimoniului public
1

Centru multifuncțional Amara

2

Modernizare curte interioară sediul
Consiliul Județean Ialomița

3

4

5

Creşterea eficienţei energetice
pentru Clădirea Comandamentului –
Pavilion A (Centrul Militar
Județean Ialomița)

modernizare clădire, conform
H.G. 429/10.04.2003
 modernizare curte interioară
sediul Consiliul Județean
Ialomița
 îmbunătățirea confortului termic


89.000

→ modernizarea unei suprafețe

14.000

→ modernizare suprafață curte

de 366,60 mp
interioara cu S= 375 mp
162.000

60.364

→ reducerea costurilor de

întreținere pentru încălzire

Creşterea eficienţei energetice a
Căminului Școală Slobozia CP5 –
clădire școală și clădire sală de
sport (Liceul Tehnologic Special
„Ion Teodorescu” Slobozia)

 îmbunătățirea

Creșterea eficienței energetice a
Sediului Muzeului Județean
Ialomița

 creșterea

confortului termic

232.000

55.128

→ reducerea costurilor de

întreținere pentru încălzire

performanței energetice,
respectiv reducerea consumurilor
energetice pentru încălzire, în
condițiile asigurării și menținerii
climatului termic interior, precum
și ameliorarea aspectului
urbanistic

222.000

53.129

→ reducerea costurilor de

întreținere pentru încălzire

→elaborare expertiză
tehnică, audit energetic,
DALI, servicii de
consultanță depunere
cerere de finanțare
→elaborare expertiză
tehnică, audit energetic,
DALI, servicii de
consultanță depunere
cerere de finanțare
→elaborare expertiză
tehnică, audit energetic,
DALI, servicii de
consultanță întocmire
cerere de finanțare

Programe/subprograme
Nr.
crt.
6

7

8

9

Creșterea eficienței energetice a
clădirii Centrului Cultural
UNESCO "Ionel Perlea"

Obiective

Costuri
programate
2017
(lei)
 creșterea performanței energetice,
344.000
respectiv reducerea consumurilor
energetice pentru încălzire, în
condițiile asigurării și menținerii
climatului termic interior, precum
și ameliorarea aspectului
urbanistic
lucrari de
anvelopare pereti, inlocuire
corpuri de iluminat

Creşterea eficienţei energetice a
Clădirii Administrative –
Str.Razoare nr.3



Amenajare curte interioară-Liceul
Tehnologic Special" Ion
Teodorescu" Slobozia



Complexul de servicii
multifuncțional pentru persoane
adulte aflate în dificultate Movila





îmbunătățirea confortului termic
reducerea pierderilor de căldură
și a consumurilor energetice

154.000

asigurarea unui mediu plăcut
atât pentru elevii liceului cât și
pentru cadrele didactice

20.000

modernizarea spațiilor existente
pentru asigurarea condițiilor de
trai a persoanelor aflate în
dificultate

183.000

Costuri
realizate
31.12.2017
(lei)
121.904 →

47.345

Indicatori de rezultate
programaţi

reamenajare si
recompartimentare spații
interioare
S = 4.717 mp, conform CF nr.
31739

→reducerea costurilor de
întreținere pentru încălzire

 împrejmuirea

Indicatori de rezultate
realizaţi

→elaborare expertiză
tehnică, audit energetic,
DALI, servicii de
consultanță întocmire
cerere de finanțare

→elaborare expertiză
tehnică, audit energetic,
DALI, servicii de
consultanță întocmire
cerere de finanțare

a 10.302 mp de

teren



suprafață construită 700 mp

Dezvoltarea infrastructurii de mediu
1.

Asigurarea energiei electrice pentru
funcționarea unor instituții publice
din județul Ialomița prin captarea
energiei verzi solare - Parc Solar
Fotovoltaic Ialomița I

 asigurarea

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

312.000

8.294

→ 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

→ lucrare în curs de
execuţie

2

Programe/subprograme

Obiective

Nr.
crt.
2.

Documentații privind dezvoltarea
regională a Județului Ialomița

3.

Planuri strategice de dezvoltare
durabilă

→ înscrierea în cartea funciară a
unor bunuri imobile din domeniul
public al județului, servicii de
expertiză tehnică, strategie în
domeniul eficienței energetice,
implementarea unui cadru comun
de autoevaluare, marcarea
intrărilor/ieșirilor rutiere din judet
prin semnale simbol,
valorificarea apei cu ptențial
termal și balnear din comuna
Giurgeni,construirea unui punct
de acostare turistică pe malul
brațului Borcea, modernizarea
falezei Dunării în comuna
Bordușani
județean de gestionarea
deseurilor
 plan de menținerea calității
aerului
 actualizare plan de amenajare a
teritoriului județului
 plan

Costuri
programate
2017
(lei)
804.000

Costuri
realizate
31.12.2017
(lei)
511.453

Indicatori de rezultate
programaţi

→ realizare carti funciare

Indicatori de rezultate
realizaţi

→ realizare carti funciare

→ indicatori de calitate aerului
→ contract în derulare

272.000

Dezvoltarea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii de transport rutier
1

Întreţinere şi reparaţii drumuri
judeţene



lucrări de întreținere a
drumurilor din județ

8.093.000

7.298.728

→ reparaţii prin plombări
→ covoare asfaltice
→ reparaţii şi intreţinere
drumuri pietruite
→ siguranţa circulaţiei,
semnalizare rutieră

Realizări la nivelul
contractului:
→ reparaţii prin plombări
→ covoare asfaltice
→ reparaţii şi intreţinere
drumuri pietruite

3

Programe/subprograme

Obiective

Nr.
crt.

Costuri
programate
2017
(lei)

Costuri
realizate
31.12.2017
(lei)

Indicatori de rezultate
programaţi

→ alte lucrări de întreţinere
(şanţuri, acostamente)

2

Pod peste râul Prahova la Dridu km
52+759

3

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

4

Modernizare şi reabilitare drum
judeţean DJ 102 H, km 45+40058+775

 asigurarea gradului de
siguranță a circulației pe DJ 101
în zona râului Prahova prn
creșterea capacității portante a
podului

960.000

→creșterea gradului de siguranta a
circulației

390.000

modernizare drum judeţean

402.000



39.651 → reabilitare pod rutier
L= 108,2 m

→ creșterea calității serviciilor

publice
→ modernizare drum judeţean L
= 12,55 km
2.211

Indicatori de rezultate
realizaţi

→ siguranţa circulaţiei,
semnalizare rutieră
→ alte lucrări de
întreţinere (şanţuri,
acostamente)
→contract în derulare
subsecvent 3;
→recepționat PT+DE
→amplasament predat

→actualizare DALI
→recepționat PT+DE
→expertiză tehnică în
curs de recepționare

→ creșterea gradului de siguranta →recepționat DALI

a circulației

→avize obținute;

→ creșterea calității serviciilor

publice
5

Modernizare DJ 201 BueștiIvănești-Ion Ghica-CiulnițaCosîmbești-Mărculești, km 57+00084+000



modernizare drum judeţean

452.000

7.388

→creșterea gradului de
siguranta a circulației
→creșterea calității serviciilor
publice
→ modernizare drum
judeţean L = 27 km

→ realizare DALI
→emitere CU nou
→solicitare și obținere
avize

4

Programe/subprograme

Obiective

Costuri
programate
2017
(lei)
1.196.000

Costuri
realizate
31.12.2017
(lei)
318

creșterea gradului de siguranta
a circulației
 creșterea calității serviciilor
publice

345.000

36.493

Nr.
crt.

Indicatori de rezultate
programaţi

Indicatori de rezultate
realizaţi

6

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



7

Modernizare drum județean DJ
203E, Căzănești-Cocora, km
0+000-km 12+800



8

Modernizare drum județean DJ
203F, DN2C (Grivița)-Smirna-IazuScînteia-Valea Ciorii-DN21A, km
0+000-km 25+350



creșterea gradului de siguranta
a circulației
creșterea calității serviciilor
publice

870.000

57.909

9

Modernizare drum județean DJ 211
Grița-Traian km 0+270-km 6 + 970

 creșterea gradului de siguranta
a circulației
 creșterea calității serviciilor
publice

872.000

59.878

→ modernizare drum județean
cu L=5,18 km

→ realizare SF
→obținere avize;
→licitație PT+DE
→DTAC, asistență
tehnică

10

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

 creșterea gradului de siguranta
a circulației
 creșterea calității serviciilor
publice

1.035.000

25.469

→ modernizare drum judeţean
L =5 km

→ realizare SF
→licitație PT+DE
→fază obținere avize.
→AC obținut



modernizare drum judeţean

→creșterea gradului de
siguranta a circulației
→creșterea calității serviciilor
publice
→ modernizare drum judeţean
L =35,40 km

→ realizare DALI
→emitere CU nou
→solicitare și obținere
avize

→ modernizare drum județean
cu L=12,80 km

→ realizare SF
→licitație PT+DE
→fază obținere avize.
→AC obținut

→ modernizare drum județean → realizare SF
cu L=25,35 km
→licitație PT+DE
→fază obținere avize.
→AC obținut
→DTAC și asistență tehnică

5

Programe/subprograme

Obiective

Nr.
crt.
11

12

Modernizare DJ 302, km 13+865 –
37+545, localităţile Drăgoieşti –
Roşiori – Movilţa – Dridu, DJ 101,
km 52+100 – 37+600, localităţile
Dridu- Fierbinţi Târg – lim. Jud.
Ilfov şi DJ 101, km 52+100 –
59+700, Dridu – Jilavele şi DJ 402
(km 53+700-61+740) limită judeţ
Călăraşi Sineşti (DN2)
Documentații necesare dezvoltării,
reabilitării modernizării
infrastructurii de transport rutier

 creșterea gradului de siguranta
a circulației
 creșterea calității serviciilor
publice

Costuri
programate
2017
(lei)
5.849.000

Costuri
realizate
31.12.2017
(lei)
152.484

1.266.000

201.338

→facilitarea accesului la sistemul
național de drumuri
→creșerea calității serviciilor
publice

Indicatori de rezultate
programaţi

→ modernizare drum judeţean
L = 49,517 km

→ creșerea gradului de

siguranță a circulației

Indicatori de rezultate
realizaţi

→revizuire SF/DALI
→ avize/acorduri
→audit de siguranta
rutiera, cerere finanțare

→ PT documentație
→obținerea licenței de
dare în administrare
pentru explorarea
propriuzisă

Dezvoltarea reabilitarea, modernizarea infrastructurii de sănătate
1.

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

480.000

124.759

→creșterea numărului de
pacienți din primul an de
funcționare,

→întocmire documentație
tehnico economica faza
DALI

→suprafață de 526,53 mp
2.

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

350.000

→ creșterea numărului de

pacienți din primul an de
funcționare, prin extinderea
realizată
→extindere P+1

6

Programe/subprograme

Obiective

Nr.
crt.
3.

Amenajare centru de îngrijiri
paleative



asigurarea unui mediu propice
tratării bolilor paleative

Costuri
programate
2017
(lei)
140.000

Costuri
realizate
31.12.2017
(lei)
39.666

Indicatori de rezultate
programaţi

→ lucrări de reabilitare

Indicatori de rezultate
realizaţi

→ contractare expertiză;

șarpantă, recompartimentare,
refacere finisaje, dotare cu
aparatură sanitară, refacere
instalații termice, sanitare și
reabilitare termică

4.

Construirea Blocului operator din
cadrul Spitalului Județean de
Urgență Slobozia

→ construirea unei clădiri în
care să funcționeze blocul
operator din cadrul Spitalului
Județean de Urgență Slobozia

370.000

130.939

→ clădire P+2 în suprafață de
3240 mp

→ elaborare
documentație ttehnico
economică faza DALI
→documentație acorduri

5.

Modernizarea și dotarea incintei
clădirii Spitalului Județean de
Urgență Slobozia

→ modernizarea și dotarea
incintei clădirii în vederea
creșterii calității serviciilor
medicale

340.000

151.299

→arie desfașurată corp P+8E
→lucrări de amenajare
interioară, recompartimentare,
refacere circuite funcționale,
dotare cu aparatură modernă
spații interioare

→elaborare DALI pentru
modernizarea și dotare
incintă clădire SJU
Slobozia

6.

Documentații necesare dezvoltării,
reabilitării, modernizării
infrastructurii de sănătate

→ studiu privind identificarea
nevoilor de dezvoltare ale
Spitalului Județean de Urgență
Slobozia în vederea creșterii
calității serviciilor medicale

158.000

154.700

→ elaborare documentație
privind creșterea calității
serviciilor medicale

→Studiu privind
identificarea nevoilor de
dezvoltare al SJU
Slobozia în vederea
creșterii clității serviciilor
medicale

7

Programe/subprograme

Obiective

Nr.
crt.

Costuri
programate
2017
(lei)

Costuri
realizate
31.12.2017
(lei)

Indicatori de rezultate
programaţi

Indicatori de rezultate
realizaţi

Dezvoltarea , reabilitarea, modernizarea patrimoniului istoric al județului
1

2

Restaurare și conservare Biserica de
lemn „Sf. Nicolae”



restaurarea și conservarea
Bisericii Sf.Nicolae, în vederea
introducerii acesteia în circuitul
turistic cultural-religios local și
al valorificării potențialului
turistic al județului Ialomița

79.000

72.973

→ suprafața clădirii bisericii =
700 mp, conform CF 33780

→servicii întocmire plan
de marketing analiza și
previziune financiară
→elaborare DALI
→servicii consultanta
pentru intocmirea si
depunere cerere finanțare

Reabilitarea și punerea în valoare a
monumentului istoric Orașul de
Floci



promovarea sitului arhelogic
medieval Orasul de Floci prin
valorificarea, restaurarea si
punerea in valoare a
monumentelor existente

76.000

70.523

→punerea în valoare istorică și
turistică a parcului arheologic
din cadrul sitului

→Întocmire Plan de
Marketing și analiză și
previziune financiară
→servicii de
consultantă/asistență
pentru întocmirea cerere
finanțare și a documente
aferentă

333.000

224.900

→ număr materiale
promoţionale: 100.000 buc
→ număr contracte de servicii
de promovare, publicitate și
informare: 14

→film prezentare 100 buc
→ziar județean 3 numere
-60.000 buc.
→flayere 6.000 buc,
calendare 4.000 buc
→broșură 2.000 buc,
magneți 1.000 buc
→broșură 25 ani de
administrație 300 buc.
→broșură 1 Decembrie
300 buc.

Comunicare publică, promovare și participare cetățenească
1.

Transparenţă şi comunicare publică

 valorificarea

cultural

patrimoniului

8

Programe/subprograme

Obiective

Nr.
crt.

Costuri
programate
2017
(lei)

Costuri
realizate
31.12.2017
(lei)

Indicatori de rezultate
programaţi

Indicatori de rezultate
realizaţi

→calendare perete 250
buc
→calendar birou 250 buc
2.

Ialomiţa, dintotdeauna pentru
totdeauna-Sărbătorirea Zilei
Naționale a României



realizarea de actiuni cu
caracter cultural

17.000

16.644

→ numărul acţiunilor: 1
→ numărul partenerilor în
realizarea acţiunilor: 5
→ numărul participanţilor la
manifestările organizate: 300

→ acțiuni 1
→parteneri 3, participanți
250

3.

Premii de excelență pentru olimpicii
din învățământul preuniversitar de
stat



sprijinirea actului educațional
din unitățile de învățământ
preuniversitar de pe teritoriul
județului Ialomița

186.000

164.092

→acordarea de granturi
unităților de învățământ
preuniversitar de stat din
Ialomița

→nr.acțiunilor relevante
propuse:1
→nr.partenerilor în
realizarea acțiunii:27
→număr beneficiari:251
→nr.participanți
manifestari organizate:
350

4.

Parteneriate pentru coeziune



susținerea activităților
organizațiilor
neguvernamentale în
desfășurarea activităților
nonprofit în domenii precum
cultură/culte/religie, educație,
sport protecția mediului

5.334.000

265.310

→dezvoltarea acțiunilor în
parteneriat interinstuțional;
→implementare proiecte de
dezvoltare locală prin
Asociația de Dezvoltare
Intracomunitară prin accesarea
fondurilor locale, europene sau
de altă natură

→nr.acțiunilor relevante
propuse:12
→nr.partenerilor în
realizarea acțiunii:16
→nr.participanți
manifestari organizate:80

9

Programe/subprograme

Obiective

Nr.
crt.

Costuri
programate
2017
(lei)

Costuri
realizate
31.12.2017
(lei)

Indicatori de rezultate
programaţi

Indicatori de rezultate
realizaţi

8.000

242

 s-au acordat ajutoare
materiale pentru 35 familii

s-au acordat ajutoare
materiale pentru 3 familii
aflate în dificultate

235.000

139.431

→ 20 copii vor fi încredinţaţi

s-a finalizat un număr de
20 adoptii , 8 copii
provenind de la asistenti
maternali profesionisti, 10
copii din familii de
plasament si 2 copil din
centru de plasament.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa
1

Prevenirea abandonului şi
instituţionalizării copilului

 acordare

ajutoare materiale și
consultanță de specialitate
 pentru familii în vederea
prevenirii abandonului

2

Stimularea adopţiei naţionale

 prevenirea

institutionalizării prin
protecţia copilului într-o familie
adoptivă

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

spre adopţie în anul 2017

3

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

 asigurarea

2.914.000

→ 94 copii au beneficiat de
2.518.506 → 100 copii vor beneficia de
protecţie la asistenţi maternali
condiţii similare unei
profesionişti
familii, la asistenţi
maternali profesionişti

4

Protecţia copilului în sistem
instituţionalizat

 asigurarea

16.346.000

15.009.133

îngrijirii copiilor aflaţi
în situaţie de risc în cadru
instituţionalizat (centre de
plasament, centre de primire în
regim de urgenţă, centre pentru
tineri)

240 copii vor beneficia de
protecţie în cadru
instituţionalizat (centre de
plasament, căsuţe de tip
familial, centre de primire în
regim de urgenţă etc.)

234 copii au beneficiat de
protecţie în cadru
instituţionalizat (centre de
plasament, căsuţe de tip
familial, centre pentru
tineri, etc.)

10

Programe/subprograme

Obiective

Nr.
crt.
de servicii de
recuperare în cadrul Centrului de
Recuperare Neuromotorie de tip
Ambulatoriu Slobozia

Costuri
programate
2017
(lei)
305.000

Costuri
Indicatori de rezultate
realizate
programaţi
31.12.2017
(lei)
286.173 30 persoane adulte cu hadicap
vor beneficia de serviciile
Centrului de Recuperare
Neuromotorie de tip
Ambulatoriu Slobozia

Indicatori de rezultate
realizaţi

5

Oferirea de servicii persoanelor
adulte cu handicap

 asigurarea

6

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

 oferirea

3.004.000

2.872.994 → în cadrul centrelor Balaciu şi → 123 persoane vârstnice au
Fierbinţi 134 persoane
beneficiat de servicii în
vârstnice vor beneficia de
regim rezidenţial în
servicii în regim rezidenţial
cadrul centrelor Balaciu
şi Fierbinţi pentru bătrâni
din Balaciu şi Fierbinţi

7.

Furnizarea de servicii pentru
persoanele vârstnice cu handicap

 oferirea

4.757.000

→ 134 persoane vârstnice cu
4.492.410 → 145 persoane vârstnice cu
handicap vor beneficia de
handicap au beneficiat de
servicii în regim rezidenţial în servicii în regim
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă rezidenţial în Centrul de
Slobozia
Îngrijire şi Asistenţă
Slobozia

8.

Oferirea de servicii persoanelor
adulte cu handicap neuropsihic

 Oferirea

1.723.000

→ 41 persoane adulte cu
1.555.978 → 41 persoane adulte cu
dizabilităţi vor beneficia de
dizabilităţi au beneficiat
protecţie în sistem rezidenţial
de protecţie în sistem
rezidenţial

9.

Proiect „Rețeaua județeană VIP Voluntariat - inițiative profesionalism pentru integrarea
școlară și socială a copiilor

 asigurarea

74.000

11.619

de servicii în regim
rezidenţial pentru persoane
aflate în situaţie de risc
consilierea şi recuperarea
persoanelor vârstnice din
centre
de servicii în regim
rezidenţial pentru persoanele
vârsnice cu handicap în Centrul
de Îngrijire şi Asistenţă Slobozia

de servicii în regim
rezidential pentru persoanele
adulte cu handicap neuro-psihic

accesului copiilor din
grupuri vulnerabile, inclusiv de
etnie romă la educație și formarea
teoretică și practică a

26 persoane adulte cu
handicap au beneficiat de
serviciile Centrului de
Recuperare Neuromotorie
de tip Ambulatoriu
Slobozia

→ 35 localități urbane și rurale vor Au beneficiat de formare

fi membre ale rețelei VIP;
→ formare profesională pentru

aproximativ 240 de persoane

profesionala 114 de
persoane: 25 de
reprezentanti ai
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Programe/subprograme

Obiective

Nr.
crt.
vulnerabili”

10.

11.

Costuri
programate
2017
(lei)

Costuri
realizate
31.12.2017
(lei)

Indicatori de rezultate
programaţi

profesioniștilor cu atribuții în
domeniul prevenirii abandonului
școlar
 beneficiari formare profesionala
peste 240 de persoane: 50 de
reprezentanti autoritat locale si
judetene, 90 cadre didactice, 35
referenti sociali SPAS, 40
educatori din serviciile sociale, 10
mediatori scolari si experti in
problematica romilor, 20
voluntari, prin cursuri organizate
de partenerul CRIPS.

Depozit pentru materiale rezultate
din activități medicale CIA Slobozia



Compartimentari interioare si
montare lift exterior la Centrul pentru
persoane Varstnice Fierbinţi Tîrg lift
exterior



Indicatori de rezultate
realizaţi

autoritatilor locale si
judetene, 28 referenti
sociali din SPAS, 40
educatori din serviciile
sociale,10 mediatori
scolari si experti în
problematica romilor11
voluntari prin cursuri
organizate de partenerul
CRIPS

asigurarea condițiilor de
depozitare temporara a
deseurilor rezultate din
activitatea medicala conform
legislatiei in vigoare

80.000

asigurarea condițiilor de
depozitare temporara a
deseurilor rezultate din
activitatea medicala conform
legislatiei in vigoare

1.121.000

28.101

→ suprafața construita 21 mp

→ suprafața construita

21 mp

178.610

→ asigurarea condițiilor de

depozitare temporara a
deseurilor rezultate din
activitatea medicala conform
legislatiei in vigoare

→ suprafața construita de

90 mp
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Programe/subprograme

Obiective

Costuri
programate
2017
(lei)

Costuri
realizate
31.12.2017
(lei)

colecțiilor de bază,
a colecțiilor uzuale, dezvoltarea
și conservarea colecțiilor
 -informatizarea colecțiilor și
editarea fișelor de catalog
 dezvoltarea colecțiilor de
biblioteca cu apariții noi

272.000

262.000

→ introducerea in sistenul

303.000

→ numărul de prezentări de
carte: 150

→numărul de prezentări
de carte: 413

→ numărul de manifestări
culturale, întâlniri cu scriitori,
editori, critici literari,
concursuri: 30

→ numărul de manifestări
culturale,
întâlniri
cu
scriitori, editori, critici
literari, concursuri: 47

→ numărul de apariţii în massmedia locală şi naţională: 300
→ informaţii oferite: 4500

→ numărul de apariţii în
mass-media
locală
şi
naţională: 127

→ referinţe şi bibliografii
oferite: 1.500

→ referinţe şi bibliografii
oferite:3439

→ numărul de rezervări de
titluri: 1.000

→ informaţii oferite: 6912

Nr.
crt.

Indicatori de rezultate
programaţi

Indicatori de rezultate
realizaţi

Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu”
1.

Constituirea, organizarea, evidenţa
şi dezvoltarea colecţiilor

 completarea

2

Publicitarea şi promovarea
colecţiilor şi serviciilor de
bibliotecă

 promovarea

valorilor
310.500
naţionale şi universale prin
manifestări culturale: expoziţii şi
lansări de carte, dezbateri,
omagierea unor evenimente
istorice sau a unor personalităţi
culturale, întâlniri cu scriitorii
 amplificarea serviciilor de
bibliotecă şi a activităţilor
destinate informării, lecturii,
cercetării, educaţiei permanente
prin furnizarea de informaţii
utile şi exacte cu conţinut
ştiinţific, istoric, cultural
 amplificarea parteneriatelor
locale, judeţene, naţionale şi
internaţionale în vederea
susţinerii în comun a unor
activităţi specifice menite să
ducă la creşterea gradului de
utilizare a bibliotecii şi la

→ introducerea in sistenul
informatizat a 18.721 de fise
informatizat a 18.721
→ gestionarea de intrari 4000
de fise
u.b
→ gestionarea de intrari
→ donații primite 820 u.b
3557 u.b
→ donații primite 821 u.b

→ numărul de sesiuni de
internet: 1.000
→ numărul de parteneriate

→ numărul de rezervări de
titluri: 1.709
→ numărul de sesiuni de
internet: 1.772
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Programe/subprograme

Obiective

Nr.
crt.

Costuri
programate
2017
(lei)

Costuri
realizate
31.12.2017
(lei)

transformarea unor categorii de
utilizatori potenţiali în utilizatori
active
3

4

Coordonarea bibliotecilor publice
din judeţ

Administrarea patrimoniului mobil
şi imobil şi formarea profesională a
angajaţilor

 coordonarea

activităţilor şi
acordarea de asistenţă
metodologică conform Legii nr.
334/2002
 modernizarea şi creşterea
eficientă a serviciilor de
bibliotecă, implementarea în
bibliotecile publice din judeţ a
programului Biblionet
 participarea la activităţi culturale
desfăşurate în bibliotecile publice
şi distribuirea în bibliotecile
publice din judeţ a donaţiilor de
carte
 pregătirea profesională a
bibliotecarilor din bibliotecile
publice din judeţ în vederea
implementării programului
Biblionet în biblioteci
 perfecţionarea

continuă a
personalului de specialitate prin
aprofundarea şi consolidarea
cunoştinţelor specific activităţilor
desfăşurate de instituţie.
Asimilarea informaţiilor şi
modificărilor legislative/
bibiloteconomice nou apărute

Indicatori de rezultate
programaţi

cultural-educaţionale

40.000

35.000

199.980

→ numărul de parteneriate
cultural educaţionale: 40

→ numărul de activităţi
culturale desfăşurate de
bibliotecile publice din judeţ:
30

→ numărul de activităţi
culturale desfăşurate de
bibliotecile publice din
judeţ: 4

→ numărul de instruiri
metodice organizate: 5

→ numărul de instruiri
metodice organizate: 75

→ numărul de documente din
donaţii către bibliotecile
publice din judeţ :57

209.000

Indicatori de rezultate
realizaţi

→ perfecţionarea angajaţilor: 3
→ numărul activităţilor de
susţinere logistică a proiectelor
expoziţionale: 30

→ numărul de documente
din donaţii către
bibliotecile publice din
judeţ: 238

→ perfecţionarea
angajaţilor:11
→ numărul activităţilor de
susţinere logistică a
proiectelor expoziţionale:
30
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Programe/subprograme
Nr.
crt.
5

Modernizarea și transformarea
bibliotecii cu rol incluziv în
comunitate

Obiective

Costuri
programate
2017
(lei)
 transformarea Sălii Biblionet într21.000
un spațiu propice activităților
desfășurate de Serviciulu Relații
cu Publicul prin executarea unor
lucrări de amenajare interioară și
dotarea cu mobilier specific
 amenajarea Secției de împrumut
pentru copii cu mobilier adecvat
și atractivpentru micii utlizatori

Costuri
realizate
31.12.2017
(lei)
20.000

Indicatori de rezultate
programaţi

Indicatori de rezultate
realizaţi

→ nr.utilizatori beneficiari:600
→ număr de parteneriate
încheiate cu grădinițele și
școlile din județ :28
→număr participanți la
acțiunile cultural desfășurate
600

→ nr.utilizatori
beneficiari:500
→ număr de parteneriate
încheiate cu grădinițele și
școlile din județ :10
→număr participanți la
acțiunile cultural
desfășurate 535

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa
1

Programul „Cercetare, Conservare,
Metodologic“







cercetarea şi evaluarea
realităţii fenomenului culturii
populare
colecţionarea şi tezaurizarea
datelor şi valorilor
reprezentative pentru
dezvoltarea actuală a tradiţiei
populare, acumularea unui
patrimoniu propriu al creaţiei
contemporane
asigurarea asistenţei de
specialitate pentru instituţii
culturale în vederea selectării,
protejării şi promovării
valorilor autentice ale culturii
populare

350.000

342.000 →culegerea de informații din
vetre folclorice din Sălcioara,
Rași, Gheorghe Doja,Sudiții
→ numărul zonelor
etnofolclorice investigate: 3
zone folclorice
→ înregistrarea audio /video a
materialelor culese din vetrele
folclorice-4 DVD, 300
fotografii digitale,
→ realizarea unui film
documentar

→ informații din vetrele
folclorice din Sălcioara,
Rași, Gheorghe
Doja,Sudiții
→ numărul zonelor
etnofolclorice investigate:
3 zone folclorice
→ înregistrarea audio
/video a materialelor
culese din vetrele
folclorice-8 DVD, 700
fotografii digitale,
arhivarea a 1200 de
fotografii în format digital
→ realizarea unui film
documentar pentru arhivă
→promovarea
programelor cultural
artistice la nivel județean,
național și internațional.
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Programe/subprograme
Nr.
crt.
2

Programe cultural-artistice

Obiective

Costuri
programate
2017
(lei)
 valorificarea tradiţiilor muzicale,
635.000
coregrafice şi etnografice ale
folclorului ialomiţean şi naţional
prin mijlocirea artei spectacolului
 derularea următoarelor programe
culturale:
o „Artă populară şi tradiţie
folclorică“
o Festivalul Judeţean de folclor
„Zărzărică, zărzărea“
o „Rapsozii la ei acasă“
o „Când eram pe Ialomiţa“
o Festivalul naţional de folclor
„Doina Bărăganului”
o Festivalul naţional de muzică
uşoară „Trofeul tinereţii“–
Amara(parteneriat)
o Sărbătoarea „Sub zare de soare“
o „Participări naţionale“
o Festivalul Internaţional de
Folclor „Floare de pe Bărăgan“
o „Participări la festivaluri
internaţionale de folclor“
o Programul editorial
o „Tradiţie şi modernism online”
o Concursul interjudeţean „Tradiţii
şi folclor în satele
dunăre”(parteneriat)
o Alte manifestări în colaborare
cu Consiliul Judeţean Ialomiţa

Costuri
realizate
31.12.2017
(lei)
595.000

Indicatori de rezultate
programaţi

Indicatori de rezultate
realizaţi

→ numărul de participanţi la
evenimentele cultural-artistice
organizate: 40.000
→ nr. de spectacole folclorice
susţinute în judeţ :50
→ numărul de participări la
evenimente cultural-artistice
naţionale: 6
→ apariţii televizate: 12
→ numărul de participări la
evenimente cultural-artistice
internaţionale: 4
→ nr. CD/DVD editate: 1
→ nr de premii obţinute la
evenimente cultural artistice
naţionale: 4
→ mediatizare judeţeană şi
naţională a evenimentelor
proprii
→ dosar de presă care să
cuprindă articole, recenzii,
ştiri, reportaje, comunicate de
presă
→ actializarea şi optimizarea
site-urilor instituţiei (5 site-uri)
→ număr parteneriate media
(televiziuni) realizate: 2

→ numărul aproximativ
de participanţi la
evenimentele culturalartistice organizate:
43.000
→ nr. de spectacole
folclorice susţinute în
judeţ : 15
→ numărul de participări
la evenimente culturalartistice naţionale: 6
→ apariţii televizate: 14
→ numărul de participări
la evenimente culturalartistice internaţionale: 3
→ nr. CD/DVD editate: 1
→ nr de premii obţinute la
evenimente cultural
artistice naţionale: 3
→ mediatizare judeţeană
şi naţională a
evenimentelor proprii
→ dosar de presă care să
cuprindă articole, recenzii,
ştiri, reportaje,
comunicate de presă
→ actualizarea şi
optimizarea site-urilor
instituţiei (5 site-uri)
→ număr parteneriate
media (televiziuni)
realizate: 3
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Programe/subprograme

Obiective

Nr.
crt.

Costuri
programate
2017
(lei)

Costuri
realizate
31.12.2017
(lei)

Indicatori de rezultate
programaţi

Indicatori de rezultate
realizaţi

→ numărul total de beneficiari
ai evenimentelor:Festivalul şi
Concursul Naţional de
Interpretare a Liedului „Ionel
Perlea” 500 persoane;
Festivalul de muzică uşoară
Amara 5000 persoane; 9
expoziţii arte virtuale 6000
persoane;
→ 10 spectacole şi recitaluri:
2500persoane;
→ număr articole apărute în
presa locală şi naţională despre
evenimentele organizate: 50
→ număr semnalări ale
evenimentelor în emisiuni
radio şi tv: 50

→numărul de beneficiari
ai evenimentel
ororganizate: Festivalul şi
Concursul Naţional de
Interpretare a Liedului
„Ionel Perlea” 800
persoane;Festivalul de
muzică uşoară Amara
5000 persoane; 14
expoziţii arte virtuale
6.000persoane;
→8spectacole şi
recitaluri: 1800 persoane;
→ număr articole apărute
în presa locală şi naţională
despre evenimentele
organizate: 25
→ număr semnalări ale
evenimentelor în emisiuni
radio şi tv:25

Centrul Cultural UNESCO "Ionel Perlea"
1

Programul Arte
 Festivalul şi Concursul
Naţional de Interpretare a
Liedului – ediţia a XXI-a
 Spectacole şi recitaluri (muzică
de cameră, cor, operetă,
muzică uşoară, folk, teatru,
divertisment, folclor, operă)
 Expoziţii arte vizuale (expoziţii
de artă plastică, foto-documentară,
ştiinţifice etc.)
 Parteneriate: -Festivalul de
muzică uşoară Amara

 organizarea

programelor cultural
proprii, dar şi a altor programe
care decurg din derularea unor
relaţii de colaborare locală,
regională, naţională şi
internaţională
 promovarea culturii naţionale şi
internaţionale prin proiecte cu o
importantă componentă socioeducativă, urmărind susţinerea
diverselor modalităţi de expresie
artistică

383.100

351.103
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Programe/subprograme

Costuri
programate
Nr.
2017
crt.
(lei)
2
 promovarea identităţii culturale a
Educaţie permanentă prin
145.000
judeţului
cultură
 întâlnirea publicului cu
 Expoziţii ale copiilor şi
personalităţi din domeniile muzică,
tinerilor
arte plastice, presă, ştiinţă cu
 Concursuri tematice (muzică,
prilejul expoziţiilor, aniversărilor
pictură, literatură etc)
istorice şi culturale
 Concerte scolare

stimularea creativităţii copiilor prin
 Concursul judeţean de teatru
expoziţii
concurs
francofon

schimburi
culturale între copii şi
 Dezbateri, seri literare,
profesori
români
şi cei din alte ţări
întâlniri cu personalităţi,
europene
în
cadrul
unor expoziţii
lansări carte

producerea,
editarea
şi difuzarea
 Tipărituri (revista Helis,
de
publicaţii,
materiale
audio
pubicaţii)
video
 Partenariate: simpozioane şi
conferinţe, activităţi educative  susţinerea accesului publicului la
cultură, urmărind cunoaşterea,
şi recreative
valorificarea şi promovarea artei
locale, naţionale şi universale,
precum şi afirmarea
disponibilităţilor creatoare ale
comunităţii

3.

Program pentru
refuncționalizarea și reabilitarea
patrimoniului imobiliar

Obiective

și reabilitarea
imobilului Centrului Cultural
UNESCO

 refuncționalizarea

30.000

Costuri
realizate
31.12.2017
(lei)
48.000

Indicatori de rezultate
programaţi

Indicatori de rezultate
realizaţi

→ numărul de participanţi la
evenimentele culturale
organizate expoziţii: 1500
persoane
concerte şcolare: 500 persoane
concursuri tematice: 1000
persoane
dezbateri, seri literare, întâlniri
cu personalităţi, lansări de
carte: 1000 persoane
→ numărul premiilor acordate
la concursuri şcolare: 10
→ număr articole apărute în
presă: 10
→ numărul de semnalări ale
evenimentelor în emisiuni
radio şi TV: 10

→ numărul de participanţi
la evenimentele culturale
organizate:
expoziţii: 3000 persoane
concerte şcolare: 800
persoane
concursuri tematice 900
persoane
dezbateri, seri literare,
întâlniri cu personalităţi,
lansări de carte: 1500
persoane
→ numărul premiilor
acordate la concursuri
tematice: 21
→ număr articole apărute
în presă: 15
→ numărul de semnalări
ale evenimentelor în
emisiuni radio şi TV: 15

→ amenajarea corpului aflat în
partea vesticăa imobilului
Centrului Culturalîntr-un
centru multifuncțional de
tineret

18

Programe/subprograme

Obiective

Nr.
crt.

Costuri
programate
2017
(lei)

Costuri
realizate
31.12.2017
(lei)

Indicatori de rezultate
programaţi

Indicatori de rezultate
realizaţi

10.000

7.000

→ număr fişe cercetare de
teren: 400 unităţi de arhivă
→ număr obiecte muzeale
achiziţionate: 10
→ număr dosare de evidenţă
analitică: 10

→ număr fişe cercetare
de teren: 200
→ număr obiecte muzeale
achiziţionate/donatie: 30
→ număr dosare de
evidenţă analitică: 5

6.000

5.835

→ număr obiecte restaurate şi
conservate: 40
→ creşterea calităţii lucrărilor
prin introducerea de tehnologii
noi pentru 20% din piesele
restaurate

→ număr obiecte
restaurate şi conservate:
80
→ creşterea calităţii
lucrărilor prin
introducerea de tehnologii
noi pentru 4% din piesele
restaurate

Muzeul Agriculturii
1

Cercetare ştiinţifică, achiziţii
obiecte muzeale şi evidenţă
analitică

 dezvoltarea

2

Conservare, restaurare, întreţinere

 Conservarea,

3

Valorificare muzeală

 valorificarea

fondului
documentar
 îmbogăţirea patrimoniului
naţional mobil şi imobil
 evidenţa analitică în sistem
clasic şi computerizat
 clasare obiecte din categoria
tezaur
restaurarea
obiectelor muzeale supuse
valorificării

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

75.000

75.000 → număr de vizitatori :
140.000.
→ 4.000 materiale
promoţionale (afişe, invitaţii,
pliante, banere)

→ număr de vizitatori :
145.500.
→ 4.500 materiale
promoţionale (afişe,
invitaţii, pliante, banere)
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Programe/subprograme
Nr.
crt.
4

Reabilitarea patrimoniului
Muzeului Agriculturii

5

Editorial "Cataloage, broșuri,
materiale promoționale de prezentare
a atelierelor de creție din cadrul
Muzeului Agriculturii"

Obiective

Costuri
programate
2017
(lei)
 punerea în siguranţă a obiectelor
20.000
muzeale
 asigurarea unui intrumentar de
lucru performant

 Editarea

broşurii „Catalog
prezentare expoziţie de artă
contemporană ”
 valorificarea informaţiilor din
cercetările de teren şi patrimoniu
muzeal

30.000

Costuri
realizate
31.12.2017
(lei)
19.795

30.000

Indicatori de rezultate
programaţi

Indicatori de rezultate
realizaţi

→ reabilitarea patrimoniului
prin creșterea suprafeței
exterioare amenajate;
→ marirea suprafeței de
expunere a obiectelor muzeale;

→reabilitarea unui spațiu
de restaurare tâmplărie de
2000 mp;
→amenajarea unei rampe
de acces pe o suprafță de
15 ml;
→amenajarea unui spațiu
suplimentar de arhivare pe
o suprafță de 10 mp;

→ venituri estimate a se încasa
din valorificarea publicaţiilor:
100 lei
→ 500 buc.materiale
publicitare, 500buc. de
brosuri,500 buc.cataloage de
prezentare.

→4000 buc.materiale
publicitare, 150 buc. de
brosuri, tiraj de editare a
catalogului de prezentare
muzeu 1000 buc.

→ numărul de rapoarte
arheologice: 5
→ numărul activităţi cu
publicul: 5
→ numărul de obiecte
introduse în baza de date: 500
→ realizarea a 400 fişe FAE
→ obiecte introduse în
categoria Tezaur cultural
naţional: 5 dosare

→nr.obiecte introduse în
baza de date 638
→numărul de rapoarte
arheologice: 7
→nr.obiecte muzeale
clasate în categoria Fond
50
→realizarea a 400 de afișe
FAE
→ numărul activităţi cu

Muzeul Judeţean Ialomiţa
1

Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa
patrimoniului cultural

 cercetare
 evidenţa

ştiinţifică
patrimoniului cultural

190.000

190.000
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Programe/subprograme

Obiective

Nr.
crt.

2

3

Conservarea şi restaurarea
patrimoniului cultural

Valorificarea patrimoniului cultural

 conservarea

patrimoniului
muzeal
 restaurarea patrimoniului
muzeal

 organizarea

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

Costuri
programate
2017
(lei)

50.000

80.000

Costuri
realizate
31.12.2017
(lei)

49.850

79.800

Indicatori de rezultate
programaţi

Indicatori de rezultate
realizaţi

→ numărul de obiecte
introduse în patrimoniul
Muzeului Judeţean Ialomiţa
prin achiziţii şi cercetare: 350

publicul: 6
→ numărul de obiecte
introduse prin achiziții și
cercetare 416
→ realizare 347 fişe FAE
→ obiecte introduse în
categoria Tezaur cultural
naţional: - dosare
→ numărul de obiecte
introduse în patrimoniul
Muzeului Judeţean
Ialomiţa prin achiziţii şi
cercetare: 619

→ numărul de teme de
conservare a patrimoniului
muzeal: 7
→numarul fișe conservate 100
→ numărul de obiecte muzeale
restaurate: 100

→ numărul de teme de
conservare a
patrimoniului muzeal: 7
→numarul fișe conservate
167
→ numărul de obiecte
muzeale restaurate: 142

→ numărul de expoziţii
organizate: 8
→ numărul de acţiuni culturale
organizate: 16
→ numărul de afişe, pliante,
articole: 17

→ numărul de expoziţii
organizate: 15
→ numărul de acţiuni
culturale organizate: 18
→ numărul de afişe,
pliante, articole: 20
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Programe/subprograme

Obiective

Nr.
crt.
4

„La casa Tudorii” - expoziţie
culinară cu preparate şi băuturi
ialomiţene şi de transhumanţă

 valorificarea

tradiţiilor culinare
ialomiţene ca formă de
promovare turistică a
specificului local

Costuri
programate
2017
(lei)
40.000

Costuri
realizate
31.12.2017
(lei)
40.000

20.000

10.710

Indicatori de rezultate
programaţi

Indicatori de rezultate
realizaţi

→ numărul de localităţi
participante: 30
→ numărul de vizitatori: 1500

→ număr localităţi
participante: 22
→ număr vizitatori: 5000

→suprafaţă afectată:500 mp

→suprafaţă afectată:500
mp

Centrul de Asistență Medico Socială Fierbinți Târg
1

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
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