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 Programe pentru reabilitarea patrimoniului public 

1 Centru multifuncțional Amara    Asigurarea unor activități de 
perfecționare continuă a 
funcționarilor publici 

 desfășurarea unor activități de 
promovare a turismului  in 
județul Ialomița 

 desfasurarea unor activități 
pentru promovarea dezvoltării 
durabile a județului 

150.000 0    modernizare clădire, 
conform H.G. 429/10.04.2003 

- 

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

 îmbunătățirea confortului termic 
 reducerea pierderilor de caldură 

și a consumurilor energetice  
 reducerea costurilor de intreținere 

pentru incalzire  

  170.000 

 

0 

 

→ S=880,32 mp, conform HCJ 
nr .4 / 27.02.2009             

 → respins , se va 
redepune 

3 
Creşterea eficienţei energetice a 
Căminului Școală Slobozia CP5 – 
clădire școală și clădire sală de 
sport (Liceul Tehnologic Special 
„Ion Teodorescu” Slobozia) 

 îmbunătățirea confortului 
termic 

 reducerea pierderilor de caldură 
și a consumurilor energetice  

 reducerea costurilor de 
intreținere pentru incalzire 

  170.000 

 

0 

 

→ S cladire școală=775 mp, 
conform CF  nr. 36608 
 

→ S cladire sala sport =256 
mp,  conform CF nr. 36608 

 

 →respins , se va 
redepune 
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4 
Creșterea eficienței energetice a 
Sediului Muzeului Județean 
Ialomița 

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

160.000 

 

0 

 

→lucrari de anvelopare pereti , 
inlocuire tamplarie 
metalica(ferestre , usi), 
inlocuirea corpurilor de 
iluminat fluorescent si 
incandescent din muzeu( spatiu 
expozitional, laboratoare , 
depozite, birouri) cu corpuri de 
iluminat cu eficienta energetica 
ridicatasi durata mare de viata, 
prepararea apei calde in 
laboratoarele de restaurare si 
grupuri sanitare prin utilizarea 
surselor regenerabile de 
energie  
→S= 4.119 mp, conform CF nr 
33781  

→respins , se va redepune 

5 
Creșterea eficienței energetice a 
clădirii Centrului Cultural 
UNESCO "Ionel Perlea" 

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

285.000 

 

0 

 

→        lucrari de anvelopare 
pereti, inlocuire corpuri de 
iluminat                                              
→  reamenajare si 
recompartimentare spatii 
interioare                                                                                       
→  S = 4.717 mp, conform CF 
nr. 31739                      

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

 îmbunătățirea confortului termic                        
 reducerea pierderilor de căldură 

și a consumurilor energetice   
 reducerea costurilor de 

întreținere pentru încalzire                                      

105.000 

 

0 

 

→S = 356 mp, conform CF 
nr.33800 

→respins 

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

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

   20.000 

 

0  suprafață : 10302 mp aferent 
, conform HCJ nr. 
64.16.09.2013 

- 

 Construirea unei secții externe în 
municipiul Fetești a Liceului 
Tehnologic Spwecial ,, Ion 
Teodorescuˮ – acces în 
învățămantul general obligatoriu ( 
clasele I-VIII, inclusiv nivelul clasei 
pregătitoare ) pentru elevii CES 

 Construirea unei secții externe 
în municipiul Fetești a Liceului 
,,Tehnologic Special ˮ Ion 
Teodorescu cu scopul de a 
promova principiile referitoere 
la egalzarea șanselor pentru 
elevii cu CES în scopul 
integrării  al asigurării educației 
de calitate centrate pe elev prin 
utilizarea de metodologii de 
lucru pecifice învățămantului 
special prin implicarea părinților 
și reprezentanților comunității in 
socializarea , recuperarea și 
integrarea copiilor în societate   

193.000 0  Clădirea construită va avea 
aria utilă de 8 săli de clasă x 
133 mp /sală= 1064 mpș aria 
construită 8 săli de clasă x 
205 mp / sală=1640 mp ș 
regim de înălțime P 

- 

Programe pentru reabilitarea patrimoniului public 

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 

304.000 

 

220.611 →  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 

→ finalizat, receptie la 
terminarea lucrarilor 
25.10.2018  
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2.  Documentații privind dezvoltarea 
regională a Județului Ialomița 

→ înscrierea în cartea funciară a 
unor bunuri imobile din domeniul 
public al județului,implementarea 
unui cadru comun de 
autoevaluare, marcarea 
intrărilor/ieșirilor rutiere din judet 
prin semnale simbol, 
valorificarea apei cu potențial 
termal și balnear din comuna 
Giurgeni  

771.000 

 

0 → garantia unei administrații 
eficiente în slujba cetățeanului , 
direcții de dezvoltare integrată a 
județului , dezvoltarea 
turismului regional 

→ semnale simbol  
→ valorificare apă cu 
potențial  

 

3.  Planuri strategice de dezvoltare 
durabilă 

 plan județean de gestionarea 
deseurilor          

   plan de menținerea calității 
aerului          

 actualizare plan de amenajare a 
teritoriului județului 
 

339.000 0 →  indicatori de calitate aerului 
→  direcții de dezvoltare integrala 

a județului ,  
→ bază de date pentru definirea , 

obiectivelor și țintelor județene 
ce se realizează în conformitate 
cu P.R.G.D 

→planul de menținere a 
calității aerului , se va 
reface  
→in derulare 

Dezvoltarea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii de transport rutier 
 

1 Întreţinere şi reparaţii drumuri 
judeţene 

 asigurarea condițiilor 
tehnice pentru menținerea 
în stare corespunzătoare a 
rețelei de drumuri județene 

 executarea lucrărilor de 
intreținere și reparații 
curente și periodice  

 

6.322.000 

 

0 

 

 

→ reparaţii prin plombări   
→ covoare asfaltice   
→ reparaţii şi intreţinere 
drumuri pietruite 
→ siguranţa circulaţiei, 
semnalizare rutieră  
→ alte servicii  de întreţinere 
(şanţuri, acostamente) 

 

2 Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 
101, km 52+759 

 asigurarea gradului de 
siguranță a circulației pe DJ 101  
în zona râului Prahova prin 

7.496.000 

 

5.126.974 

 

→  reabilitare pod rutier  
L= 108,2 m                  

→implementare, realizat 
67,77% 
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creșterea capacității portante a 
podului 

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

→creșterea gradului de siguranta a 
circulației 
 →facilitarea accesului la sistemul 
național de drumuri 
 
→creșterea calității serviciilor 
publice 
 

2.177.000 

 

 
95.922 

→ modernizare drum judeţean  
L = 12,55 km 

 

 
4 

Modernizare şi reabilitare drum 
judeţean DJ 102 H, Colelia-Cocora 
,km 45+400-58+775 

 creșterea calității serviciilor 
publice 

378.000 

 

0 

 
   
 

→ modernizare drum județean cu 
L=13,3750 km                          

 

5 
 

Modernizare DJ 201 Buești-
Ivănești-Ion Ghica-Ciulnița-
Cosîmbești-Mărculești, km 57+000-
84+000 

 
 creșterea gradului de siguranțăa 

circulației  
 facilitarea accesului la sistemul 

național de drumuri 
 creșterea calității serviciilor 

publice 

887.000 5.823         
  → modernizare drum 
judeţean  L = 27,00 km 
 

→ în evaluare ofertă 
tehnică pentru achiziție, 
servicii PT, DE PAC, 
asistență tehnică, 
verificare tehnică 

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

  creșterea gradului de siguranță 
a circulației  

 facilitarea accesului la sistemul 
național de drumuri  

 creșterea calității serviciilor 
publice   

2.690.000 

 

7.584 

 

 → modernizare drum judeţean  
L =35,40 km 
→ suprafață drum 
modernizat = 254.611mp 

→ in evaluare ofertă 
tehnică pentru achiziție, 
servicii SV,  PT, DE PAC 

→Verificare tehnică 
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8 Modernizare drum județean DJ 
203F, DN2C (Grivița)-Smirna-Iazu-
Scînteia-Valea Ciorii-DN21A, km 
0+000-km 25+350 

 creșterea gradului de siguranta 
a circulației  

 facilitarea accesului la sistemul 
național de drumuri 

  creșterea calității serviciilor 
publice            

787.000 

 

55.752 

 

→suprafata drum 
modernizat=177.434 mp                        
→ modernizare drum județean 
cu L=25,35 km   
→ suprafață trotuare 
modernizate  =7.678 mp   

→ documentația pentru 
aachiziția lucrărilor de 
eexecutie este pregătită 
 

 Reabilitare DJ 211 Grivița -Traian, 
km 0+270-km 6+970 

 reșterea gradului de siguranta a 
circulației  

 facilitatea accesului la sistemul 
national de drumuri  

 creșterea calitații serviciilor 
publice 

651.000 0 → reabilitare drum județean 
cu L = 6,70 km 

 - 

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

 reșterea gradului de siguranta a 
circulației  
 facilitarea accesului la sistemul 
naționbal de drumuri  
 creșterea calității serviciilor 
publice          

917.000 

 

353.783 

 

→ modernizare drum judeţean  
L =5,18  km 

→ in executie  

11 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) 

 creșterea gradului de siguranta 
a circulației 
 facilitarea accesului la sistemul 
national de drumuri  
  creșterea calității serviciilor 
publice                         

2.817.000 

 

39.174 

 

→ modernizare drum judeţean  
L =49,517  km 

→ contract de finanțare 
semnat pentru proiectare 
(fazele PT, DE 
DATC,verificare tehnică, 
asistență tehnică) și 
execuție lucrări   
→contractul  de realizare 
a proiectului este in 
execuție 

12 Documentații necesare dezvoltării, 
reabilitării modernizării 
infrastructurii de transport rutier 

→creșterea gradului de siguranta a 
circulației 
→facilitarea accesului la sistemul 
național de drumuri                                                       

201.000 15.605 →  realizare a 3 documentații 
privind drumurile județene    

→ faza de precontractare   
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→creșerea calității serviciilor 
publice 

  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 

 creșterea numărului de pacienți 
din primul an de funcționare , prin 
extinderea realizată 

 scăderea numărului de pacienți 
redirecționațila alte spitale  

 scăderea timpului de diagnosticare 
, ca urmare a dotarilor moderne 

 
 

249.000 

 

10.948 

 

 → extindere parter  

→ suprafața =526,53 mp 

→ etapa de precontractare  

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     

 creșterea numărului de pacienți 
din primul an de functionare , 
prin extinderea realizată 

 scăderea numărului de pacienți 
redirecționați la alte spitale  

 scăderea timpului de 

  350.000 

 

166.581 → extindere P+1 

→ suprafață totală =750 mp 

→ cererea de finanțare se 
află in evaluare , a trecut de 
etapa CAE 
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diagnosticare, ca urmare , ca 
urmare a dotărilor moderne   

3. Amenajare centru de îngrijiri 
paleative 

 asigurarea unui mediu propice 
tratării bolilor paleative                                                                                     

30.000 

 

0 

 

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

→ suprafață =533 mp, 
conform CF nr. 33571 

 

  

4. Construirea Blocului operator din 
cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Slobozia 

→   asigurarea unei locații optime 
din punct de vedere al amplasării 
amenajării si echipării , unde să 
poată fii acordată asistența 
medical de tip interventional 
pentru toți locuitorii din județul 
Ialomița 

→lucrări proiectare și execuție a 
unui bloc operator , dotare bloc 
operator cu echipamente specifice 
de ultimă generație  

600.000 

 

53.728 

 

→   construirea unei clădiri în 
care sa funcționeze blocul 
operator din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Slobozia                                                                                         
→ clădire P+2E , Ac=1200 
mp, Ad=3600 mp, Arie utila 
unitate spitalizare = 3240 mp, 
regim inaltime St+P+2E                                                               
   

  → in procedure de 
achizitie proiectare (PT, 
PAC)verificare teehnica , 
dotari echipamente si 
executie lucrari , perioada 
estimata pentru semnarea 
contractului noiembrie 
2019    

5. Modernizarea și dotarea incintei 
clădirii Spitalului Județean de 
Urgență Slobozia 

→  furnizarea celor mai bune 
servicii de ingrijire a pacienților  

→lucrări de amenajare interioară , 

618.000 

 

0 

 

→modernizara și dotarea 
incintei cladirii in vederea 
creșterii calității serviciilor 

→In procedura de 
achiziție proiectare (PT , 
PAC) verificare tehnică, 
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recompartimentare , refacere 
circuite funcționale și operaționale 
, dotare cu aparatură modern, 
spații interiore  

        

medicale  

→arie desfășurată : corp P+8E 

=15.200 mp 

 

asistenă tehnică , execuăie 
lucrări  

 

6. Amenajare heliport în  cadrul 
Spitalului Județean de Urgentă 
Slobozia 

→  studiu de teren și obstacole  130.000 

 

0 

 

 → elaborare documentație in 
vederea amenajării unui 
heliport  în  cadrul Spitalului 
Județean de Urgentă Slobozia  

 

- 

 Construirea și dotarea blocului 
alimentar și a spălătoriei aferente 
Spitalului Județean de Urgentă 
Slobozia 

→  studii de teren, alte 
documentații  

240.000 0 →  elaborare documentatie in 
vederea construirii si dotarii 
unui bloc alimentar in cadrul 
spitalului Judetean de Urgenta 
Slobozia                                                                                               
→ construire cladire P+1E, 
Arie desfășurată  estimată= 
1.600 mp    , Arie construita 
estimata= 800 mp   

→SF, contract in curs de 
elaborare    

       Dezvoltarea , reabilitarea, modernizarea patrimoniului istoric al județului 
1 Restaurare și conservare Biserica de 

lemn „Sf. Nicolae” 
 restaurarea și conservarea 

Bisericii  de Lemn Poiana, , în 
vederea introducerii acesteia în 
circuitul turistic cultural-religios 

100.000 

 

20 

 

→ suprafața clădirii bisericii 
=700 mp, conform CF 33780   

 

→ cererea de finanțare se 
află in etapa de 
precontractare   



 
 

10 
 

          
Nr. 
crt. 

Programe/subprograme Obiective Costuri 
programate 

2018 
(lei) 

Costuri 
realizate 

31.12.2018 
(lei) 

Indicatori de rezultate 
programaţi 

Indicatori de rezultate 
realizaţi 

local și al valorificării 
potențialului turistic al județului 
Ialomița                                                                  

 

 
2 

Reabilitarea și punerea în valoare a 
monumentului istoric Orașul de 
Floci 

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

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

120.000 

 

400 

 

→număr de vizitatori : 2.500; 
creșterea patrimoniului istoric 
și arheologic cu 350 obiecte; 
creșterea veniturilor propria cu 
25%; două ateliere de prelucrat 
oase cde animale , edificiul cu 
contraforturi , casa cu fundație 
de piatră , Biserica nr.2 

→cererea de finanțare in 
etapa de precontractare  

3 Reabilitarea monumentului istoric și 
de arhitectură Conacul Bolomey 

 reabilitarea monumentului 
istoric și de arhitectură 
Conacul Bolomey în vederea 
valorificării potențialului 
touristic al județului Iaomița  

355.000 113 →suprafața totală conform 
certificate urbanism = 37.544 
mp  

→cererea de finanțare in 
etapa de precontractare 

       Comunicare publică, promovare și participare cetățenească 
1. Transparenţă , comunicare publică,  

pomovare 
1 .IALOMIȚA -PROMOVARE 
TURISTICĂ 
2.ACTIVITĂȚI DE PROMOVARE 
PRIN MASS MEDIALOCALĂ 

→creșterea vizibilitatii, activităţii 
şi acţiunilor Consiliului Judeţean 
Ialomiţa şi promovarea acţiunilor 
şi imaginii sale în plan zonal, 
judeţean, regional, naţional şi 
internaţional 
→perfecționarea comunicării în 
spaţiul public prin mass media                                                                                 

501.000 370.000 

 

→ nr. de contracte de servicii 
de promovare, publicitate şi 
informare: 7 
→ puri de materiale 
promoționale realizate: 
100.000 buc 

→număr de materiale  
achiziționate :20.000 buc 

→ nr. de contracte de 
servicii de promovare, 
publicitate şi informare: 8 
→ puri de materiale 
promoționale realizate: 
100.000 buc 

→număr de materiale  
Achiziționate:20.000 buc 
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→ crearea și promovarea unei 
imagini unitare privind 
patrimoniul turistic real al 
județului Ialomița și creșterea 
atractivității acestuia ca 
destinație turistică pe direcțiile 
prioritare specifice identificate 
→promovarea transparenţei 
administrative  
→fluidizarea circuitului 
informaţional intern şi extern 
 

 
 

 

2. "Ialomiţă-  Dintotdeauna, pentru 
totdeauna" 2018 - Sărbătorirea Zilei 
Naţionale a României   
   
   
   
   
   

 → încurajarea, susținerea și 
promovarea evenimentelor 
publice, de a readuce în 
memoria afectivă momente 
istorice și personalitățile cu 
rezonanță națională și chiar 
internațională și de a le 
înțelege din perspective 
inedite → crearea unor 
atitudini civice și morale 
constructive, prin care să se 
identifice, definească și 
argumenteze credibil o nouă 
percepție asupra  a ceea ce 
este deosebit sau unic în 
zestrea spirituală 
ialomițeană→ integrarea 
valorilor civilizației 
ialomițene în schimbul și 
circuitul cultural național și 

95.000 

 

57.000 

 

→numărul acțiunilor relevante 
propuse: 1   
→ numărul partenerilor în 
realizarea acţiunilor: 5 
→ numărul participanţilor la 
manifestările organizate: 500 

→numărul acțiunilor 
relevante propuse: 1   
→numărul partenerilor în 
realizarea acțiunii: 5 

→numărul 
participanților la 
manifestările organizate 
 în proiect:350  
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Nr. 
crt. 

Programe/subprograme Obiective Costuri 
programate 

2018 
(lei) 

Costuri 
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31.12.2018 
(lei) 

Indicatori de rezultate 
programaţi 

Indicatori de rezultate 
realizaţi 

european →organizarea 
unei recepții oferită de 
Președintele Consiliului 
Județean Ialomița cu prilejul  
sărbătoririi Zilei Naționale a 
României→dezvoltarea 
acțiunilor în parteneriat 
instituțional, care să crească 
impactul acțiunilor organizate 
și să consolideze cultura 
partenerială      
  →diversificarea 
mijloacelor de promovare și 
diseminare a informației 
culturale semnificative pentru 
județul Ialomița, prin 
integrarea lor într-o strategie 
comunicațională coerentă 
  

3. "Premii de excelenţă pentru 
olimpicii din învăţământul 
peuniversitar de stat"   

  → sprijinirea actului 
educațional (de formare si 
dezvoltare atat intelectuala, 
cat si fizica) din unitațile de 
învațămant preuniversitar de 
pe teritoriul județului Ialomița       
reprezinta si va reprezenta 
întotdeauna o prioritate                                    
→ stabilirea unor criterii de 
acordare a unor granturi 
unitaților de învățămant 
preuniversitar de stat din 
județul Ialomița                                                                                                

197.000 

 

182.000 

 

→ numărul acțiunilor relevante 
propuse: 1                                                                   
→ numărul partenerilor în 
realizarea acțiunii: 30                                                                                                      
→ numărul beneficiarilor 
(elevi și studenți): 260                                                           
→numărul participanților la 
manifestările organizate în 
proiect: 350                                     
    

→ numărul acțiunilor 
relevante propuse: 1                                     
→ numărul partenerilor în 
realizarea acțiunii: 24                                                                                                      
→ numărul beneficiarilor 
(elevi și studenți): 432                     
→numărul participanților 
la manifestările organizate 
în proiect: 464                                     
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→ acordarea de granturi 
unităților de învățămant 
preuniversitar de stat cu 
personalitate juridică din 
județul Ialomița (școli 
gimnaziale sau licee), 
indiferent de tipul de 
învățămant (teoretic, 
vocațional sau tehnologic), 
care fac dovada unor rezultate 
deosebite în domeniul 
performanțelor școlare   

4. "Parteneriate pentru coeziune"                                                     
1. Acordarea de finanțări 
nerambursabile pentru activitați 
nonprofit de interes general                                                            
2. Gestionarea Programului 
Județean de Dezvoltare Locală prin 
intermediul Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară   

 → susținerea activităților 
și/sau organizațiilor 
neguvernamentale în 
desfașurarea activităților 
nonprofit în domenii precum 
cultură/culte/religie, educație, 
sport, protecția mediului,                                                                                        
→ dezvoltarea acțiunilor în 
parteneriat interinstituțional, 
care să crească impactul 
acțiunilor organizate și să se 
consolideze cultura 
partenerială,                                                        
→ diversificarea mijloacelor 
de promovare și diseminarea 
informațiilor semnificative 
pentru județul Ialomița                                                     
→ implementarea proiectelor 
de dezvoltare locala   prin 
intermediul Asociației de 

5.553.000 

 

833.000 → numărul acțiunilor relevante 
propuse: 13                                                                   
→ numărul partenerilor în 
realizarea acțiunii: 75                         
→numărul participanților la 
manifestările organizate în 
program: 100    

→ numărul acțiunilor 
relevante propuse: 32                                                                   
→ numărul partenerilor în 
realizarea acțiunii: 32                                                                 
→numărul participanților 
la manifestările organizate 
în program: 660     
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crt. 
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programaţi 
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Dezvoltare Intercomunitară, 
prin accesarea fondurilor 
locale, europene sau de altă 
natură                         

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa 

1 Prevenirea abandonului şi 
instituţionalizării copilului 
 

 menținerea copilului in familia 
naturală 

 acordarea de ajutoare materiale și 
consultanță de spacialitate 
gratuită familiilor în vederea 
prevenirii abandonului 
 

4.000 

 

556 →se vor acorda ajutoare  
materiale la un număr de 30  
familii pentru "acordare 
ajutoare materiale la un număr 
de 30 familii pentru prevenirea 
instituționalizării copilului , 
respectiv deplasările la la 
domiciliu si acordarea de 
consultanță gratuită 

 

→s-au acordat ajutoare 
materiale 555,80 lei  
  

2 Stimularea adopţiei naţionale  prevenirea institutionalizării prin 
protecţia copilului într-o familie 
adoptivă 

203.000 125.769 → Prin suportul moral și 
informational acordat 
familiilor în vederea adopției , 
se va evita abandonul și 
instituționalizarea copiilor și 
implicit efectele negative ale 
mediului instituționalizat   

→In cursul anului s-au 
finalizat 13 de adopții(7 
copii provenind de la 
asistenți maternali 
profesioniști , 5 copii din 
familii de plasament , 1 
copil din centrul de 
plasament)    

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

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

2.340.000 2.332.601 → 100 copii vor beneficiade 
condiții similare unei familii, 
respectiv la asistenți maternali 
profesioniști   

→ 92 copii sunt plasați la 
asistenți maternali 
profesioniști    
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4 Protecţia copilului în sistem 
instituţionalizat 

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

14.443.000 13.339.167 240 copii vor beneficia de 
protecţie în cadru 
instituţionalizat (centre de 
plasament, căsuţe de tip 
familial, centre pentru tineri  
etc.)   

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

 

5 Oferirea de servicii persoanelor 
adulte cu handicap 

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

325.000 317.902 30 persoane adulte cu hadicap 
vor beneficia  anual de 
serviciile Centrului de 
Recuperare Neuromotorie de tip 
Ambulatoriu Slobozia   

 

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

6 Furnizarea de servicii pentru 
persoanele varstnice aflate în 
situație de risc  

 oferirea de servicii în regim 
rezidenţial pentru persoane 
aflate în situaţie de risc 
consilierea şi recuperarea 
persoanelor vârstnice din 
centre  

3.114.000 2.786.368 → un nr. de 134 persoane 
vârstnice vor beneficia  de 
servicii în regim rezidenţial 
în cadrul celor două centre 
pentru bătrâni din Balaciu şi 
Fierbinţi   

 

→ 120 persoane vârstnice 
au beneficiat de 
servicii în regim 
rezidenţial în cadrul 
centrelor Balaciu şi 
Fierbinţi pentru 
bătrâni din Balaciu şi 
Fierbinţi       

7. Furnizarea de servicii pentru 
persoanele vârstnice cu handicap 

 oferirea de servicii în regim 
rezidenţial pentru persoanele 
vârsnice cu handicap în Centrul 
de Îngrijire şi Asistenţă Slobozia 

4.178.000 4.126.509 → 145 de persoane vârstnice cu 
handicap vor beneficia de 
servicii în regim rezidenţial în 
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 
Slobozia    

→ 135 persoane vârstnice 
cu handicap au 
beneficiat de servicii în 
regim rezidenţial în 
Centrul de Îngrijire şi 
Asistenţă Slobozia  
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8. Oferirea de servicii persoanelor 
adulte cu handicap neuropsihic 

 Oferirea de servicii în regim 
rezidential pentru persoanele 
adulte cu handicap neuro-psihic 
in Centrul Movila 

1.480.000 1.464.068 → 41 de persoane vârstnice cu 
handicap neuro-psihic  vor 
beneficia de  protectie in 
sistem rezidential, de 
consiliere si ingrijire 
corespunzatoare   

→ 41 de persoane 
vârstnice cu handicap 
neuro-psihic  au 
beneficiat  de  protectie 
in sistem rezidential , 
de consiliere si 
ingrijire 
corespunzatoare    

10. Depozit pentru materiale rezultate 
din activități medicale CIA Slobozia 

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

    35.000 29.831 →asigurarea condițiilor de 
depozitare temporara a 
deseurilor rezultate din 
activitatea medicala conform 
legislatiei in vigoare   

→suprafața construita de 
21 mp    

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

 Oferă condiții de confort pentru 
pacienții varstnici ai centrului 
 

 

 

 

2.240.000 18.632 → Creșterea calității serviciilor 
acordate beneficiarilor  
  

→ suprafața construita de 
90 mp, marirea centrului 
pentru aproximativ 25 
de beneficiari    

   Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu” 

1. Constituirea, organizarea, evidenţa 
şi dezvoltarea colecţiilor 

 completarea colecțiilor de bază, 
a colecțiilor uzuale, dezvoltarea 
și conservarea colecțiilor 

 -informatizarea colecțiilor și 
editarea fișelor de catalog 

 dezvoltarea colecțiilor de 
biblioteca cu apariții editoriale și 

267.000 260.000 → completarea colecțiilor de 
bază, a colecțiilor uzuale, 
dezvoltarea și conservarea 
colecțiilor   

→ informatizarea colecțiilor și 
editarea fișelor de catalog
   

→ introducerea in sistenul  
informatizat a 12061 de 
fise - numar de unitati de 
biblioteca la data 
raportarii -240508 u.b  
  
 gestionarea de intrari 
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mernținerea caracterului 
enciclopedic al fondului de carte 
 

→ dezvoltarea colecțiilor de 
biblioteca cu apariții noi 
     

4769 u.b                                       
- intrari de noi documente 
-achizitii -1635 vol, 
donatii-703 vol    
→  'Promovare 

colectii'!A12:C12+'Pr
omovare 
colectii'!A12:C12  
   

2 Publicitarea şi promovarea 
colecţiilor şi serviciilor de 
bibliotecă 

 promovarea valorilor 
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 
transformarea unor categorii de 
utilizatori potenţiali în utilizatori 

323.400 

 

315.400 

 

 

→ numărul de prezentări de 
carte: 150 

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

→ numărul de apariţii în mass-
media locală şi naţională: 300 

→ informaţii oferite: 4500 

→ referinţe şi bibliografii 
oferite: 1.500 

→ numărul de rezervări de 
titluri: 1.000 

→ numărul de sesiuni de 
internet: 1.000 

→ numărul de parteneriate 

 
→ numărul de prezentări 
de carte: 711 
→ numărul de manifestări 
culturale, întâlniri cu  
scriitori, editori, critici 
literari, concursuri: 114 
→ numărul de apariţii în 
mass-media locală şi 
naţională: 86 
→ referinţe şi bibliografii 
oferite:6226 
→ informaţii oferite: 
10542 
→ numărul de rezervări de 
titluri: 2625 
→ numărul de sesiuni de 
internet: 1.278 
→ numărul de parteneriate 
cultural educaţionale: 62→ 
numărul de participanti la 
manifestarile culturale 
7585 



 
 

18 
 

          
Nr. 
crt. 

Programe/subprograme Obiective Costuri 
programate 

2018 
(lei) 

Costuri 
realizate 

31.12.2018 
(lei) 

Indicatori de rezultate 
programaţi 

Indicatori de rezultate 
realizaţi 

active cultural-educaţionale: 25 

                                  

 

→lansari  de carte -53 
→nr aparitii mass-media 
86 
→numar expozitii 
tematice de carte 
organizate in vederea 
implementarii in 
comunitate a actului de 
cultura -92    

3 Coordonarea bibliotecilor publice 
din judeţ 

 coordonarea activităţilor şi 
acordarea de asistenţă 
metodologică conform Legii nr. 
334/2002 

 modernizarea şi creşterea 
eficientă a serviciilor de 
bibliotecă, prin exploatarea 
facilităților oferite urmare a 
implementșrii  în bibliotecile 
publice din judeţ a programului 
Biblionet 

 participarea la activităţi culturale 
desfăşurate în bibliotecile publice 

 colectarea datelor privind 
activitatea bibliotecilor publice 
din județ in vederea centralizării 
și întocmirii rapoartelor statistice 
anuale   

53.000 

 
 

42.000 

 

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

→ numărul de instruiri 
metodice organizate: 5 

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

 

→ numărul de activităţi 
culturale desfăşurate de 
bibliotecile publice din 
judeţ:52 

→ numărul de instruiri  
organizate metodice 
organizate : 2 

→ numărul de vizite  si 
instruiri in teritoriu : 60 
numărul de documente din 
donaţii către bibliotecile 
publice din judeţ 

→ colectarea datelor 
privind activitatea 
bibliotecarilor publice in 
vederea centralizarii si 
intocmirii rapoartelor 
statistice anuale -159   
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4  Administrarea patrimoniului mobil 
şi imobil şi formarea profesională a 
angajaţilor 

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

 activități curente de administrare 
și întreținere a patrimoniului 
instituției 

211.000 202.196 → perfecţionarea angajaţilor: 3 

→ numărul activităţilor de 
susţinere logistică a proiectelor 
expoziţionale: 9 

   

→ perfecţionarea 
angajaţilor:3 

→ numărul activităţilor de 
susţinere logistică a 
proiectelor expoziţionale: 
9 

 

     
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 

220.000 218.000 → informații din vetrele 
folclorice din Maltezi, Stelnica, 
Giurgeni, Malu Ciochina, Gura 
Ialomitei 

→ numărul zonelor 
etnofolclorice investigate: 
→actualizareasite-urilor  
institutiei  ( 6 site-uri):  

→ înregistrarea audio /video a 

→numarula de intalniri cu 
personalul de specialitate 
din teritoriu :1 

→ numărul zonelor 
etnofolclorice investigate: 
7 zone folclorice→ 
înregistrarea audio /video 
a materialelor culese din 
vetrele folclorice-8 DVD, 
1000 fotografii digitale, 
→ stadiu de optimizare al 
bazei de date 
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culturale în vederea selectării,  
protejării şi promovării  
valorilor autentice ale culturii 
populare 

materialelor culese din vetrele 
folclorice-8 DVD, 1000 
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."    

computerizate a instituției 
:95%,  

→ numar de persoane din 
instituții de cultura din 
județ :25 instituții 

   

2 Programe cultural-artistice 
→Programul ,, Artă populară și 
tradiție folcloricăˮ 
→Programul ,, Cand eram pe 
Ialomițaˮ 
→Programul ,, Rapsozii la ei acasăˮ 
→Programul ,, Festivalul Județean 
de folclor ˮZărzărică , zărzăreaˮ 
→Programul ,, Festivalul național de 
folclor ˮ Ion Albeșteanuˮ 
 
 
→Programul ,, Festivalul 
Internațional de Folclor ˮ Floare de 
pe Băraganˮ 
→Programul ,, Festivalul național de 
muzică usoară ˮ Trofeul Tinereții-
Amara(parteneriat)ˮ 

→Sărbătoarea colindului   ˮ Sub 

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

 organizarea progranelor culturale 
proprii și a altor programe care 
decurg din derularea unor relații 
de colaborare locala , regional , 
națională și internațională  

  
 

1.041.000 1.030.000 → Număr de participanți la 
evenimentele cultural -artistice          
organizate : 40.000                                                                                    
→Număr de 
spectacolefolclorice susținute     
:       20                                      
→Apariții televizate (numărul 
de evenimente cultural -
artistice     ):11                                                                                                 
→Numărul de particpări la 
manifestări cultural -artistice 
naționale :6                                                                                                                                         
→Numărul de particpări la 
manifestări cultural -
artisticeinternaționale  2                                                                      
→nr de CD/DVD editate :1                                                               
→număr de premii obținute la  
evenimentele cultural-artistice 
naționale :5                                                                 

→ Număr de 
participanțila 
evenimentele cultural -
artistice          organizate : 
42.000                                                                                    
→Număr de 
spectacolefolclorice 
susținute     :       62                                      
→Apariții televizate 
(numărul de evenimente 
cultural -artistice     ):16                                                                                             
→Promovarea grupurilor 
si ansamblurilor folclorice 
din jude' (Sudiți, Săveni, 
Jilavele, Tăndarei , 
Căzanești) →Numărul de 
particpări la manifestări 
cultural -artistice 
naționale :11     
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zare de soare ˮ 

→Programul ,, Participări  naționale 
ˮ (festival Sapȃnța ) 

→Derularea de evenimente 
culturale in parteneriat cu alte 
institutii 

→Program editorial 

→Programul ,, Tradiție și 
modernism -online ˮ  
→Alte manifestari in colaborare cu 
Consiliul Judetean Ialomița: ,, 
Ialomița dintodeauna pentru 
todeunaˮ, ,, La Casa Tudoriiˮ 
→Spectacol Ziua Națională a 
Romaniei 
→Participarea la Targul de Turism 
al Romaniei – Bucuresti 
→Manifestări dedicate Centenarului 
Marii Uniri 
 

→Actualizarea și optimizarea 
site-urilor instituției(5 site-uri )                 
→mediatizare județeanăși 
națională a evenimentelor 
proprii                            
→dosar de presă care să 
cuprindă articole , recenzii , 
stiri , reportaje , comunicate de 
presă                                                               
→Număr de parteneriate 
media(televiziuni)realizate:5                                                              
→Promovarea ansamblului 
,,Doina Bărăganuluiˮși a 
cantecului Ialomițean                                                                                                        
→Comemorarea 100 de ani de 
la evenimentul politic major al 
anului 1918. Organizareade 
spectacole folclorice , 
organizarea de sesiuni și 
seminarii cu caracter istoric , 
cultural, social   

→reeditare volum folclor 
→Numărul de premii 
ob'inute la evenimente 
cultural -artistice 
naționale:3    
→mediatizare județeană și 
naționalăa evenimentelor 
propria :→dosar de presă 
care să cuprindă ,articole , 
recenzii , știri reportaje , 
comunicate de presă 
→Actualizarea și 
optimizarea site-urilor 
instituției (5 site-uri 
)→Număr de parteneriate 
media(televiziuni)realizat
e:5→Promovarea 
ansamblului ,,Doina 
Bărăganuluiˮși a 
cantecului Ialomițean  
 →Comemorarea 100 
de ani de la evenimentul 
politic major al anului 
1918. Organizareade 
spectacole folclorice , 
organizarea de sesiuni și 
seminarii cu caracter 
istoric , cultural, social   

Centrul Cultural UNESCO "Ionel Perlea" 
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Nr. 
crt. 

Programe/subprograme Obiective Costuri 
programate 

2018 
(lei) 

Costuri 
realizate 

31.12.2018 
(lei) 

Indicatori de rezultate 
programaţi 

Indicatori de rezultate 
realizaţi 

1 Programul Arte  
 Festivalul Național de 

Interpretare a Liedului ,,Ionel 
Perleaˮ, ediția a XXVII-a, 3-6 
mai 2018 

 Concerte și recitaluri(muzica 
de cameră,cor,operetă, muzică 
usoară, folk, teatru, 
divertisment, folclor, operă) 

 Spectacole de teatru 
 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 socio-
educativă, urmărind susţinerea 
diverselor modalităţi de expresie 
artistică 

270.000 

 

269.987 

 

→ numărul total de beneficiari 
ai evenimentelor:   Festivalul şi 
Concursul Naţional de 
Interpretare a Liedului „Ionel 
Perlea”1000 persoane 
,Festivalul de muzică uşoară 
Amara 5000 persoane;10 
expoziţii arte virtuale 6000 
persoane;3 spectacole şi 
recitaluri: 750 persoane→ 
număr articole apărute în presa 
locală şi naţională despre 
evenimentele organizate: 50 

 

 

→ numărul de beneficiari 
ai evenimentelor 
organizate:  
     Festivalul şi Concursul 
Naţional de  
     Interpretare a Liedului 
„Ionel Perlea” 1000 
persoane;  
     Festivalul de muzică 
uşoară Amara 5000 
persoane; 25 expoziţii arte 
virtuale  10.000 persoane;  
6 spectacole şi recitaluri: 
1.300 persoane;  
→ număr articole apărute 
în presa locală şi naţională 
despre evenimentele 
organizate: 35 
→ număr semnalări ale 
evenimentelor în emisiuni 
radio şi tv:35 
 

2 Educaţie permanentă prin 
cultură 
 Expoziţii ale copiilor şi 

tinerilor 
 Concursuri tematice (muzică, 

pictură, literatură etc) 
 Concerte scolare  
 Concursul judeţean de teatru 

francofon 
 Dezbateri, seri literare,  

 promovarea identităţii culturale a 
judeţului 

 întâlnirea publicului cu 
personalităţi din domeniile muzică, 
arte plastice, presă, ştiinţă cu 
prilejul expoziţiilor, aniversărilor 
istorice şi culturale 

 stimularea creativităţii copiilor prin 
expoziţii concurs 

 schimburi culturale între copii şi 

77.000 65.700 → numărul de participanţi la 
evenimentele culturale 
organizate expoziţii: 200  
persoane 

teatru la sate: 600 persoane 

 Spectacole la Casa Memoriala  
Ionel Perlea : 100 persoane 

→ numărul de participanţi 
la evenimentele culturale 
organizate:expoziţii:5000 
persoane, teatru la sate : 
800 persoane                                    
Spectacole la Casa 
Memoriala  Ionel Perlea : 
100persoane,simpozioane, 
conferințe , dezbateri , seri 
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Nr. 
crt. 

Programe/subprograme Obiective Costuri 
programate 

2018 
(lei) 

Costuri 
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31.12.2018 
(lei) 

Indicatori de rezultate 
programaţi 

Indicatori de rezultate 
realizaţi 

întâlniri cu personalităţi, 
lansări carte  

 Tipărituri (revista Helis, 
pubicaţii) 

 Partenariate: simpozioane şi 
conferinţe, activităţi educative 
şi recreative  

profesori români şi cei din alte ţări 
europene în cadrul unor expoziţii 

 producerea, editarea şi difuzarea 
de publicaţii, materiale audio 
video 

 susţinerea accesului publicului la 
cultură, urmărind cunoaşterea, 
valorificarea şi promovarea artei 
locale, naţionale şi universale, 
precum şi afirmarea 
disponibilităţilor creatoare ale 
comunităţii 

 descoperirea și promovarea 
talentelor artistice locale 

 Organizarea unor conferințeși 
expoziții tematicede interes 
publicin parteneriat cu Insp.scolar, 
IPJ, DSP, Crucea Rosie 

 simpozioane, conferințe , 
dezbateri , seri literare, intalniri 
cu personalitați , lansari carte 
proiectii film:1500 

→ numărul premiilor acordate 
la concursuri şcolare: 10  

→ număr articole apărute în 
presă: 10 

→ numărul de semnalări ale 
evenimentelor în emisiuni 
radio şi TV: 10  

literare, intalniri cu 
personalitați , lansari carte 
proiectii film:1000 

→ numărul premiilor 
acordate la concursuri 
tematice: 21  

→ număr articole apărute 
în presă: 25 

→ numărul de semnalări 
ale evenimentelor în 
emisiuni radio şi TV: 25 

 

       

Muzeul  Agriculturii 

1 Cercetare ştiinţifică, achiziţii 
obiecte muzeale şi evidenţă 
analitică 

 dezvoltarea fondului 
documentar 

 îmbogăţirea patrimoniului 
naţional mobil şi imobil 

 evidenţa analitică în sistem 
clasic şi computerizat 

 clasare obiecte din categoria 
tezaur 
 

10.000 3.500 → număr fişe cercetare  de 
teren:200 unităţi de arhivă 

→ număr obiecte muzeale 
achiziţionate: 10 

→ număr dosare de evidenţă 
analitică: 20 

   

→ număr fişe cercetare  
de teren: 10 unități de 
arhivă 

→ număr obiecte muzeale 
achiziţionate/donatie: 22 

→ număr dosare de 
evidenţă analitică:0 
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2 Conservare, restaurare, întreţinere  Conservarea, restaurarea 
obiectelor muzeale supuse 
valorificării 

5.000 

 

4.074 

 

→ număr obiecte restaurate şi 
conservate: 80 

→ creşterea calităţii lucrărilor 
prin introducerea de tehnologii 
noi pentru 20% din piesele 
restaurate 

 

→ număr obiecte 
restaurate şi conservate: 
55 

→ creşterea calităţii 
lucrărilor prin 
introducerea de tehnologii 
noi pentru20% din piesele 
restaurate  

3 Valorificare muzeală, relații cu 
publicul 

 valorificarea 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 

50.000 

 

45.000 

 

→ număr de vizitatori : 
140.000 

→ 4.000 materiale 
promoţionale (afişe, invitaţii, 
pliante, banere) promoţionale 
(afişe, invitaţii, pliante, banere) 

 

→ număr de vizitatori : 
89.736 

→ 2.000 materiale 
promoţionale (afişe, 
invitaţii, pliante, 
banere)"promoţionale 
(afişe, invitaţii, pliante, 
banere) 

 

4 Reabilitarea patrimoniului  
Muzeului  Agriculturii 

 reabilitarea atelierului de 
tȃmplărie , amenajarea rampei 
de acces incinta muzeului din 
curtea interioară , amenajare 
spațiu arhivă 

10.000 

 

2.300 

 

 → reabilitarea spatiului 
muzeistic si administrativ pe o 
suprafata de 120 mp;                                                      
   

→reabilitarea unui spațiu 
muzeistic si administrativ 
pe o suprafata de 30mp ;  
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5 Editorial "Cataloage, broșuri, 
materiale promoționale de prezentare 
a atelierelor de creție din cadrul 
Muzeului Agriculturii" 

 Editarea materialelor; 
 valorificarea informaţiilor din 

cercetările de teren şi patrimoniu 
muzeal 

10.000 3.500 →4000 buc.materiale 
publicitare, tiraj de editare a 
catalogului de prezentare 
muzeu .   

→1150 buc.materiale 
publicitare, tiraj de editare 
a catalogului de 
prezentare muzeu .    

Muzeul Judeţean Ialomiţa 

1 Cercetarea ştiinţifică şi evidenţa  
patrimoniului cultural 

 cercetare ştiinţifică 
 evidenţa patrimoniului cultural  

    83.000 

 

 

   82.182 

 

→ numărul de rapoarte 
arheologice: 4 

→ numărul activităţi cu 
publicul: 5→ numărul de 
santiere arheologice:4 

→ numărul de obiecte 
introduse în baza de date: 500 

→ realizarea a 400 fişe FAE 

→ obiecte introduse în 
categoria Tezaur cultural 
naţional: 5 dosare 

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

→nr.obiecte introduse în 
baza de date 760  
→numărul de rapoarte 
arheologice: 4  
→nr.obiecte muzeale 
clasate în categoria Fond 
50                                                                           
→realizarea a 255 de afișe 
FAE 

→ numărul activităţi cu 
publicul: 6→ numărul de 
santiere arheologice:4 

→ numărul de obiecte 
introduse prin achiziții și 
cercetare 416 

→ numar contracte de 
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→ numar contracte de 
cercetare arheologica 5"   

cercetare arheologica 29 

→ obiecte introduse în 
categoria Tezaur cultural 
naţional: - dosare 

→ numărul de obiecte 
introduse în patrimoniul 
Muzeului Judeţean 
Ialomiţa prin achiziţii şi 
cercetare: 363 

 

2 Conservarea şi restaurarea 
patrimoniului cultural 

 conservarea patrimoniului 
muzeal 

 restaurarea patrimoniului 
muzeal 

10.000 

 

9.585 

 

→ numărul de teme de 
conservare a patrimoniului 
muzeal: 7 

→numarul fișe conservate 50 

→ numărul de obiecte muzeale 
restaurate: 100 

→numarul fișe conservate 100 

 

→ numărul de teme de 
conservare a 
patrimoniului muzeal: 2                                                                           
→numarul fișe conservate 
87 

→ numărul de obiecte 
muzeale restaurate: 110 
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3 Valorificarea patrimoniului cultural  organizarea de expoziţii, sesiuni 
ştiintifice, simpozioane, mese 
rotunde, conferinţe, seri 
muzeale, lansări de carte; 

 Prietenii muzeului 
 Editorial 
 Proiect strategic Centenarul 

Marii Uniri ,, Pe front cu 
Costică Acsinte .Colecție 
fotografică din primul război 
mondial 

 ,, Prietenii muzeului ˮ-
parteneriate cu unitșți de 
învățămȃnt ialomițene în 
vederea derulării de programe 
educative 

 Editare de materiale publicitare 
pentru promovare 

110.000 101.575 → numărul de expoziţii 
organizate: 4 

→ numărul de acţiuni culturale 
organizate: 10 

→ numărul de afişe, pliante, 
articole, cataloage din 
programul cultural:      10 
→realizarea albumului 
fotografic Costica csinte:  1000                   

 

→ numărul de expoziţii 
organizate: 10 

→ numărul de acţiuni 
culturale organizate: 14 

→ numărul de afişe, 
pliante, articole, cataloage 
din programul cultural :  
35   

  →realizarea albumului 
fotografic Costica csinte 
:1000                                                                                 

    

4 „La casa Tudorii” – Festival 
concurs de tradiție culinară 
ialomițeană 

 valorificarea tradiţiilor culinare 
ialomiţene ca formă de 
promovare turistică a 
specificului local 
 

35.000 34.585 → numărul de localităţi 
participante: 30; numărul de 
vizitatori: 3000 

 

→ numărul de localităţi 
participante: 22; numărul 
de vizitatori: 3000    

 
       

                              
 


