ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA
ANEXA NR. 7
SINTEZA PROGRAMELOR

Nr.
Crt

PROGRAME/SUBPROGRAME

OBIECTIVE

COSTURI
ESTIMATE 2009
(mii lei)

INDICATORI DE REZULTATE

I.ÎNTREŢINERE, REABILITARE ŞI MODERNIZARE CĂI COMUNICAŢIE

1

Întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene
- anual



2

Reabilitarea si modernizarea DJ 212
Fetesti-Tandarei – Etapa I km 100+915105+915 si km 76+900-83+075






3

Modernizare DJ 212 : Tandarei –
Fetesti, km(83+075-100+915); Mihail
Kogalniceanu – DN2A, km(68+295 72+182)(Etapa II)





4

Modernizarea DJ 201 A CosereniMoldoveni-Patru Frati-Adancata-limita
judet Prahova – TRONSON I :DN 2APatru Frati Km (0+000-9+500)




Asigurarea condiţiilor tehnice
pentru menţinerea în stare
corespunzătoare a reţelei de
drumuri judeţene
Executarea lucrarilor de intretinere
si reparatii curente si periodice
Cresterea starii de viabilitate a
drumului
Asigurarea accesului rutier in
conditii de siguranta
Cresterea accesului la
infrastructura de transport pentru
dezvoltarea turismului si
promovarea dezvoltarii locale.
Cresterea starii de viabilitate a
drumului
Asigurarea accesului rutier in
conditii de siguranta
Cresterea accesului la
infrastructura de transport pentru
dezvoltarea turismului si
promovarea dezvoltarii locale
Imbunatatirea elementelor
geometrice ale drumului conform
categoriei de incadrare
Cresterea starii de viabilitate a
drumului
Asigurarea gradului de siguranta
impotriva inundatiilor

1

4.600,00

1.250,00

6.000,00

3.500,00

-Reparaţii prin plombări 4.000 t;
-Covoare asfaltice 8 km;
-Reparaţii si intretinere drumuri pietruite 4.500 t;
-Siguranta circulatiei semnalizare rutiera 200 mii lei
-Alte lucrari de intretinere (santuri, acostamente,
plantatii rutiere 100 mii lei

-Modernizare drum judetean (L = 11 km)
- Cresterea cu 40% a traficului anual
- Scaderea cu 50% a timpului de operare a
vehiculelor

-Modernizare drum judetean (L = 21,73 km)
-Cresterea cu 40% a traficului anual
-Scaderea cu 50% a timpului de operare a
vehiculelor

-Modernizare drum judetean (L = 9,5 km)
-Cresterea cu 50% a traficului anual
-Scaderea cu 50% a timpului de operare a
vehiculelor


5

6

Modernizarea DJ 201 A CosereniMoldoveni-Patru Frati-Adancata-limita
judet Prahova – TRONSON II : Patru
Frati – limita judet Prahova km(9+50018+750)
Modernizare pod peste Ialomita la
Albesti – Andrasesti DJ 306 km 37+600









7

Ranforsare si modernizare drum
judetean DJ201B km(0+000-19+000)
Ciochina – Orezu - Rasi




Imbunatatirea elementelor
geometrice ale drumului conform
categoriei de incadrare
Cresterea starii de viabilitate a
drumului
Asigurarea gradului de siguranta
impotriva inundatiilor
Asigurarea conditiilor tehnice de
circulatie si eliminarea riscurilor de
accidente
Modernizarea si reabilitarea
structurii drumului in concordanta
cu valoarea de trafic actuala si de
perspectiva
Imbunatatirea elementelor
geometrice de aliniament si
sectiune transversala pentru
inscrierea in categoria de drum in
care este propus a fi clasificat
Colectarea si evacuarea apelor
pluviale
Cresterea accesului la
infrastructura de transport pentru
dezvoltarea turismului si
promovarea dezvoltarii locale

3.500,00

2.100,00

12.990,00

-Modernizare drum judetean (L = 9,25 km)
-Cresterea cu 50% a traficului anual
-Scaderea cu 50% a timpului de operare a
vehiculelor
-Cresterea gradului de siguranta a traficului pe pod
L =92 m (patru deschideri 20,75 m)
-Partea carosabila 7,8 m cu 2 trotuare de 2x1 m
- Schimbarea aparatelor de reazem
-Cresterea traficului de marfa si pasageri cu 30%
-Rrealizarea unui trafic suplimentar de cel putin
41.736 autovehicule pe an
- Imbunatatirea mediului ambiant prin reducerea
cantitatii de noxe

II. PROGRAME PENTRU INFRASTRUCTURA

8

9

Consolidare Palat Administrativ al
Judeţului Ialomiţa, Sediu Consiliu
Judeţean şi Prefectură- contributie

Modernizare Sala Spectacole



Prevenirea si managementul
riscului la dezastre naturale



Cresterea capacitatii de preluare a
incarcarilor seismice, asiguranduse valoarea minima admisa de
normativul P 100/1992



Asigurarea unui cadru modern,
functional



Reconfigurararea si dotarea
spatiilor

2

1.650,00

1.366,00

-Consolidare pe o suprafaţă desfasurata de
3.753,6 mp;

-Modernizare sala cu o capcitate totala de 300
locuri

10

11

Dezvoltarea si modernizarea parcului
de afaceri în municipiul Urziceni



Imbunatatirea infrastructurii
regionale



Sprijinirea cresterii economice



Crearea unui cadru favorabil
atragerii investitiilor locale si
straine si crearii de locuri de
munca durabile



Identificarea zonelor de risc si
stabilirea strategiei urbane privind
reducerea riscului la dezastre

PATJ-Sectiune zone risc natural

Cofinantarea proiectului
,,Imbunatatirea sistemului de
alimentare cu apa potabila in
orasul Amara prin introducerea
unor elemente suplimentare: front
captare, conducta aductiune, statie
tratare si extinderea sistemului de
canalizare
Cofinantarea proiectului
,,Reabilitarea retele de alimentare
cu apa a cartierului Fetesti Gara’’
Cofinantarea proiectului ,,Metode
moderne de ocupare pentru mediul
rural,,



12

13

Asocierea C.J.I. cu C.L. Amara


Asocierea C.J.I. cu C.L. Fetesti


14

50,00

Asocierea C.J.I. cu C.J. Tulcea

-Realizarea unui incubator de afaceri cu Sc~ 230
mp;

150,00

Baza de date informatizata privind zonele de risc
natural, care va fi reactualizata periodic şi
integrata în sistemul naţional de monitorizare.

175,00

-5 puturi;
-3736 m retea distributie;
-1920 m retea de canalizare;

150,00

11,00

-6788 m retea distributie;
-255 bransamente;
-73 hidranti
-1500 de persoane vor fi informate cu
oportunitatile curente de pe piata muncii
-500 de persoane din mediul rural instruite in
tipurile de cursuri de formare profesionala
-1000 de persoane din mediul rural instruite in
tehnici de cautarea locurilor de munca

III. ÎMBUNĂTĂŢIREA SISTEMULUI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI SĂNĂTATE

CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA FIERBINTI


15

Amenajare Centru de asistenţă medicosocială Fierbinţi Târg- multianual –
Pavilioanele A +B si C


Asigurarea
de
servicii
ingrijire, servicii medicale
stricta necesitate precum
servicii sociale persoanelor
nevoi medico-sociale ;
Continuarea
lucrarilor
constructii

3

de
de
si
cu
de

320,00

- Pavilioane A+B – Suprafata de constructie
(803,98 mp) finalizata
- Pavilion C- Suprafata de constructie finalizata
S= 360 mp (bucatarie, cantina, spalatorie)

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLOBOZIA

16

Reabilitare termică a clădirii Spitalului
Judeţean de Urgenţă Sloboziaparticipare finantare lucrari izolatie
termica in parteneriat cu MDLPL

17

Consolidare structura Spitalul Judeţean
de Urgenţă Slobozia

18

Amenajare si extindere unitate de primire
urgente








Asigurarea confortului termic
optim pentru desfasurarea in
bune conditii a activitatii
specifice

300,00

-Izolarea termica a corpurilor C,D si E prin
placarea cu polistiren expandat pe o suprafata
de ~3.400 mp

Prevenirea si managementul
riscului la dezastre naturale
Cresterea capacitatii de preluare
a incarcarilor seismice

400,00

- Consolidarea corpurile C,D si E Sc ~1530 mp
si Sd ~13.800 mp

Asigurarea in judet a unui act
medical de calitate si a conditiilor
de munca pentru personalul
sanitar

1.300,00

-Amenajarea si extinderea unitatii de primire
urgente cu o arie construita (corp parter) de 325
mp

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI IALOMIŢA


19

Constuctia unui imobil in incinta
Caminului pentru persoane varstniceBalaciu




20

Prevenirea abandonului si
institutionalizarii copilului.

21

Stimularea adoptiei nationale.





Asigurarea unor servicii pentru
persoane in varsta cu stare
precara de sanatate
Asigurarea unor servicii pentru
persoane fara sustinatori legali sau
provenite din familii care nu isi
asuma responsabilitatea ingrijirii
lor
Mentinerea copilului in familia
naturala;
Acordarea de ajutoare materiale si
consultanta de specialitate gratuita
familiilor in vederea prevenirii
abandonului;

Prevenirea institutionalizarii prin
protectia copilului intr-o familie
adoptiva;

4

1.150,00

11,00

76,00

- 24 persoane varstnice vor beneficia de
protectie rezidentiala;

-Reducerea costurilor cu 10% la nivel de
institutie prin prevenirea institutionalizarii
copiilor;
-Cca 20 de mame cu copii vor beneficia anual de
asistenta in cadrul Centrului Maternal;
-Cca 27 de copii vor beneficia anual de asistenta
in cadrul Centrului de zi Urziceni;
-Acordarea de ajutoare materiale unui numar de
peste 200 de familii/an aflate in dificultate
-Reducerea cu 5% a numarului de copii
institutionalizati
-Pana la sfarsitul anului 2009, 20 de copii vor fi
incredintati in vederea adoptiei;

22

Incluziunea sociala a persoanelor cu
handicap din judetul Ialomita




23

Integrarea profesionala a tinerilor care
parasesc sistemul de protectie a copilului

Evitarea marginalizarii sociale a
persoanelor cu handicap, copii si
adulti
Integrarea profesionala a tinerilor
care parasesc sistemul de
protectie a copilului prin
participarea la Bursa locurilor de
munca

10,00

-Evitarea abandonului scolar de copii cu
handicap ce se simt marginalizati;
-Evitarea marginalizarii sociale a persoanelor
adulte cu handicap;

1,00

-In anul 2009 cel putin 5 tineri care implinesc
varsta de 18 ani si urmeaza sa paraseasca
sistemul de protectie a copilului vor fi integrati
profesional prin angajarea lor la diversi agenti
economici

DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANELOR IALOMITA

24

Proiect de finantare externa
nerambursabila PHARE RO 2005/017553.01.01.40 “Acte de identitate si stare
civila pentru cetatenii romani de etnie
roma”



Obtinerea actelor de identitate si
stare civila de catre cetatenii
romani de etnie roma din 14
localitati din judetul Ialomita

21,88

Cofinantare unitati de cult

270,00

- Realizarea a 1940 carti de identitate;
- Realizarea a 652 certificate de nastere;
- Realizarea a 91 certificate de casatorie;
- Realizarea a 248 carti de identitate provizoriiCIP;

SUSTINEREA CULTELOR RELIGIOASE

25

Sustinerea cultelor religioase



- Realizare lucrari de pictura in tehnica mozaic la
biserica Catedrala Episcopala cu hramul
,,Inaltarea Domnului,, din municipiul Slobozia

IV. TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ, COMUNICARE ŞI PARTENERIATE



26

Transparenta, Comunicare, Promovare





Cresterea
vizibilitatii
activitatii
Consiliului Judetean Ialomita;
Promovarea
transparentei
administrative;
Perfectionarea comunicarii publice;
Promovarea imaginii Consiliului
Judetean Ialomita in plan national
si international;
Modernizare bazei materiale a
Centrului de Informatii pentru
Cetateni
si
a
celorlalte
compartimente din directie;

5

93,00

-Organizarea a 6 dezbateri publice si a 6
conferinte de presa;
-Accesarea sit-ul C.J.I de ~ 30.000 de vizitatori
-Editarea Monitorului Oficial al Judetului intr-un
nr. de 6 aparitii / 2 luni



27

Informare si Comunicare Europeana





Finanatari nerambursabile pentru
proiecte culturale, educative, sportive,
sociale si de mediu de interes judetean,
national si international



Subprograme:
Sustinerea financiara a unor proiecte in
domeniul invatamantului ( 30,00 mii lei)
28

Sustinerea financiara a unor proiecte in
domeniul sportiv si recreativ ( 30,00 mii lei)
Sustinerea financiara a unor proiecte in
domeniul culturii ( 30,00 mii lei)





Sustinerea financiara a unor proiecte si
actiuni sociale (30,00 mii lei)


Facilitarea accesului la informatia
europeana relevanta;
Promovarea valorilor europene si a
valorilor ialomitene ;
Sustinerea dezvoltarii retelei
judetene de multiplicatori de
informatie europeana;
Aducerea informatiei publice mai
aproape de cetateni.
Promovarea bunelor practici in
organizarea de evenimente
culturale, educative si sportive
Sustinerea organizatorica si
financiara a unor activitati proiecte
si programe de nivel judetean,
national si international, propuse
de parteneri si selectate pe baza
criteriilor din Ghidul de Finantare
Cultivarea parteneriatului in
organizarea actiunilor de interes
judetean, national sau
international.
Cresterea rolului societatii civile in
indeplinirea atributiilor autoritatii
administratiei publice judetene si
controlul utilizarii fondurilor publice;
Sporirea gradului de participare
activa a tinerilor in viata publica a
judetului.

6

- Achizitionarea a 2 concursuri pe teme
europene
- Achizitionarea a 50 exemplare de carte de
informare europeana
10,00

-Sustinerea organizatorica si financiara a unui
nr. de cica 15 proiecte si programe la nivel
judetean, national si international.
-Identificarea unui numar de 15 grupuri tinta
pentru finantare.
120,00

