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Introducere
1.ConsideraŃii generale
Strategia privind dezvoltarea durabilă a Municipiului Slobozia reprezintă instrumentul de planificare a
viitorului localităŃii, ce va susŃine acŃiunile autorităŃilor locale pentru a transforma oraşul în promotorul
dezvoltării omogene integrate la nivelul judeŃului IalomiŃa.
Strategia are în vedere promovarea şi diversificarea oportunităŃilor pentru a asigura o excelentă
calitate a vieŃii pentru toŃi cetăŃenii oraşului, printr-o planificare adecvată a resurselor în vederea atingerii
obiectivelor propuse. Strategia se adresează unei game largi de probleme economice, sociale şi de mediu ale
comunităŃii, care sunt relevante pentru a defini şi furniza obiectivele necesare obŃinerii dezvoltării durabile şi
creşterii coeziunii economice şi sociale în municipiul Slobozia.
Strategia are drept scop crearea
premiselor pentru valorificarea potenŃialului
local şi zonal, a oportunităŃilor pentru
dezvoltare, fiind un cadru ce serveşte atât
intereselor publice, dar şi celor private,
menŃinerii

datorită

şi

îmbunătăŃirii

elementelor de ordin economic, social şi de
mediu, esenŃiale pentru prosperitatea

pe

termen lung a cetăŃenilor şi a societăŃilor
comerciale.
Lucrarea se fundamentează pe
elementele specifice Municipiului Slobozia:
datele

economice,

demografice,

de

infrastructură, mediu, amenajarea teritoriului,
distribuŃia serviciilor etc., precum şi pe o
comunitatea doreşte să evolueze.
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Strategia de dezvoltare locală identifică o viziune clară asupra viitorului - modul în care doreşte
comunitatea să devină la finele perioadei de planificare - şi stabileşte obiectivele prin care se va realiza
această viziune. Proiectele propuse pentru atingerea obiectivelor sunt astfel structurate încât să permită
organizaŃiilor şi cetăŃenilor participanŃi la transpunerea în aplicare, să îşi coordoneze eforturile şi să colaboreze
în beneficiul întregii comunităŃi, cu utilizarea resurselor, cunoştinŃelor şi voinŃei locale. Setul de proiecte descrie
recomandări, planificări în timp, resurse şi paşi necesari, precum şi o serie de indicatori care facilitează
măsurarea progresului în implementarea strategiei.
Documentul este conceput în acord cu documentele de referinŃă de la nivel european, naŃional, regional
şi judeŃean,urmărind integrarea municipiului în circuitele economice, turistice, culturale etc. de la diferite
niveluri.
Procesul de elaborare a strategiei a urmărit să reunească şi să integreze puncte de vedere, opinii,
propuneri diverse, venite din medii diferite ale oraşului.
Strategia a fost creată prin consultarea
comunităŃii, a consilierilor locali, funcŃionarilor
publici din administraŃia publică locală,
instituŃiilor

şi

organizaŃiilor

locale,

prin

intermediul culegerii de date, întâlnirilor,
sondajelor şi dezbaterii publice care au reunit
comunitatea într-un exercitiu colectiv de
identificare a problemelor locale şi formulare a
priorităŃilor locale.
Foto: ŞedinŃa CL de prezentare a etapelor pentru realizarea strategiei1

Pentru a se asigura succesul aplicării în practică, strategia trebuie să îndeplinească următoarele
condiŃii după aprobarea sa:
-acordul şi susŃinerea din partea consiliului local şi a comunităŃii;
-susŃinerea din partea sectorului privat;
-monitorizarea permanentă a stadiului atingerii obiectivelor propuse.
1

Sursa: http://www.guraialomitei.com/stiri/consultari-pentru-strategia-de-dezvoltare-a-sloboziei/
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2. Metodologia de elaborare a strategiei privind dezvoltarea locală a Municipiului
Slobozia
Strategia privind dezvoltare locală a Municipiului Slobozia s-a realizat la propunerea autorităŃilor locale
executive (primar şi viceprimar), în contextul în care procesul de dezvoltare aplicat până acum s-a
fundamentat pe PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ elaborat în 2009 şi Strategia de dezvoltare
a Municipiului Slobozia a cărei perioadă de aplicare a fost depăşită.
Noua Strategie permite administraŃiei publice şi celorlalŃi actori locali (cetăŃeni, societăŃi comerciale etc.)
să îşi planifice acŃiunile, dezvoltarea şi afacerile, astfel încât să răspundă nevoilor locale şi să valorifice
oportunităŃile locale de dezvoltare. Mai mult, urmărind realizarea la nivel de comunitate a unor obiective
strategice agreate în comun, această nouă abordare permite corelarea eforturilor de investiŃie astfel încât
rezultatele acŃiunilor individuale să fie maximizate prin punerea în comun a resurselor şi cunoştinŃelor, prin
eliminarea intervenŃiilor redundante.
Pentru a asigura eficienŃa eforturilor
de elaborare a Strategiei, s-a optat pentru o
metodologie testată anterior, în cazuri
similare, ce a inclus elemente de implicare
directă a comunităŃii, prin solicitarea de
puncte de vedere, chestionare, interviuri,
pornind de la ipoteza că cetăŃenii şi
reprezentanŃii administraŃiei publice locale
au interesul şi cunoştinŃele necesare pentru
a identifica diversele interese locale.
S-a constatat însă lipsa exerciŃiului participării în acŃiuni de consultare şi implicare în procese
decizionale, atât din partea cetăŃenilor, cât şi din partea reprezentanŃilor autorităŃii locale deliberative. Au
unor propuneri concrete de acŃiuni şi proiecte. În acest context, principalele puncte de vedere formulate cu
privire la priorităŃile locale, au fost furnizate de către autoritatea executivă şi de către aparatul de
specialitate al acesteia.
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Din punct de vedere metodologic, strategia a fost elaborată cu ajutorul următoarele instrumente şi
proceduri de lucru:
-analiza de date statistice din surse organizate – au fost culese date pentru 500 de indicatori locali
organizaŃi pe şapte domenii majore;
-comparaŃii de date statistice pe scară evolutivă – datele culese au fost analizate, intepretate evolutiv
pentru a sesiza trenduri locale;
-interviuri cu actorii locali ai dezvoltării şi cercetare sociologică – autorităŃi locale, executiv şi
deliberativ, cetăŃeni, aparatul de specialitate;
-analiza SWOT;
-analiza şi interpretarea unor studii, rapoarte, cercetări, strategii şi norme locale, judeŃene, regionale,
naŃionale şi europene.
Coordonare şi punerea în aplicare a strategiei
După elaborare şi aprobarea de către Consiliul Local al Muncipiului Slobozia, este necesară
formalizarea unei structuri permanente responsabilă de coordonarea implementării strategiei de dezvoltare
locală. Această activitate va fi asumată şi asigurată de autorităŃile publice locale ale Municipiului Slobozia.
Structura permanentă care va asigura coordonarea strategiei va fi de sine stătătoare, creată special cu acest
scop. Această structură va cuprinde funcŃionari publici cu specializări tehnice, financiare şi juridice.
Structura va fi condusă de către primar/viceprimar. Eventual, poate fi cooptat şi un consultant.
Consiliul local
Consultant

ResponsabilităŃile structurii de coordonare a strategiei de dezvoltare locală - propuneri:
-

Asigură coordonarea şi evaluarea stadiului implementării strategiei;
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-

Monitorizează modul de aplicare;

-

Asigură resursele tehnice şi administrative necesare bunei implementări a strategiei;

-

Organizarea monitorizării, evaluării şi revizuirii periodice a implementării;

Repere conceptuale
În elaborarea documentului s-au avut în vedere prevederile DeclaraŃiei Europene a Drepturilor
Urbane potrivit căreia cetăŃenii europeni au dreptul la :
1. Securitate;
2. Un mediu sănătos şi nepoluat;
3. Locuri de muncă;
4. Locuire;
5. Mobilitate;
6. Sport şi divertisment;
7. Cultură;
8. Integrare multiculturală;
9. Bună calitate arhitecturală şi a ambianŃei fizice;
10. Armonizarea funcŃiunilor;
11. Participare;
12. Dezvoltare economică;
13. Dezvoltare durabilă;
14. Servicii şi bunuri;
15. BogăŃie naturală şi resurse;
16. Împlinire personală;
17. Colaborare inter-municipală;
18. Structuri şi mecanisme financiare;

În elaborarea strategiei s-a pornit de la ideea că astăzi guvernarea implică o filosofie aparte care
urmăreşte să transforme cetăŃeanul într-un actor important al dezvoltării teritoriului. Statul este văzut
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drept un „ecosistem cu o pluralitate de dimensiuni – socială, de mediu, urbanistică, economică, politică,
culturală etc. şi o pluralitate de actori, care interacŃionează”.
De asemenea, s-au avut în vedere, multiplele sensuri ale guvernării, în vederea integrarii obiectivelor
diferitelor paliere. Se poate vorbi de o „guvernare mondială” strâns legată de procesele de mondializare şi
globalizare, sau de o „guvernare europeană” care are în vedere reforma instituŃiilor europene şi relaŃiile
colectivităŃilor locale cu aceste instituŃii. Se poate vorbi, de asemenea, de o „guvernare locală” pentru a defini
practicile teritoriale ce urmăresc dezvoltarea endogenă şi exogenă şi mobilizarea actorilor dezvoltării locale în
acord cu politicile statale sau europene.
Dezvoltarea corespunde unui proces de mobilitate, de schimbare cu caracter deliberativ pentru
atingerea obiectivelor economico-sociale. Specialiştii2 identifică două faze ale dezvoltării – cea virtuală (DV) şi
cea reală (DR). Dezvoltarea virtuală presupune parcurgerea ciclului creativitate – idee de proiect –
confruntarea cu unele teste de realitate şi definirea suprastructurii şi infrastructurii proiectului, integrarea în alte
proiecte şi instituŃionalizarea proiectului. Dezvoltarea reală are, este sau ar trebui să fie însoŃită de creştere
economică şi se obŃine din transformarea lui DV în dezvoltare reală, proces mijlocit de management.
Dezvoltarea locală reprezintă „procesul de dezvoltare, în principal economică, într-o anumită regiune
sau unitate administrativ-teritorială, care determină o creştere a calităŃii vieŃii la nivel local”. Dezvoltarea locală
are ca obiectiv „prosperitatea economică şi bunăstarea socială prin crearea unui mediu favorabil pentru
afaceri, concomitent cu integrarea în comunitate a grupurilor vulnerabile, folosirea resurselor endogene,
dezvoltarea sectorului privat”3.
Dezvoltarea economică locală (DEL) este „procesul prin care administraŃia locală şi/sau comunitatea,
bazată pe grupuri, administrează resursele existente şi intră într-un nou angajament de parteneriat fie cu
sectorul privat, fie una cu cealaltă, pentru a crea noi locuri de muncă şi pentru a stimula activităŃile economice
într-o zonă economică bine definită”4.
Dezvoltarea economică presupune „dezvoltarea capacităŃii economice regionale sau locale şi

2

Dumitrescu M., Strategii şi management strategic, Ed. Economică, Bucureşti, 2002, p. 96.
A., Dicţionar de administraţie publică, Ed. Economică, Bucureşti, 2004, p. 86.
Dezvoltare economică – O modalitate strategică pentru administraţia publică locală, Don Morrison, ICMA,
citându-l pe Edward J. Blakelz, Planning Local Economic Development: Teory and Practice
5
Matei L., Strategii de dezvoltare economică locală, Ed. Economică, Bucureşti, 2004, p. 86.
3Parlagi
4
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Dezvoltarea socio-economică locală (DSEL) reprezintă un proces de dezvoltare într-o anumită
regiune sau arie geografică, care are ca efect o îmbunătăŃire a calităŃii vieŃii la nivel local. DSEL se referă la
dezvoltarea capacităŃii unei economii locale sau regionale de a stimula o creştere economică stabilă şi prin
aceasta de a crea locuri de muncă şi condiŃii pentru valorificarea oportunităŃilor proprii schimbărilor rapide în
plan economic, tehnologic şi social.
Obiectivele majore ale DSEL sunt de a contribui la prosperitatea economică şi bunăstarea socială prin
crearea unui mediu favorabil pentru afaceri, concomitent cu integrarea în comunitate a grupurilor vulnerabile şi
promovarea unei atitudini dinamice şi pozitive a populaŃiei faŃă de problemele dezvoltării propriei regiuni.
DSEL ia în considerare aspectele sociale şi culturale ale dezvoltării.
Actorii DSEL includ „autorităŃile şi organismele administraŃiei publice (de la nivel local, judeŃean şi
central) responsabile de politicile sectoriale (industrie, mediu, muncă, lucrări publice, transporturi etc.),
reprezentanŃii activităŃilor economice şi ai serviciilor publice (întreprinderi, bănci, sindicate etc.), instituŃiile de
învăŃământ, organizaŃiile neguvernamentale, mass-media etc.”6.
Dezvoltarea care, îndeplinind cerinŃele generaŃiei actuale, facilitează generaŃiilor viitoare îndeplinirea
propriilor opŃiuni, este dezvoltare durabila. Dezvoltarea durabilă urmăreşte reconcilierea între două aspiraŃii
fundamentale, şi anume necesitatea dezvoltării economice şi sociale, dar şi protecŃia şi îmbunătăŃirea stării
mediului.
Dezvoltarea locală reprezintă un fenomen complex ce vizează întreaga viaŃă economică,
socială, politică şi culturală de la nivelul unui teritoriu. Astfel, dezvoltarea locală trebuie să aibă în
vedere urmatoarele elemente7:
- ProtecŃia mediului;
- Dezvoltare socială;
- Economie şi piaŃa;
- Guvernare şi reglementări;
- Amenajarea teritoriului;
- EducaŃie şi formare;

6

Participarea cetăţenească în luarea deciziei – Manual de instruire”, USAID-RTI, Bucureşti 2002, Coordonatori
Matei L., Dincă D., p. 165.
7
Dincă D, Dumitrică C., Dezvoltare si planificare urbană, Ed. Prouniversitaria, Bucureşti, 2010
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CAPITOLUL 1
Prezentarea generală a MunicipiuluiSlobozia
Municipiul Slobozia este reşedinŃa judeŃului IalomiŃa şi se află în Lunca râului IalomiŃa, în zona
centrală a judeŃului IalomiŃa şi a Câmpiei Bărăganului, reprezentând partea de est a Câmpiei Române. După
numărul de locuitori, municipiul Slobozia se află în categoria oraselor de mărime mijlocie (între 50.000 şi
99.000 de locuitori), fiind în prezent cel mai important centru urban din Centrul Câmpiei Bărăganului,
concentrând 40% din populaŃia urbană a judeŃului (respectiv 18% din populaŃia judeŃeană totală). Deşi
important în structura de localităŃi a judeŃului, oraşul nu reuşeşte deocamdată să joace la nivel teritorial un rol
pe măsura potenŃialului în ceea ce priveşte servirea în teritoriu sau în ceea ce priveşte coagularea energiilor
comunităŃilor locale într-o reŃea care să poată pune în comun resurse sau să contribuie la valorificarea
potenŃialului şi diminuarea aspectelor nefavorabile.
Din punct de vedere al reŃelei naŃionale de aşezări se urmăreşte dezvoltarea unui sistem urban
echilibrat şi policentric şi o nouă relaŃie oraş – mediu rural. Astfel, oraşele de categoria Sloboziei ar trebui să
urmărească definirea unui profil funcŃional relevant la nivel teritorial şi dezvoltarea capacităŃilor de servire în
teritoriul periurban şi judeŃean8.

1.1.Localizare
1.1.1.Regiunea Sud-Muntenia
Municipiul Slobozia este situat în Regiunea Sud-Muntenia, din care fac parte judeŃele Argeş, IalomiŃa,
DâmboviŃa, Prahova, Călăraşi, Giurgiu, Teleorman.
regiunea Centru, la est cu regiunea Sud - Est, la vest cu regiunea Sud – Vest, iar la sud cu Bulgaria, limita

8

Sursa: PIDU Slobozia, 2009, pag. 4
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fiind dată de fluviul Dunărea. Cu o suprafaŃă de 34.453 km2, reprezentând 14,5% din suprafaŃa României,
regiunea Sud Muntenia ocupă locul al 3-lea ca mărime din cele 8 regiuni de dezvoltare.
O caracteristică aparte, cu multiple implicaŃii de ordin socio-economic, o reprezintă faptul că este
singura regiune din Ńară ce conŃine o regiune enclavă în partea mediană, şi anume regiunea Bucureşti – Ilfov.
Un alt aspect favorabil îl reprezintă şi prezenŃa, în partea de sud, a fluviului Dunărea, fapt ce oferă posibilitatea
de a avea conexiuni cu cele opt Ńări riverane, iar prin intermediul canalului Dunăre – Marea Neagră de a avea
ieşire la Marea Neagră şi acces la portul ConstanŃa, principala poartă maritimă a Ńării.

Din punct de vedere administrativ, regiunea Sud Muntenia este formată din 7 judeŃe, 16 municipii, 32
de oraşe şi 519 comune cu 2019 sate. În ceea ce priveşte suprafaŃa regiunii, se poate observa că cele mai
mari ponderi sunt deŃinute de judeŃele Argeş (19,8%), Teleorman (16,8%) şi Călărași (14,8 %), iar cea mai
1.1.2.JudeŃul IalomiŃa

9

Sursa: Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020, p.10-11
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mică de judeŃul Giurgiu (10,2 %)9.

Strategia privind dezvoltarea durabilă a Municipiului Slobozia, jud. IalomiŃa

JudeŃul IalomiŃa se află în partea de sud-est a Ńării, în Câmpia Bărăganului, diviziune estică a Câmpiei
Române, pe cursul inferior al IalomiŃei şi la interferenŃa unor vechi şi importante drumuri comerciale, prin care
capitala Ńării este legată de zona montană şi de litoralul Mării Negre.

Fig. Harta judeŃului IalomiŃa10

Descoperirile arheologice atestă că acest teritoriu este locuit continuu încă din paleolitic, uneltele şi
obiectele găsite la Coşereni, Borduşani, Săveni şi Dridu demonstrând acest lucru. Urme materiale specifice
culturii neolitice s-au găsit în 15 localităŃi ialomiŃene. Epoca bronzului arată că purtătorii acestei culturi, care au
trăit pe teritoriul actual al judeŃului lalomiŃa, practicau agricultura, olăritul, prelucrarea pietrei şi cromului, aveau
legături semnificative, inclusiv culturale, cu lumea heladică şi miceniană. Mai târziu, prezenŃa sciŃilor este
dovedită de descoperirile făcute la Hagieni şi Ograda. PopulaŃia geto-dacă, superioară numeric şi cultural, i-a
anihilat. Cercetările arheologice efectuate în lalomiŃa au pus în evidenŃă existenŃa a 48 de aşezări getice,
situate pe principalele cursuri de ape curgătoare: lalomiŃa, BraŃul Borcea şi Prahova, precum şi în jurul lacurilor
Dridu, Fundata, Amara şi Strachina. Tot aici se pare că s-a născut marele domnitor Mihai Viteazul, care a
realizat, pentru prima dată unirea celor trei Ńări române.
JudeŃul IalomiŃa este unitate administrativ-teritorială reînfiinŃată prin Legea nr. 2/1968 privind
organizarea administrativă a teritoriului României. Actuala delimitare a judeŃului IalomiŃa s-a făcut prin Decretul
nr. 15/23.01.1981 privind unele măsuri pentru îmbunătăŃirea organizării administrative a teritoriului României,
Ńinându-se seama de condiŃiile geografice, economice, social-politice, etnice şi de legăturile culturale şi
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tradiŃionale ale populaŃiei. JudeŃul IalomiŃa are în componenŃa sa trei municipii (Slobozia, Urziceni şi
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Sursa: http://www.adrmuntenia.ro/s32/harta-judetului-ialomita/
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Feteşti), patru oraşe (łăndărei, Amara, Căzăneşti, FierbinŃi-Târg) şi 59 de comune, cu un total de 127 de sate.
ReşedinŃa judeŃului este municipiul Slobozia.
Economia judeŃului IalomiŃa reflectă caracteristica resurselor de care dispune, pe suportul producŃiei
agricole dezvoltându-se, în special, industria alimentară. Mediul de afaceri este reprezentat de un număr de
aproximativ 10.000 de agenŃi economici înmatriculaŃi, din care cei mai mulŃi sunt constituiŃi în societăŃi
comerciale cu răspundere limitată (peste 5000), asociaŃii familiale şi activităŃi cu caracter independent.
Industria judeŃului IalomiŃa are ca principale ramuri: producerea îngrăşămintelor chimice, a zahărului,
a uleiurilor comestibile, preparatelor din carne şi a conservelor de legume, fructe şi carne, laptelui şi
produselor lactate, pâine şi produse de panificaŃie, în industria confecŃiilor, tricotajelor şi materialelor de
construcŃii, producerea de aparate electronice, mobilă şi prelucrarea lemnului, producerea alcoolului şi a
băuturilor alcoolice, lacuri şi vopseluri, producŃie tipografică, etc.
Agricultura în judeŃul IalomiŃa este reprezentată de un sector preponderent privat care deŃine, ca
urmare a aplicării legilor fondului funciar, peste 331.000 ha, adică 95% din suprafaŃa agricolă a judeŃului.
JudeŃul IalomiŃa produce anual, în medie, aproape 900.000 tone cereale, 140.000 de tone plante tehnice,
90.000 de tone legume. Dispunând de o largă bază cerealieră şi furajeră, judeŃul IalomiŃa are condiŃii şi pentru
creşterea animalelor, efectivele însumând aproximativ 46 mii capete bovine, 140 mii capete porcine, 125 mii
capete ovine şi caprine, 20 mii capete cabaline, 2,4 milioane păsări şi altele. JudeŃul oferă posibilitatea
practicării agriculturii de mare randament datorită amplasării ntr-o zonă agricolă cu potenŃial agropedoclimatic
şi de fertiliate maxim şi tradiŃiei agrare a zonei11.
1.1.3.Municipiul Slobozia - localizare
Municipiul Slobozia este reşedinŃa judeŃului IalomiŃa şi se întinde pe o suprafaŃă de 13298 ha, din care
1239 ha intravilan, în zona centrală a judeŃului, având următoarele coordonate geografice: 44°33′53″ latitudine
nordică

și

27°21′6″
longitudine
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estică.
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Fig. Slobozia, jud. Ialomița

Municipiul Slobozia este poziționat în centrul Câmpiei Române, la aproape 130 km est de București și
150 km vest de Constanța. În forma administrativă actuală, municipiul Slobozia se compune din orașul
Slobozia, cartierul Bora și localitatea rurală Slobozia Nouă. Orașul este traversat de râul Ialomița, unul dintre
cele mai importante râuri din România.
Municipiul Slobozia se învecinează cu următoarele unităŃi administrativ-teritoriale:
- la nord, comunele Scânteia şi GriviŃa;
- la sud, județul Călărași;
- la vest, oraşul Amara şi comunele PerieŃi şi CiulniŃa;
- la est, comunele Cosâmbeşti şi Gheorghe Lazăr.

Municipiul este format din cartierele: Matei Basarab (MB-uri, Mihai Eminescu), Cuza-Vodă, Piața
Mare, Gară, Central, Ansamblul Peco, Gostat (Sadoveanu), Bazar (Nord), Ialomița, Case (Orașul Vechi), Bara
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Fig. Harta oraşului (sursa Google maps)
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Comercială, Pod (Paradis), Mănăstire, Nordului, Lacului, Revoluției (Centrul Civic), E14 (E-uri), Piața Mică,
500, Cărămidari, Sere (Micro 6 + Pepinieră), Cosminului, Unirii, Piața Muntenia, Cartierul Nou, Elegant
(Calipso), Tribunal, Ferdinand și Cartierul Gării.

1.2.Resursele naturale
Relieful
Municipiul se înscrie într-un areal ce face parte din Platforma Valahă, care reprezintă partea coborâtă
a Platformei Moesice. Fundamentul solului este foarte vechi și constituit din cristalin cu strat sedimentar.
Arealul este afectat de falii, cea mai importantă dintre acestea fiind cea care trece prin nordul orașului, venind
din Dobrogea. Relieful localității este constituit pe nisipuri și prezintă ondulări, dune și văiugi, ori depresiuni
interdunare orientate N-S sau NE-SV. Se disting în zonă câmpuri, văi, terase și lunci: Câmpul Ciulniței,
Terasa Ialomiței, Lunca Ialomiței, Valea Ialomiței. Întinderea aceasta a fost acoperită de ape care, spre
sfârșitul Paleoliticului, s-au scurs în Marea Neagră, de aceea solul zonei se constituie din formațiuni
aluvionare, cu strat freatic avansat spre suprafață12.
În vatra orașului exista prelungiri ale apelor minerale sulfuroase, ale nămolurilor terapeutice sau ale
apelor termale identificate la Amara, Fundata, Ciulnița și Perieți. Acestea s-ar putea adăuga la filoanele
zăcămintelor de țiței si gaze naturale descoperite în diferite puncte ale zonei, după anul 1960.
Solurile
au

o

fertilitate

foarte

ridicată,

aproximativ

95% din suprafaŃa

fondului

funciar,

avantajată

şi

condiŃii

relieful

de

câmpie,

permiŃând

foarte

bune

pentru

agricultură.

12

www.wikipedia.org

de
Fac
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Solurile
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parte din categoria solurilor azonale (halomorfe) caracteristice Bărăganului, precum şi din categoria solurilor
de stepă ce cupride solurile bălane şi cernoziomuri.

ReŃeaua hidrografică
Zona administrativă a municipiului Slobozia şi zona periurbană sunt caracterizate printr-o importantă reŃea
hidrografică de suprafaŃă şi subterană. ReŃeaua hidrografică majoră este formată din cursul inferior al râului
IalomiŃa care desparte zona locuită a municipiului Slobozia de platforma industrială Sud, având ca obiectiv
industrial major combinatul de îngrăşăminte chimice azotoase. În zona municipiului Slobozia se găsesc trei
importante lacuri naturale care fac parte din categoria limanelor fluviatile şi anume: Amara şi Fundata (lacuri
terapeutice) şi lacul Iezer.
Municipiul Slobozia dispune de două categorii de ape subterane: freatice și captive. Apele freatice
alimentate din precipitații sau din râu sunt diferențiate în pânze de luncă și de interfluviu. Primele se găsesc în
aluviunile luncii Ialomița. Ele se întâlnesc la adâncimi de 1-4 m. Nivelul lor este foarte oscilant în funcție de
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nivelul râului Ialomița din care se alimentează.
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Pe Câmpul Ciulniței, adâncimea pânzei freatice coboară însă la 10-15 m; cât privește amplitudinea
oscilațiilor apei freatice, ea atinge 4-7 m în zona de luncă înaltă, la limita cu terasa și 14 m sub câmpie. Cele
mai ridicate niveluri se înregistrează primăvara și la începutul verii, iar cele mai scăzute, toamna și iarna. Anii
secetoși și cei ploioși impun amplitudinile cele mai mari, când pot apărea fenomene de înmlăștinire – partea
nordică a orașului (ex.strada Lacului).
Clima
Clima este tipic continentală uşor excesivă, cu diferenŃe de temperatură pronunŃate de la de la o lună la
alta şi de la un an la altul, cu diferenŃe mari de precipitaŃii, anii cu precipitaŃii deficitare fiind mai numeroşi decât
anii ploioşi care sunt mai izolaŃi şi apar mai rar. Prin poziŃie şi relief, întregul judeŃ IalomiŃa este expus
pătrunderilor de mase de aer rece continental de origine euro-asiatică, iar vara maselor de aer foarte cald
fierbinŃi şi uscate din Asia ori Mediterana şi Africa, ceea ce dă zonei o notă specifică de ariditate.
Temperaturile medii anuale sunt de 10-110 Celsius, luna cea mai rece a anului este ianuarie, cu temperaturi
medii minime zilnice cuprinse intre –5 şi –6 0 Celsius, iar august luna cea mai caldă, cu maxime termice zilnice
maxime termice de 40-410 .
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de 29-300 Celsius. Temperaturile pot coborâ în luna ianuarie până la – 30 0 Celsius, iar vara se poate ajunge la
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Rezultanta este o amplitudine medie a temperaturii
de 25,6 °C, care este una dintre cele mai ridicate din țară.
În ceea ce privește precipitațiile, zona are caracter de
ariditate. Cea mai uscată lună este februarie (19,0 mm),
cea mai umedă este iunie (70,2 mm), media anuală a
precipitațiilor fiind de 456 mm. Cantitatea maximă de
precipitații la Slobozia în 24 de ore a fost de 69,8 mm și
s-a înregistrat la 20 august 1949. Vânturile predominante sunt crivățul iarna și vara băltărețul.
VegetaŃia
Teritoriul orașului face parte din domeniul în care se manifestă zonalitatea latitudinală, fiind situat în zona
de stepă, subzona de stepă graminee și dicotiledonate. Principalele specii sunt: gramineele, colilia și negara,
pășunile stepice, pirul. Alte familii de plante cu reprezentanți în stepă sunt: compozitele prin specii de mături,
pelin, ranunculceele cu didițeii, liliaceele cu specii de ceapă. Arbuștii sunt reprezentați prin porumbar, vișin
pitic, măceș, păducel. Un component încă familiar al peisajului îl constituie plantațiile de salcâm, introduse din
a doua jumătate a secolului XIX.
În arealele silvice din vestul și estul
municipiului, vegetează stejarul brumăriu
și arțarul tătăresc. În lunca Ialomiței se
încadrează și zăvoaiele de salcie și plop,
șleaurile de luncă, plantațiile de plop
euramerican ce se intercalează între
pajiștile de luncă și vegetația acvatică a

Fauna

Page22

bălților și lacurilor.
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În stepă, fauna este alcătuită din mamifere, păsări, reptile, amfibieni și insecte. Mamifere caracteristice
rozătoarelor sunt: popândăul, hârciogul, șoarecele de câmp, orbetele. Cu aceste rozătoare se hrănesc unele
mustelide ca: dihorul de stepă și dihorul pitic. Frecvent apare și iepurele de câmp. Cele mai cunoscute păsări
de stepă au fost dropia și spârcaciul, care au dispărut din cauza transformărilor antropice a biotopurilor
naturale. Mai apar prepelița și pitpalacul, potârnichea, graurii comuni. Exista de asemenea, reptile - șopârla
de stepă și șarpele, insecte – lăcuste, cosași, greieri, lepidoptere, gândacul ghebos, cărăbușul de stepă.

1.3.Istoricul Municipiului Slobozia
Cercetările arheologice au dus la descoperiri ce confirmă existența unor așezări umane în perimetrul
actual al orașului încă din perioada neolitică (cca 3000 î.Hr.), ca și prezența neîntreruptă a comunităților
locale în acest teritoriu până în epoca feudală, când localitatea începe să capete importanță13.
Primul document care amintește
de existenta satului Vaideei (Slobozia
de azi), este hrisovul emis de Radu
Mihnea, în martie 1614. Documentul
așezare mai veche, cunoscută sub

13

http://ro.wikipedia.org/wiki/Slobozia
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ne arată că în aceste locuri existase o
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denumirea de Vaideei, ce fusese pustiită de război cu 20 de ani înainte, în timpul domniei lui Mihai Viteazul,
deci în 1594, acesta fiind anul primei atestări documentare a localității; iar "slobozie", după cum a explicat și
călătorul cărturar Paul de Alep, care a vizitat Slobozia în 1658, însemna un teritoriu liber, unde cine se asează
e scutit de anumite obligații fiscale. Aceste privilegii au fost reconfirmate de alți voievozi: Leon Tomșa (în
1630), Matei Basarab (1635 și 1636), Grigore Ghica (1672), Șerban Cantacuzino (1679 și 1682), Constantin
Brâncoveanu (în 1688). În toate aceste hrisoave de slobozire, denumirea Vaideei a fost înlocuită, mai întâi cu
apelativul Slobozia lui Ianache, iar din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea i se va spune, mai simplu
Slobozia.
În zonă și pe actuala vatră a orașului au mai existat și alte așezari: Cuiburile, Cetățele (distrus de tătari),
Slăvica, Bora și Doicești. Toate aceste sate sunt menționate și în alte hrisoave și zapisuri din prima jumătate
a secolului al XVIII-lea după care vor fi pomenite doar moșiile pe care erau așezate respectivele sate, pentru
că de-a lungul timpului, așa cum amintesc documentele, ”s-au spart”.
Dintr-o catagrafie a satelor plășii Ialomița întocmită la 10 aprilie 1837 de epistatul Constantin Doicescu și
înaintată Ocârmuirii județului Ialomița, aflăm că în acel an din cele 125 de familii ale Sloboziei, 91 erau de
țigani. Satul Slobozia avea în acel an 612 locuitori, erau lucrate 1.360 de pogoane de pământ (se cultivau
numai grâu, porumb, orz și mei) și se aflau în proprietatea locuitorilor 161 de cai, 447 boi, 195 vaci, 672 oi, 8
capre, 161 de râmători și 205 stupi de albine.
”Slobozirea” dată de Radu Mihnea locuitorilor satului Vaideei este prima dintr-un lung șir de hrisoave prin
care sătenii din această ”slobozie” primeau numeroase avantaje și scutiri acordate de domnie. Vaideei –
Slobozia era la atestarea documentară un sat cu un pâlc de case, de ordinul zecilor (spre exemplu, la 1831
erau în Slobozia doar 87 de case), cu câteva sute de locuitori, așezate undeva în jurul mănăstirii, ascunse
privirilor indiscrete de pădurea din lunca râului Ialomița.
În zona municipiului Slobozia au existat și alte așezări, unele au dispărut, locuitorii mutându-se chiar în
Slobozia de astăzi, iar altele, prin reorganizări administrativ-teritoriale, au devenit cartiere ale municipiului.
După anul 1571, documentele privind această așezare sunt mult mai numeroase și menționează
Evoluția administrativă a localității reflectă etapele dezvoltării economice și evidențiază atenția pe care
puterea centrală a statului a acordat-o acestei așezări. Satul Vaideei era așezare domnească și deci, conform
legilor vremii, țăranii nu aveau îndatoriri decât către Domn. Satul a căpătat astfel, prin slobozire, statutul de
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sat liber, urmând să-și aleagă singur conducătorii. Matei Basarab închină satul Vaideei mănăstirii, iar
autoritatea în sat este asigurată de un pârcălab care dădea socoteală proprietarului, respectiv mănăstirii.
Modificări profunde în organizarea administrației locale au survenit numai după aplicarea Regulamentului
Organic (mai 1831). Satele puteau alege câte un pârcălab cu acordul cârmuitorului județului și al stăpânului
moșiei. Între anii 1831 – 1851, numărul aleșilor satului a fost între 3-5 membri, la care se adăugau preotul și
reprezentantul proprietarului moșiei. Aleșii satului erau de obicei sătenii care se bucurau de ascultare în sat.
Pârcălabul era ales dintre bătrânii satului. În anul 1851, Barbu Știrbei a reorganizat sfatul sătesc, în sensul că
era format din: pârcălab, un reprezentant al proprietarului și doi sau patru deputați aleși dintre sătenii fruntași.
La 2/14 aprilie 1864, Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a promulgat legea organizării comunelor urbane și
rurale și legea pentru înființarea consiliilor județene, menite să dea o nouă înfățișare organizării administrației
locale.

Dezvoltarea comerțului, în special a celui cu animale și cereale, a determinat înmulțirea atelierelor
meșteșugărești și, deci, existența unor instituții administrative, judecătorești, sanitare și de învățământ care
au dus la sporirea numărului locuitorilor. Spre sfârșitul secolului al XIX-lea, începutul secolului al XX-lea,
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Primul Consiliu al comunei rurale Slobozia a fost ales la 9 august 1864.
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Slobozia a cunoscut importante transformări. S-a construit spitalul comunal (1896-1897), s-a înființat oficiul
telegrafic (1872), s-a creat o puternică secție de jandarmi (1895), s-a înființat Ocolul Silvic (1898), s-au
construit numeroase case de cărămidă, prăvălii, hoteluri, școli, farmacii, chiar și un cinematograf.
Toți acești factori au stat la baza legii din 12 aprilie 1912, prin care comuna rurală Slobozia a fost
declarată comună urbană. Tânăra comună urbană avea, la data proclamării, o suprafață de 266 ha, era
străbătută de 54 de străzi, două stradele și o șosea ce avea o lungime totală de 16,687 km. Dispunea de
lumină electrică, produsă de un generator ce se afla la moara lui Gheorghe Fuierea, care asigura energia
electrică pentru a ilumina strada principală, primăria, oficiul poștal, oficiul telegrafic, școlile primare, spitalul și
farmacia. Schema de organizare a primăriei și consiliului comunal urban Slobozia se va îmbunătăți
substanțial după anul 1912, răspunzând astfel nevoilor și sarcinilor social-economice și politice care îi stăteau
în sarcină.
La 6 aprilie 1941, un inventar al orașului făcut de Primărie, înfățișa o Slobozie care avea o populație de
7.292 locuitori (Slobozia Nouă avea 1.333 locuitori); existau 69 de străzi, pe 15 dintre acestea erau amenajate
trotuare, două erau pietruite și una singură (Matei Basarab) pavată cu piatră cubică de granit, în suprafață de
11.160 m.p. Industria orașului era reprezentată de două mori (Duru și Ștefan Dedinschi), o țesătorie mecanică
pentru pânză și o presă mecanică pentru ulei, o instalație mecanică de tricotaje, trei darace de lână și două
sifonării ("fabrici pentru ape gazoase").
Legea nr.5/6 septembrie 1950 plasează Slobozia printre cele 192 reședințe de raion din Republica
Populară Română. Timp de doi ani, până în 19 septembrie 1952, raionul Slobozia va face parte din regiunea
Ialomița, cu reședința la Călărași (împreună cu raioanele Călărași, Fetești, Lehliu și Urziceni), după care va
trece la regiunea București. În subordinea orașului se aflau localitățile Bora și Slobozia Nouă.
Stema oraşului
La 23 iunie 1922 s-a constituit Comisia Consultativă Heraldică, de pe lângă Ministerul de Interne,
compusă din istorici, heraldiști, sigilografi, muzeografi, genealogiști etc. Această comisie va lucra intens și, în
Slobozia, comisia a fost nevoită să creeze o stemă cu totul nouă, orașul neavând un astfel de însemn heraldic
până la acea dată.
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perioada 1924-1936, avea să stabilească stemele a peste 170 de municipii și orașe ale țării. Pentru orașul
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În termenii consacrați, prima stemă a orașului poate fi descrisă astfel: într-un scut triunghiular cu baza
arcuită, pe un câmp de azur, este amplasat un turn de mănăstire de argint, dotat cu o poartă cu grătarul
închis, tot din argint, și o fereastră larg deschisă; turnul se termină cu o cruce trilobată, ortodoxă, tot din argint.
Scutul este timbrat de o coroană murală cu trei turnuri, simbol al orașelor care nu erau reședință de județ.

Actuala stemă aminteşte de edificiul ctitorit de Matei Basarab şi de activitatea edilitară desfăşurată de-a
lungul anilor. Pergamentul desfăşurat sugerează prima atestare documentară a localităŃii. Retorta, floarea-

1.4.PopulaŃia
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soarelui şi spicele de grîu evidenŃiază economia localităŃii.
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PopulaŃia municipiului Slobozia înregistrată la recensământul din 2011 era de 45 891 locuitori, adică 16,7
% din populaŃia judeŃului IalomiŃa, cu 23510 femei și 22381 bărbați, fiind în prezent cel mai important centru
urban din centrul Câmpiei Bărăganului. Pe lângă români, în municipiul Slobozia mai există populaŃie de
următoarele etnii: rromi, aromâni macedo-români, maghiari, germani, ucrainieni, sîrbi, tătari, turci, ruşi, greci,
italieni. Majoritatea sunt români (90%), iar pentru 6,9% din populație apartenența etnică nu este cunoscută.
Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (92,1%) şi adventiști de ziua a șaptea
(0,22%). Pentru 6,96% din populație nu este cunoscută apartenența confesională. EvoluŃia structurii pe vârste
a populaŃiei relevă atât scăderea ponderii populaŃiei tinere cât şi apariŃia unui proces lent, dar constant de
îmbătrânire demografică.

1.5.Dotări şi servicii
Căile de comunicaŃie
Căi rutiere
Oraşul este aşezat pe Drumul european E60 (Bd. Matei Basarab din localitate), care face legătura - pe
plan intern - între Oradea şi ConstanŃa, iar pe plan internaŃional (întrerupt) între Brest şi Irkeştam (Kirghizstan,
Alte linii rutiere importante care includ Slobozia sunt:
• DN2A (Urziceni - Slobozia - ConstanŃa, care trece Dunărea pe podul de la Hârşova), făcând legătura
între Bucureşti şi ConstanŃa
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la graniŃa cu China).
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• DN21 (Brăila - ÎnsurăŃei - Slobozia - Călăraşi).
Totodată, oraşul are legătura cu Autostrada Soarelui, punctul de legatură fiind la 17 Km în localitatea
Drajna.
Căi ferate
Slobozia este nod feroviar al Magistralei 800 a Căilor Ferate Române, M802 Slobozia – Călărași (44 Km),
facând legătura cu ruta principală 800 Bucureşti (nord) - CiulniŃa - Feteşti - Medgidia - ConstanŃa - Mangalia
prin nodul CiulniŃa, la 17 Km
Transportul în comun
În perioada comunistă şi în primii ani ai deceniului 9 al secolului trecut, a funcŃionat societatea de transport
în comun SC Transloc SA IalomiŃa cu linii în oraş şi Slobozia Nouă, respectiv Bora. Autobuzele utilizate erau
majoritatea Mercedes-Benz seria O, Ikarus şi DAC. În prezent, gestiunea serviciului public de transport local
de călători prin curse regulate a fost delegată prin concesiune, urmare organizării licitaŃiei publice.
Alimentarea cu apă
Municipiul Slobozia dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă care deservește
consumatorii casnici, consumatorii publici și o parte din consumatorii industriali. Din acest sistem se
alimentează și orașul Amara.
Canalizarea și epurarea apelor uzate
Apele uzate menajere sunt colectate și transportate către stația de epurare prin intermediul unei rețele
gravitaționale cu trei trepte de pompare. Canalizarea pluvială evacuează apa din precipitații direct în râul
Ialomița și într-unul dintre canalele de desecare. Principala problemă a rețelei de canalizare este faptul că
aceasta a rămas în urma rețelei de alimentare cu apă, existând zone importante din municipiu care nu
beneficiază de colectoare de canalizare la care se adaugă și faptul că o mare parte din colectoarele menajere
au devenit subdimensionate datorită racordării de noi consumatori.
Alimentarea cu căldură
alimentare cu căldură a fost desființat.
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În municipiul există centrale termice de bloc și numeroase centrale de apartament. Sistemul centralizat de
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Alimentarea cu gaze naturale
Municipiul Slobozia este alimentat cu gaze naturale din sistemul național de transport și distribuție prin
intermediul conductei magistrale de transport Jugureanu – Călărași la care este racordată rețeaua de
alimentare cu gaz natural a municipiului Slobozia.
Alimentarea cu energie electrică
Alimentarea cu energie electrică se face din Sistemul Energetic Național prin două stații de 110-20 kV.
Rețeaua de medie tensiune (20 kV) și cea de joasă tensiune sunt de tip subteran în zonele de blocuri și
aeriene în zonele periferice, cu locuințe individuale. Rețeaua de iluminat public este separată de cea a
consumatorilor casnici.
Colectarea deșeurilor
Managementul deșeurilor în municipiul Slobozia a fost primul serviciu public exploatat în sistem privat
din județul Ialomița. De la sfârșitul anului 2005 municipiul Slobozia și o parte din județul Ialomița este deservit
de Platforma de depozitare Deșeuri Nepericuloase Slobozia, situată pe șoseaua Amara.
Cultură și educație
În Slobozia funcționează Biblioteca Județeană Ialomița, Muzeul Județean Ialomița și Muzeul Național al
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Agriculturii, Centrul Cultural „Ionel Perlea” care face parte din circuitul UNESCO.
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Slobozia este cel mai important centru educaŃional din judeŃul IalomiŃa, atât ca dezvoltare a reŃelei
educaŃionale cât şi din punctul de vedere al calităŃii actului educaŃional. Structura educaŃională poate asigura
şcolarizarea la toate nivelurile, în cadrul acesteia existând grădiniŃe, şcoli primare şi gimnaziale, licee (între
care un colegiu naŃional şi un liceu de artă), o şcoală postliceală şi două filiale ale unor instituŃii de învăŃământ
superior.

Ocrotirea sănătăŃii
Din punctul de vedere al ocrotirii sănătăŃii, chiar dacă la nivelul judeŃului IalomiŃa există un număr
insuficient de medici, cel mai mare număr de medici şi medici specialişti se găseşte în Slobozia, fapt ce se
datorează şi faptului că pe teritoriul municipiului funcŃionează un spital, dispensare şi policlinici, o policlinică
privată, cabinete medicale şcolare, cabinete medicale individuale, cabinete stomatologice aparŃinând
sectorului public şi privat şi farmacii.

Principala problemă economică a judeŃului IalomiŃa şi implicit a municipiului Slobozia este numărul
relativ restrâns de activităŃi economice care se structurează în principal pe exploatarea resurselor din
agricultură. Chiar dacă unele dintre aceste sectoare sunt capabile să facă faŃă concurenŃei naŃionale sau
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CARACTERISTICI ECONOMICE
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internaŃionale, gama restrânsă de activităŃi limitează potenŃialul de dezvoltare. Pe măsură ce economia se
maturizează este necesară dezvoltarea unor activităŃi centrate pe o înaltă calitate a resurselor umane, având
implicit o valoare economică adăugată mare.
Principalele unităŃi economice din municipiul Slobozia sunt:
•

Industria produselor primare: PET STAR HOLDING SRL,

•

Industria mobilei: MOBILA SA, VIPROD SA, NETICOM SRL

•

Industria alimentară a băuturilor şi tutunului: EXPUR SA, TOP FOOD IMPEX SRL, TRITIPAN SRL,
TELETEX SRL, COCOR SRL

•

Industria produselor textile şi de tricotaje, a confecŃiilor de îmbrăcăminte şi a blănurilor:CARRERAS
IMPEX SRL, LAMAR SRL,

•

Cultivarea plantelor, creşterea animalelor, fabricarea produselor pentru hrana animalelor şi sevicii
conexe AVICOLA SA,

•

ConstrucŃii: SC OYL COMPANY SRL, DRUMURI ŞI PODURI SA, SC CONSTRIF SA, SC CONCIVIC
SRL

•

Transporturi şi activităŃi conexe transporturilor: ITARO SRL, COMTRANS SA, NIC TOURING SRL

•

Servicii:VIVANI SALUBRITATEA SA, INTERNAłIONAL SERVICE SLOBOZIA SA,

• Comert, export, turism: PREMIER COM SRL TRANSMIM SRL, INTERCEREAL SA, ,
1.6. PercepŃia asupra Municipiului Slobozia
În perioada decembrie-ianuarie 2014, Public Research a realizat un studiu privind identificarea
problemelor majore din oraşul Slobozia şi formularea viziunii de dezvoltare locală - componentă a proiectului
privind elaborarea strategiei de dezvoltare locală.
Studiul s-a derulat pe două niveluri:
1.

Cvasitotalitatea angajaŃilor din cadrul primăriei Municipiului Slobozia, dimensiunile

-

identificarea problemelor locale

-

caracterizarea activităŃii administraŃiei publice – aspecte relevante, ierarhizarea

acestora
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cercetării corelând următoarele direcŃii majore:
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2.

descrierea calităŃii vieŃii în oraşul Slobozia
PopulaŃia Municipiului Slobozia.

Au fost chestionaŃi locuitori ai Municipiului, urmărindu-se:
-

ierarhizarea problemelor locale

-

formularea aşteptărilor faŃă de activitatea administraŃiei publice locale.

I. ANGAJAłII PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI SLOBOZIA
1.1.Grupul Ńintă
Grupul Ńintă a fost reprezentat de angajaŃi ai primăriei Municipiului Slobozia, funcŃionari publici şi
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personal contractual, grup cu următoarele caracteristici majore:
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DistribuŃia pe sexe a grupului investigat este în media naŃională a populaŃiei.

În ceea ce priveşte vârsta grupului investigat, se constată o suprapopulare a intervalului 40-60 de ani
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– 55%, ceea ce poate fi benefic din perspectiva experienŃei de lucru.
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Din perspective studiilor, se constată că 64% reprezintă studii superioare, în media naŃională din
instituŃiile publice locale.
Cu privire la serviciile oferite de instituŃie, în general, angajaŃii se declară mulŃumiŃi (29%) şi foarte

Din punct de vedere al atitudinii generale faŃă de viaŃă, se constată că cele mai mari mulŃumiri vin din
partea familiei. Cele mai multe nemulŃumiri sunt legate de nivelul de trai.
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mulŃumiŃi (57%), dar există şi un număr de nemulŃumiŃi (10%).

1.2.Problemele localităŃii în viziunea angajaŃilor

Page36

Strategia privind dezvoltarea durabilă a Municipiului Slobozia, jud. IalomiŃa

Page37

Strategia privind dezvoltarea durabilă a Municipiului Slobozia, jud. IalomiŃa

Ierahizând problemele, constatăm că în viziunea celor intervievaŃi, cele mai grave sunt următoarele:
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Foarte grav

Grav

Locuri de muncă

Cainii vagabonzi

Persoane sărace

Drumurile

Alimentarea cu apă

Persoane sărace

Spitale, policlinici

Spitale, policlinici

Aşadar, ordinea de prioritate a gravităŃii problemelor locale, în viziunea angajaŃilor primăriei, este
următoarea:
1.

Locurile de muncă

2.

Persoane sărace

3.

Alimentare cu apă

4.

Spitale, policlinici

Nu reprezintă probleme:
-alimentarea cu gaz
-apă caldă
-căldura

AcŃiunile necesare în vederea dezvoltării localităŃii, în viziunea angajaŃilor primăriei, sunt
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următoarele:
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Astfel, atragerea de investiții și îmbunătățirea infrastructurii de agrement (parcuri, teatre,
activități culturale) sunt principalele acțiuni necesare dezvoltării localității, în viziunea angajaților
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primăriei.
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II.POPULAłIA MUNICIPIULUI SLOBOZIA
2.1.Grupul Ńintă
Locuitori ai Municipiului Slobozia, grup cu următoarele caracteristici majore:

În ceea ce priveşte studiile, situaŃia este următoarea:
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FuncŃie de vârstă, distribuŃia a fost următoarea:
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Cu privire la ocupaŃie, au fost alese categorii diverse, după cum se poate observa.
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2.2. Problemele localităŃii în viziunea populaŃiei
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În opinia oamenilor intervievaŃi, ordinea problemelor este următoarea:
- locurile de muncă
- spitalele
-alimentarea cu apă
În continuare există confirmarea acestor constatări: “Ce vă doriŃi cel mai mult de la autorităŃile locale?”

Prin suprapunerea ariilor investigate, concluzionăm că principalele aşteptări la nivelul Municipiului
sunt legate de: dezvoltare economică în vederea apariŃiei de locuri de muncă, spitalele şi alimentarea cu apă.
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Se observă similitudini între răspunsurile oferite de angajaŃii primăriei şi cetăŃeni.
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2.3.Atitudinea faŃă de autorităŃile locale
Atitudinea faŃă de primărie este una mulŃumitoare. 57% au răspuns că sunt mulŃumiŃi şi foarte
mulŃumiŃi de activitatea primăriei.

24.InformaŃii cu privire la activitatea administraŃiei locale
Principalele informaŃii legate de acŃiunile administraŃiei locale sunt obŃinute din mass-media sau sediul
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primăriei.

Strategia privind dezvoltarea durabilă a Municipiului Slobozia, jud. IalomiŃa

Capitolul 2
Analiza SWOT a Municipiului Slobozia şi obiectivele strategice
Pentrua putea propune opŃiuni corecte, strategia de dezvoltare durabilă trebuie fundamentată pe o
analiză relevantă a stării comunităŃii, analiză prin care sunt evidenŃiate cerinŃele, constrângerile şi opŃiunile de
dezvoltare. Analiza SWOT nu este o simplă prezentare a factorilor care descriu situaŃia economică şi socială
curentă şi condiŃiile de potenŃial ale municipiului Slobozia, ea fiind un instrument de bază în procesul de
identificare a celor mai importante direcŃii strategice şi priorităŃi care să conducă la dezvoltarea economică şi
coeziunea socială în perioada următoare.
În cadrul analizei SWOT se evaluează mai întâi specificul intern al entităŃii pentru care se elaborează
strategia, puncte forte şi puncte slabe. Apoi se analizează influenŃele exterioare, efectele pozitive fiind
considerate oportunităŃi, iar cele negative, pericole.
După o primă evaluare în cadrul prezentării realizate în cadrul PărŃii I, se poate constata că deciziile
sunt dificil de luat, în primul rând pentru că nevoile sunt foarte diversificate şi o prioritizare trebuie să aibă la
conŃine cele mai bune informaŃii posibile care să ajute la înŃelegerea forŃelor, tendinŃelor şi a cauzelor care pot
să intervină la un moment dat.
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bază un suport ştiinŃific de alocare. În principal, analiza situaŃiei existente a furnizat o privire de ansamblu care
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Această analiză a resurselor de care dispune comunitatea va releva punctele tari şi punctele slabe ale
comunităŃii şi mediului ei, oportunităŃile de dezvoltare şi posibilele riscuri ce trebuie evitate.
Utilitatea analizei SWOT constă în faptul că procesul decizional bazat pe această analiză trebuie să
includă următoarele elemente:
• construieşte pe punctele tari;
• elimină punctele slabe;
• exploatează oportunităŃile;
• îndepărtează ameninŃările.

 statutul de reşedinŃă de judeŃ
 amplasarea în centrul unei zone agricole cu
mare potenŃial
 amplasare strategică din punct de vedere al
accesului la pieŃe de desfacere
 reŃea de drumuri naŃionale bine dezvoltată
(situarea la intersecŃia unor axe importante)
 legătura directă cu autostrada BucureştiConstanŃa
 accesibilitate pe calea ferată

Puncte slabe:
 zonă slab dezvoltată (între zonele sărace ale
Ńării)
 infrastructura de circulaŃie locală insuficient
dezvoltată şi degradată din punct de vedere
fizic
 zone din oraş poluate din cauza activităŃilor
productive
 risc de inundaŃii
 insuficienta punere în valoare a obiectivelor
istorice

 existenŃa unui mediu curat la nivel teritorial

 sistem de canalizare insuficient

 existenŃa unei strategii de salubrizare a

 trama stradală insuficient dezvoltată şi

municipiului cu servire la nivelul ariei
periurbane
 existenŃa unor elemente atractive de cadru
natural în imediata vecinătate a oraşului

degradată din punct de vedere fizic;
 lipsa locurilor de parcare în zona centrală
 ineficiența energetică în cazul unor cladiri
publice sau de locuit colective
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Puncte tari ale Municipiului Slobozia:
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 existenŃa unor obiective culturale şi istorice

 transport public în comun slab dezvoltat

 reŃele bine dezvoltate: apă, electricitate, gaz

 spaŃii publice degradate

servire la nivel teritorial

 scăderea numărului populaŃiei şi a ponderii
populaŃiei active

 delegarea gestiunii serviciilor publice de apa-

 grad scăzut de calificare a forŃei de muncă în

canalizare, salubritate, transport în comun,

special în domeniul agriculturii şi industriei

distribuŃie a agentului termic şi management

alimentare

al deşeurilor unor operatori privaŃi
 pondere ridicată a populaŃiei din grupa de
vârstă 15 – 59 de ani
 existenŃa unui potenŃial important de forŃă de
muncă
 existenŃa unei specializări industriale ce
poate sta la baza dezvoltării în sistem cluster
 existenŃa în regiune a unor firme cu tradiŃie
în practicarea agriculturii
 structura economică diversificată a zonei
 autorităŃi locale deschise;
 existenŃa unei activităŃi culturale importante
 grad ridicat de toleranŃã, nivel redus de
conflicte sociale între cetăŃeni;
 sprijin financiar din partea administraŃiei
publice pentru serviciile de asistenŃã socialã
 accesarea de programe finanŃate din
fondurile structurale
 integrarea în strategiile de dezvoltare ale
judeŃului;
 existenŃa infrastructurii suport pentru IMM

 absenŃa

armonizării

sistemului

de

învăŃământ cu cerinŃele pieŃei muncii
 slaba dezvoltare a învăŃământului universitar
 pondere redusă a activităŃilor industriale şi
declinul industriilor tradiŃionale
 sectorul serviciilor slab dezvoltat
 capacitate limitată de a atrage investitori
 ponderea scăzută a tehnologiilor moderne
 putere financiară scăzută a populaŃiei
 promovare insuficientă a oportunităŃilor
locale
 resursele
economice

bugetare

alocate

locale

insuficiente

dezvoltării
nevoilor

existente ale comunității;
 reŃea de sănătate insuficientă, cu dotări
neadecvate;
 dotare tehnico-materialã neadecvată din
şcoli;
 activitate neperformantă pentru un număr
însemnat de agenŃi economici;
 nivel scăzut de salarizare;
 slaba dotare cu mijloace de producŃie a
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metan, telecomunicaŃii cu posibilităŃi de
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producătorilor;
 grad redus de prelucrare a produselor
agricole obŃinute în regiune;
 educaŃie, cultură civică slab dezvoltate, grad
redus de participare civică;
 spirit antreprenorial local neadecvat;
 număr scăzut de locuri de muncă;
 lipsa educaŃiei ecologice a populaŃiei;
 existenŃa câinilor comunitari;

Oportunități:

Amenințări:

 sursele de finanŃare europene

 migrarea forŃei de muncă calificate şi a celei

 apropierea de resurse agricole

cu studii superioare, în special tineri

 dezvoltarea sectorului privat bazat pe

 apariŃia de probleme sociale generate de

resurse agricole
 dezvoltarea infrastructurii produselor agricole
cu valoare adaugată mare
agricultură

cu

valoare

adăugată mare
 îmbunătăŃirea calităŃii serviciilor
 creşterea numărului de IMM –uri din servicii
 dezvoltarea antreprenoriatului şi a structurilor
de suport pentru întreprinderi mici şi mijlocii
 creşterea numărului de investiŃii străine care
pot determina o creştere a competitivităŃii;

industriale
 atractivitate scăzută pentru investitori
 dificultăți în a găsi o identitate economică
 resurse bugetare reduse față de nevoia de
investiții în infrastructură;
 legislația instabilă, incoerentă, ce suferă
dese modificări;
 sprijin redus din partea unor autorităŃi publice
centrale;
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pentru

criza economică;
 impactul aderării la UE asupra unor ramuri

 dezvoltarea ofertei de produse agricole şi de
servicii

 creşterea somajului
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 dezvoltarea antreprenoriatului local.

 concurenŃa zonelor industriale şi turistice din
regiune.

Pe baza diagnosticului din capitolul precedent şi cu ajutorul analizei SWOT de mai sus, suntem
în măsură să evidenŃiem obiectivele strategice de dezvoltare pentru oraşul Slobozia. Identificarea
direcŃiilor de dezvoltare a municipiului a avut la bază principiul dezvoltării locale omogene integrate, înŃelegînd
prin aceasta corelarea celor trei componente majore ale dezvoltării unei comunităŃi şi anume dezvoltarea
economică, dezvoltarea socială şi gestionarea echilibrată a resurselor şi mediului natural, astfel încât
realizarea fiecărui obiectiv strategic, aparŃinând oricărei componente de dezvoltare, actuale sau viitoare, să
aibă un impact pozitiv sau cel puŃin să nu afecteze realizarea obiectivelor din celelalte componente majore ale
dezvoltării.
Viziunea de dezvoltare
Până în anul 2020, oraşul Slobozia va deveni un model de aplicare a principiului dezvoltării omogene
integrate, principalul promotor al acestuia la nivelul judeŃului IalomiŃa.

Misiunea
Promovarea şi diversificarea oportunităŃilor pentru a asigura o excelentă calitate a vieŃii pentru toŃi
cetăŃenii, prin conferirea procesului de dezvoltare locala a unei abordări strategice clare, punctual determinate
de nevoile şi dorinŃele membrilor comunităŃii, flexibilitatea și adaptabilitatea actului decizional, pentru o mai
buna valorificare a resurselor locale
Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Locală constă în crearea unei comunităŃi prospere pe baza
unei dezvoltări socio-economice reale.
În vederea realizării obiectivului general, se va urmări atingerea următoarelor obiective specifice:
•

Dezvoltarea economiei prin atragerea de investiŃii şi creşterea antreprenoriatului autohton, în

acord cu specificul zonei şi crearea de noi locuri de muncă.
Domeniul mediu
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Domeniul economie
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•

Promovarea şi aplicarea măsurilor de protecŃie a mediului.

Domeniul dezvoltare socială
•

Asigurarea echilibrului social şi creşterea nivelului de trai

Domeniul „Amenajarea teritoriului şi infrastructurii de transport”
•

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport.

Domeniul administraŃie publică locală
•

Sporirea capacităŃii administraŃiei publice de a răspunde problemelor locale.

Domeniul educație şi formare
•

Adaptarea şi structurarea sistemului educaŃional şi de formare profesională în conformitate

cu cerinŃele pieŃei muncii.
Domeniul cultură, culte, sport şi agrement
•

Dezvoltarea infrastructurii pentru cultură, culte, sport şi agrement

Capitolul 3
Domeniile dezvoltării Municipiului Slobozia, obiectivele şi proiectele specifice
3.1.Economia locală
3.1.1.Prezentare generală
Principala problemă economică a judeŃului IalomiŃa şi implicit a municipiului Slobozia este numărul
relativ restrâns de activităŃi economice care se structurează în principal pe exploatarea resurselor din
agricultură. Chiar dacă unele dintre aceste sectoare sunt capabile să facă faŃă concurenŃei naŃionale sau
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internaŃionale, gama restrânsă de activităŃi limitează potenŃialul de dezvoltare.
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Dezvoltarea serviciilor specializate pentru deservirea spaŃiului rural şi coordonarea mai eficientă a
spaŃiului judeŃean este posibilă datorită localizării geografice a oraşului, accesibilităŃii, vecinătăŃii unui extins
spaŃiu rural deficitar în servicii sociale precum şi rolului oraşului de reşedinŃă judeŃeană.
PoziŃia geografică relativă favorabilă, forŃa de muncă abundentă, specializarea în industria
alimentară, proximitatea faŃă de pieŃe urbane mari, fac posibilă dezvoltarea activităŃilor economice care să
definească profilul economic şi să consolideze rolul oraşului de polarizare teritorială.
Economia oraşului este specializată în industria alimentară, reprezentând cea mai diversă combinaŃie
de ramuri ale acestei industrii (panificaŃie, ulei, carne, lapte) de obicei întâlnită în marile oraşe cu peste
300000 de locuitori. Aceasta ar trebui să reprezinte premisa de dezvoltare economică a oraşului, fiind în
concordanŃă cu resursele locale şi regionale şi cu tradiŃia şi specializarea forŃei de muncă.
CondiŃiile climatice şi de sol din Bărăganul estic sunt favorabile pentru promovarea agriculturii
ecologice, cu o piaŃă în creştere atât în marile oraşe ale Ńării cât şi la nivelul continentului european. Utilizarea
în industria alimentară a produselor agricole ecologice ar contribui la creşterea valorii adăugate şi la obŃinerea
de profituri mult mai mari.
În acest context, turismul agricol şi ecologic reprezintă o altă alternativă de dezvoltare corelată cu
celelalte componente în creştere ale economiei locale.
FuncŃionează în acest moment 1761 de societăŃi comerciale active (una la 29 de locuitori, raport peste
media naŃională a spaŃiului urban), cele mai multe în domeniul comerŃului, construcŃiilor şi al transportului.
La nivelul Municipiului Slobozia, activitatea economico-socială se axează pe următoarele domenii:
⇒ ActivităŃi ale agenŃiilor turistice – 13
⇒ Agricultură – 95
⇒ Silvicultura – 3
⇒ Pescuit 3
⇒ Industria alimentară -24
⇒ Fabricare băuturi – 1
⇒ Îmbrăcăminte - 10
⇒ Fabricarea hârtiei – 5
⇒ Tipărire şi producere înregistrări – 5
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⇒ Prelucrare lemn, mobila -12
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⇒ Produse chimice - 2
⇒ Cauciuc şi mase plastic – 9
⇒ Produse din minerale nemetalice-5
⇒ Construcții metalice -12
⇒ Productia si distribuŃia de energie electrică, termică, gaze, apă caldă - 34
⇒ Colectare, tratare deșeuri - 16
⇒ ConstrucŃii– 154
⇒ ComerŃ cu ridicata si amanuntul – 717
⇒ Transport -102
⇒ Depozitare – 5
⇒ Poştă şi curierat - 6
⇒ Hoteluri şi restaurante –67
⇒ InformaŃii şi comunicaŃii – 47
⇒ ActivităŃi financiare şi asigurări -55
⇒ ActivităŃi juridice, contabile– 26
⇒ ConsultanŃă în management -71
⇒ Arhitectură şi inginerie – 49
⇒ Publicitate si studiere a pietei - 13
⇒ Activități veterinare – 4
⇒ Protectie, securitate si paza – 15
⇒ Peisagistică - 8
⇒ Secretariat – 18
⇒ InvăŃământ - 4
⇒ Sănătate – 26
⇒ Activitati sportive – 13
⇒ Reparații mașini și echipamente -3
⇒ TranzacŃii imobiliare –28
⇒ Curatenie – 8
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⇒ ReparaŃii calculatoare -15
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Există o mare diversitate de activităŃi iar principalele activităŃi economice, după cifra de afaceri, sunt
din zona industriei alimentare, construcŃiilor, comerŃului şi chimice.

Cifra de afaceri

Nr.
angajati

Fabricarea uleiurilor si grasimilor

993 823 696

474

Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si

154 764 122

77

Nume Firmă

Domeniul de activitate

EXPUR SA
PET STAR HOLDING SRL
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Cei mai importanŃi agenŃi economici, după cifra de afaceri, sunt (la nivelul anului 2012):
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profilelor din material plastic
Comert cu ridicata al materialului lemnos si a
materialelor de constructie si echipamentelor
sanitare

95 919 823

57

PREMIER COM SRL
CHEMGAS HOLDING
CORPORATION SRL

Fabricarea ingrasamintelor si produselor
azotoase

90 124 501

784

VIVANI SALUBRITATE SA

Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase

85 810 800

179

OYL COMPANY SRL

Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale
si nerezidentiale

69 844 128

109

AVICOLA SLOBOZIA SA

Cresterea pasarilor

57 605 756

395

47 493 049

133

COMIND SA

Comert cu amanuntul in magazine
nespecializate, cu vanzare predominanta de
produse alimentare, bauturi si tutun

BRICOLAGE
DISTRIBUTION SRL

Comert cu ridicata al materialului lemnos si a
materialelor de constructie si echipamentelor
sanitare

45 196 930

45

AGRO OIL SERVICE SRL

Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor,
furajelor si tutunului neprelucrat

44 406 341

46

In ceea ce priveşte domeniile majore din perspectiva numărului de angajaŃi, situaŃia este
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următoarea:
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Se constată că principalul domeniu de ocupare este cel al construcŃiilor, urmat de industria
chimică şi cea alimentară.

Agricultura şi silvicultura
Cu toate că are statut de municipiu, Slobozia deŃine importante suprafeŃe agricole ceea ce conduce la
o pondere importantă a agriculturii în economia locală. TradiŃia zonei, existenŃa unor exploataŃii importante şi a
unor activităŃi de prelucrare a produselor agricole, conturează unul din domeniile economice majore ale zonei.
Cultivarea cerealelor şi a păsărilor sunt principalele activităŃi din domeniul agriculturii.
1512
9129
109
353
222
1282
1878
451
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SuprafaŃa fondului forestier
SuprafaŃa arabilă (ha)
SuprafaŃa pomicolă şi viticolă (ha)
Păşuni şi fâneŃe (ha)
Ape şi bălŃi
ExploataŃii agricole
Număr total de animale (2012), din care:
Bovine
Porcine
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Ovine
Păsări
Tipuri de culturi dominante (ha):
Grâu

3830
2.765.733
ha
2010
2011
2012

Porumb
2010
2011
2012
Cartofi
2010
2011
2012
Floarea soarelui
2010
2011
2012
Leguminoase
2010
2011
2012
Altele (in special rapiŃă şi plante
medicilane)

1009
1269
944
ha
985
737
1233
Ha
2,36
2,96
3,06
Ha
528
1025
710
Ha
528
1025
710
ha

2010

760,52

2011
2012

284,92
467,92

În ciuda calităŃii deosebite a terenului, datorită practicării unei agriculturi de subzistentă care
determină un nivel redus de productivitate, recoltele obŃinute sunt în funcŃie de condiŃiile climatice ale anului
agricol. În agricultură lucrează numai 5,6% din numărul de salariaŃi ai municipiului Slobozia. De asemenea,
gospodăriile populaŃiei în cazul bovinelor şi porcinelor. În cazul ovinelor şi în cazul păsărilor marea majoritate
sunt crescute în fermele industriale şi nu în gospodăriile populaŃiei. Numărul mare de animale în gospodăriile
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efectivele de animale înregistrează o evoluŃie fluctuantă, menŃinându-se aproximativ jumătate din efective în
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populaŃiei se explică şi prin existenŃa celor două cartiere de tip rural ale municipiului Slobozia şi anume: Bora
şi Slobozia Nouă (în afara zonei de acŃiune urbană).

Turismul
Lacurile

situate

parŃial

pe

teritoriul

administrativ al municipiului Slobozia, respectiv Iezer
şi Amara, nu sunt exploatate decît pentru recreere de
către locuitorii municipiului Slobozia. Din păcate,
Slobozia nu oferă o paletă de servicii complementare
la turismul banear turiştilor care vin în număr relativ
mare în staŃiunea Amara. AdministraŃia publică şi
agenŃii economici ar trebui să se concentreze pe
dezvoltarea turismului de tranzit sau a turismului de
afaceri şi formare profesională, prin conceperea unor
oferte adecvate în cadrul celor 4 hoteluri şi 2 moteluri
existente, care dispun de 331 de locuri de cazare (254
la hotel şi 77 la motel). În apropierea municipiului
Slobozia a fost construit un parc care nu este
exploatat în prezent la justa sa valoare.
În anul 2012, numărul de sosiri la unităŃile de cazare a fost de 8451 şi 16991 înnoptări (aproximativ 2
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înnoptări/sosire).
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3.1.2.Analiza SWOT pentru domeniul “Economie”

 statutul de reşedinŃă de judeŃ
 amplasarea în centrul unei zone agricole cu
mare potenŃial
 amplasare strategică din punct de vedere al
accesului la pieŃe de desfacere
 reŃea de drumuri naŃionale bine dezvoltată
(situarea la intersecŃia unor axe importante)
 legătura directă cu autostrada BucureştiConstanŃa
 accesibilitate pe calea ferată
 reŃele bine dezvoltate: apă, electricitate, gaz
metan, telecomunicaŃii cu posibilităŃi de
servire la nivel teritorial
 pondere ridicată a populaŃiei din grupa de
vârstă 15 – 59 de ani
 existenŃa unui potenŃial important de forŃă de
muncă
 existenŃa unei specializări industriale ce
poate sta la baza dezvoltării în sistem cluster
 existenŃa în regiune a unor firme cu tradiŃie
în practicarea agriculturii

Puncte slabe:
 zonă slab dezvoltată (între zonele sărace ale
Ńării)
 infrastructura de circulaŃii locală insuficient
dezvoltată şi degradată din punct de vedere
fizic
 scăderea numărului populaŃiei şi a ponderii
populaŃiei active
 grad scăzut de calificare a forŃei de muncă în
special în domeniul agriculturii şi industriei
alimentare
 absenŃa

armonizării

sistemului

învăŃământ cu cerinŃele pieŃei muncii
 slaba dezvoltare a învăŃământului universitar
 pondere redusă a activităŃilor industriale şi
declinul industriilor tradiŃionale
 sectorul serviciilor slab dezvoltat
 capacitate limitată de a atrage investitori
 ponderea scăzută a tehnologiilor moderne
 promovare insuficientă a oportunităŃilor
locale
 resursele

bugetare

alocate

locale

insuficiente

 structura economică diversificată a zonei

economice

 autorităŃi locale deschise;

existente ale comunității;

 Integrarea în strategiile de dezvoltare ale
judeŃului;

de

dezvoltării
nevoilor

 activitate neperformantă pentru un număr
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Puncte tari ale Municipiului Slobozia:
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 existenŃa infrastructurii suport pentru IMM
 existenŃa

în

regiune

a

unui

număr

considerabil de agenŃi economici, cu cifre de
afaceri consistente;

însemnat de agenŃi economici;
 nivel scăzut de salarizare;
 slaba dotare cu mijloace de producŃie a
producătorilor;
 grad redus de prelucrare a produselor
agricole obŃinute în regiune;
 spirit antreprenorial local neadecvat;
 proprietate agricolă divizată, fărâmiŃată;
 slaba eficienŃă economică a exploataŃiilor
agricole;
 acces limitat la specialişti, informaŃii şi
consultanŃă în domeniu;
 insuficienŃa strategiei de marketing local şi
insuficienta promovare a produselor şi serviciilor
locale;
 utilizarea pe o scară relativ mică a
tehnologiilor avansate;
 productivitatea industrială este încă scăzută,
raportat la cea din Uniunea Europeană;
 absenŃa unor politici si programe coerente de
dezvoltare economică şi de turism;

 sursele de finanŃare europene
 apropierea de resurse agricole
 dezvoltarea sectorului privat bazat pe
resurse agricole
 dezvoltarea infrastructurii produselor agricole
cu valoare adaugată mare
 dezvoltarea ofertei de produse agricole şi de

Amenințări:
 migrarea forŃei de muncă calificate şi a celei
cu studii superioare, în special pentru tineri
 creşterea somajului
 apariŃia de probleme sociale generate de
criza economică;
 impactul aderării la UE asupra unor ramuri
industriale
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Oportunități:
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servicii

pentru

agricultură

cu

valoare

adăugată mare

 atractivitate scăzută pentru investitori
 incapacitatea de a găsi o identitate

 îmbunătăŃirea calităŃii serviciilor

economica

 creşterea numărului de IMM –uri din servicii

 resurse bugetare reduse față de nevoia de

 dezvoltarea antreprenoriatului şi a structurilor
de suport pentru întreprinderi mici şi mijlocii

investiții în infrastructură;
 legislația instabilă, incoerentă, ce suferă

 creşterea numărului de investiŃii străine care
pot determina o creştere a competitivităŃii;

dese modificări;
 sprijin redus din partea unor autorităŃi publice

 dezvoltarea antreprenoriatului local.

centrale;
 concurenŃa zonelor industriale şi turistice din
regiune.

3.1.3 Obiective pentru domeniul economie
Obiective pentru domeniul industrie şi servicii
Dezvoltarea economiei prin atragerea de investiŃii şi creşterea antreprenoriatului autohton, în acord cu
specificul zonei şi crearea de noi locuri de muncă.
Obiectivele specifice sunt:
1.Promovarea bunurilor şi serviciilor locale.
2.Încurajarea antreprenoriatului autohton
3.Modernizarea infrastructurii de afaceri şi sprijin pentru menŃinerea investiŃiilor existente

3.1.4 Fişe de proiect

Domeniul

Programul / proiectul propus

Economie

Titlul:
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Fişa 1
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Cadrul general

Centru expoziŃional multifuncŃional
Slobozia nu deŃine un spaŃiu adecvat activităŃilor
expoziŃionale de orice natură.

Grup Ńintǎ

AgenŃi economici, populaŃia

Obiective

Modernizarea infrastructurii de afaceri şi sprijin
pentru menŃinerea investiŃiilor existente

MotivaŃia proiectului

-Este necesară dezvoltarea infrastructurii suport
pentru afaceri.
-Un centru expoziŃional facilitează reunirea
producătorilor din diverse domenii şi întâlnirea
cererii cu oferta de diverse bunuri şi servicii

Modul de implementare a proiectului

Poiect executat, urmează să fie licitat.
Va fi amplasat in zona Col. Popescu pe o
suprafata construita de 2500 mp

Sursa de finanŃare/posibile surse de finanŃare

Buget

local,

PO

Regional,

Fonduri

guvernamentale
InstituŃia care răspun de de realizarea Consiliul local
proiectului
Termen de realizare

2019

Indicatori

Centru expoziŃional funcŃional

Fişa 2
Domeniul

Programul / proiectul propus

Economie

Titlul:
Incubator general de afaceri şi pentru

Cadrul general

-Activitatea societăŃilor comerciale în unele
domenii este nesemnificativă
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agricultură
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-Antreprenoriatul

local

este

scăzut

şi

neperformant
-Accesul la finanțare tip start-ul şi dezvoltare
pentru IMM-uri este scăzut
-Există un potenŃial local important pentru
dezvoltarea de afaceri în domeniul agriculturii şi
serviciilor conexe
Grup Ńintǎ

Fermieri locali, agenŃi economici, tineri

Obiective

-Încurajarea antreprenoriatului autohton

MotivaŃia proiectului

-Este nevoie de o integrare a activităŃilor de
producŃie, transport, prelucrare a produselor
agricole, ceea ce presupune existenŃa unor agenŃi
economici, de preferinŃă locali, în domeniu
-Este necesară dezvoltarea antreprenoriatului
local şi facilitarea accesului la finanŃare pentru
IMM-uri.

Modul de implementare a proiectului

Dinamizarea activităŃii incubatorului de afaceri şi
orientarea acestuia şi către activităŃile din
domeniul agricol.
Organizarea anuală a unui seminar cu
exemple de succes de afaceri în domeniul
agricol

Sursa definanŃare/posibilesurse de finanŃare

Buget

local,

PO

Regional,

Fonduri

guvernamentale, PO Resurse umane
Termen de realizare

2016

Indicatori

Cel puțin 10 proiecte de afaceri lansate în fiecare
an, din care cel puŃin 2 în domeniul agriculturii,
minim 10 activităŃi de consultanŃă/lună
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InstituŃia carerăspunde derealizarea proiectului Consiliul local
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Un seminar cu exemple de succes pe an
3.000.000 euro atraşi de IMM-uri pentru start-up
şi dezvoltare până in 2018.

Fişa 3
Domeniul

Programul / proiectul propus

Economie

Titlul:
Agricultură conservativă

Cadrul general

Agricultura

conservativă

are

în

vedere

perturbarea minimă a solului pentru a conserva
structura, fauna şi materia organica a solului
Grup Ńintǎ

Fermierii locali

Scopul proiectului/Obiective

Modernizarea infrastructurii de afaceri şi sprijin
pentru menŃinerea investiŃiilor existente

MotivaŃia proiectului

Diversele rotaŃii şi combinaŃii ale culturilor
stimulează microorganismele din sol şi elimină
dăunătorii plantelor, buruienile şi bolile. Acest tip
de agricultură asigură premisele unor culturi de
tip bio.

Modul de implementare a proiectului

EvidenŃa

clară

a

terenurilor

care

permit

Promovarea unei astfel de agriculturi.
Sursa de finanŃare/posibile surse de finanŃare

Surse private, bugetul local, PO dezvoltare rurală
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desfăşurarea agriculturii conservative.
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InstituŃia

care

răspunde

de

realizarea Incubatorul de afaceri, Fermierii locali

proiectului
Termen de realizare

2016 – demarează informarea
2017 – primele culturi conservative

Indicatori

-2016 o activitate de informare realizată
-2017 – min. 25 ha de culturi conservative

Fişa 4
Domeniu

Programul / proiectul propus

Industria

Titlul:
Creşterea vizibilităŃii produselor şi serviciilor
locale, precum şi a oportunităŃilor pentru
dezvoltarea de afaceri

Cadrul general

Slobozia este o localitate cu atractivitate medie
pentru investiŃii. OportunităŃile locale trebuie
promovate ca şi produsele şi serviciile existente

Grup Ńintǎ

AgenŃii economici

Obiective

Promovarea bunurilor şi serviciilor locale

MotivaŃia proiectului

ComunităŃile locale se află în competiŃie pentru
dezvoltare economică şi atragerea de investiŃii.
Promovarea poate constitui un element de

Modul de implementare a proiectului

Elaborarea unei strategii de marketing local

Sursa de finanŃare/posibile surse de finanŃare

Bugetul local şi contribuŃii ale agenŃilor economici.

InstituŃia

care

răspunde

de

realizarea Consiliul local şi agenŃii economici

proiectului
Termen de realizare

2015
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Indicatori

-strategia de marketing realizată şi operaŃională
Aceasta va cuprinde o gamă extinsă de
instrumente de promovare, suplimentar faŃă de
cele utilizate în prezent: promovare agresivă
online şi media, misiuni de afaceri, participări la
evenimente naŃionale şi internaŃionale etc.
Fişa 5

Domeniul

Programul / proiectul propus

Economia

Titlul:
Facilitarea accesului la spaŃii de producŃie şi
utilităŃi pentru întreprinderi.

Cadrul general

UtilităŃi parc industrial Zona la Est de RAR
UtilităŃile şi spaŃiile de producŃie dau atractivitatea
pentru investiŃii a unei zone

Grup Ńintǎ

AgenŃii economici

Obiective

Modernizarea infrastructurii de afaceri şi sprijin
pentru menŃinerea investiŃiilor existente

MotivaŃia proiectului

Prin accesul facil la utilităŃi se sprijină mediul de
afaceri de către autorităŃile locale

Modul de implementare a proiectului

Realizarea de reŃele de alimentare cu apă,
canalizare, gaze, iluminat public, drumuri acces
parc industrial. Se vor realiza conform proiect.

Sursa definanŃare/posibilesurse de finanŃare

Bugetul local,
Resurse ale agenŃilor economici
PO Regional

Termen de realizare

2015 – extinderea reŃele

Indicatori

-nr. agenŃi economici racordaŃi la canalizare,
alimentare cu apă, alimentare cu gaz

Page66

InstituŃia carerăspunde derealizarea proiectului Consiliul local şi agenŃii economici

Strategia privind dezvoltarea durabilă a Municipiului Slobozia, jud. IalomiŃa

Fişa 6
Domeniul

Programul / proiectul propus

Economia

Titlul:
Centru de inovare în domeniul produselor
alimentare

Cadrul general

Economia oraşului este specializată în
industria alimentară, reprezentând cea mai
diversă combinaŃie de ramuri ale acestei industrii
(panificaŃie, ulei, carne, lapte) de obicei întâlnită
în marile oraşe cu peste 300000 de locuitori.
Aceasta ar trebui să reprezinte premisa de
dezvoltare economică a oraşului, fiind în
concordanŃă cu resursele locale şi regionale şi cu
tradiŃia şi specializarea forŃei de muncă.

Grup Ńintǎ

PopulaŃia, agenŃii economici, producătorii agricoli

Obiective

Modernizarea infrastructurii de afaceri şi sprijin
pentru menŃinerea investiŃiilor existente

MotivaŃia proiectului

Reunirea experienŃelor naŃionale şi internaŃionale
în vederea inovării tehnologice din domeniul
producŃiei alimentare.

Modul de implementare a proiectului

Crearea unui centru de tehnologii în domeniul
producŃiei alimentare.

Sursa de finanŃare/posibile surse de finanŃare

Bugetul local,
Resurse ale agenŃilor economici
PO Cercetare

care

răspunde

de

realizarea Consiliul local, UniversităŃi, instituŃii de cercetare

proiectului
Termen de realizare

2020
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Indicatori

-centru de inovare realizat

Fişa 7
Domeniul
Economia

Programul / proiectul propus
Titlul:
Studiu

privind

Planul

de

Dezvoltare

Periurbana Slobozia
Cadrul general

Dezvoltarea oraşului nu poate fi concepută în
afara zonei periubane. Slobozia trebuie să îşi
asume rolul de coordonator şi integrator al
activităŃilor economice din zonă.

Grup Ńintǎ

PopulaŃia oraşului şi din zona periurbană, agenŃi
economici

Obiective

Modernizarea infrastructurii de afaceri şi sprijin
pentru menŃinerea investiŃiilor existente.

MotivaŃia proiectului

Nevoia de integrare a actvităŃilor economice din
zonă şi corelarea serviciilor publice furnizate.

Modul de implementare a proiectului

Realizare Studiu privind Planul de Dezvoltare
Periurbana Slobozia

Sursa de finanŃare/posibile resurse de

Bugetul local

finanŃare
InstituŃia care răspunde de realizarea

Consiliul local

Termen de realizare

2015

Indicatori

Plan de dezvoltare periurbană realizat.
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Fişa 8
Domeniul

Programul / proiectul propus

Economia

Titlul:
Finalizarea aplicării Planului Integrat de
Dezvoltare Urbană a municipiului Slobozia

Cadrul general

Proiect depus in cadrul POR 2007-2013, Axa 1,
în curs de implementare.

Grup Ńintǎ

PopulaŃia oraşului, agenŃii economici

Obiective

Modernizarea infrastructurii de afaceri şi sprijin
pentru menŃinerea investiŃiilor existente.

MotivaŃia proiectului

PIDU este un instrument de lucru elaborat, ce
ghidează acŃiunile locale de dezvoltare.

Modul de implementare a proiectului

Finalizarea implementării proiectului privind PIDU.

Sursa de finanŃare/posibile resurse de

Bugetul local

finanŃare

PO Regional

InstituŃia care răspunde de realizarea

Consiliul local

Termen de realizare

2020

Indicatori

Proiect privind PIDU finalizat
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3.2.Mediul
3.2.1.Prezentare generală
Oraşul Slobozia poate fi calificat ca prezentând probleme specifice rezultate din activitatea industrială.
Există şi alte aspecte deranjante precum poluarea produsă de depozitarea deşeurilor în locuri neamenajate
sau transportul rutier. Totuşi situaŃia în acest domeniu este una rezonabilă, problema principală fiind cea a
conservării stării mediului înconjurător.
Aerul
Poluarea aerului în oraşul Slobozia se realizează prin transportul rutier, oraşul fiind situat pe drumul
european E60 (Bd. Matei Basarab din localitate), DN2A (Urziceni - Slobozia - ConstanŃa, care trece Dunărea
pe podul de la Hârşova) şi DN21 (Brăila - ÎnsurăŃei - Slobozia - Călăraşi). Activitatea industrială (Chemgas)
reprezintă de asemenea, o sursă de poluare a aerului.
Utilizarea de combustibil solid pentru încâlzire reprezintă o sursă de poluare, dar redusă, oraşul având
Urmare creşteri preŃurilor la agentul termic numeroase debransări de la instalaŃia de termoficarea au
fost înregistrate, astfel că sistemul centralizat de încălzire a fost desființat. În prezent în municipiul Slobozia
sunt în funcŃiune centrale termice de bloc şi numeroase centrale de apartament.
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SpaŃiile comerciale amplasate la parterul acestor locuinŃe colective sunt şi ele dotate cu surse
individuale de energie termică, separarea instalaŃiilor de încălzire fiind realizată de la fragmentarea şi
închirierea / vinderea acestora către diversele firme.
Clădirile individuale din municipiu, inclusiv cele din localităŃile componente Slobozia Nouă şi Bora,
sunt încălzite în mare parte cu gaze la sobe sau sunt dotate cu încălzire centrală, utilizând centrale termice
individuale.
Clădirile din sectorul terŃiar şi-au rezolvat, în general printre primele, asigurarea cu energie termică
de la centrale termice proprii echipate cu cazane moderne, automatizate, cu randament ridicat.
Pentru clădirile care urmează a se edifica în noile zone ale municipiului, dar şi pentru cele existente,
trebuie studiată şi soluŃia preparării apei calde menajere utilizând energia solară prin intermediul panourilor
solare înglobate în acoperişul clădirilor sau pe terasele care permit adoptarea unei orientări şi unui unghi
favorabile captării cu maximum de eficienŃă a energiei solare.
Dat fiind că principala cheltuială din bugetul unei familii este cea cu încălzirea locuinŃei trebuie
promovate şi implementate de către autoritatea locală împreună cu asociaŃiile de proprietar, proiecte de
reabilitare termică.
Municipiul Slobozia este alimentat cu gaze naturale din sistemul naŃional de transport şi distribuŃie
prin intermediul conductei magistrale de transport Jugureanu – Călăraşi la care este racordată reŃeaua de
alimentare cu gaz natural a municipiului Slobozia. În prezent reŃeaua de distribuŃie cu gaze naturale este în
curs de extindere şi funcŃionează în condiŃii tehnice corespunzătoare.
ReŃeaua de repartiŃie alimentează 6 staŃii de reglare de sector repartizate pe întreg teritoriul
municipiului şi din care este alimentată reŃeaua de distribuŃie. Consumatorii urbani alimentaŃi sunt: locuinŃele
colective - pentru prepararea hranei şi pentru prepararea apei calde de încălzire şi a apei calde menajere centralele termice de cuartal şi de bloc, precum şi locuinŃele individuale - pentru încălzire şi prepararea hranei.
StaŃiile de reglare de sector sunt amplasate, pe cât posibil, în centrele de greutate ale consumului, astfel încât
să poată asigura corespunzător toŃi consumatorii.
In prezent, reŃeaua de distribuŃie cu gaze naturale este în curs de extindere, noii consumatori urbani
municipiului Slobozia funcŃionează în condiŃii tehnice corespunzătoare.
În ceea ce priveşte alimentarea cu energie electrică, se observă că, prin natura activităŃii economice,
Slobozia se situează printre municipiile reşedinŃă de judeŃ cu un consum mediu. Consumul specific casnic se
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ridică la o valoare superioară consumului mediu pe Ńară (288,3 kwh/loc). Puterea totală anuală pentru
municipiul Slobozia este de cca. 15 MW (cu încărcare de funcŃionare 75%). Acest consum este defalcat pe
tipuri de consumatori:
−casnic – 3,9MW;
−edilitar-social – 2,3MW;
−transport în comun – 0,24MW;
−sistemul terŃiar 8,8MW.
Necesarul de energie electrică a municipiului Slobozia este asigurat din Sistemul Energetic NaŃional
prin intermediul a doua staŃii de 110/20 kV. Una din staŃii este amplasată in partea de NV a localităŃii intre DN
2A si DN 2C, iar cealaltă in apropierea Combinatului Chimic.
Liniile aeriene de 110 kV folosesc conductoare OL-AL 3×185 mmp. StaŃiile de transformare sunt
interconectate la reŃeaua de 110 kV Valea Călugărească – Urziceni – Căzaneşti – Slobozia – Gura IalomiŃei.
ReŃeaua de medie tensiune (20 kV) este de tip subteran in zonele sistematizate ale municipiului si
aeriană in zonele periferice, pozată pe stâlpi de beton. Aceasta reŃea alimentează doua puncte de alimentare
(PA 8141, PA 8186) si peste 70 posturi de transformare. Majoritatea posturilor de transformare sunt
independente, amplasate în construcŃii de zidărie. In partea nordica a localităŃii sunt 6 posturi aeriene și unul
subteran (PTS 8256). Uneori posturile de transformare sunt cuplate cu alte construcŃii, cum ar fi puncte sau
centrale termice sau înglobate în acestea (hotel Muntenia, Casa de Cultura, Prefectura). Posturile de
transformare sunt legate buclat la reŃeaua de medie tensiune având permanent două posibilităŃi de alimentare.
Gradul de încărcare este de 70%-80%.
ReŃeaua electrică aeriană este pozată pe stâlpi de beton, specifici pentru aceasta tensiune. Pe aceşti
stâlpi sunt pozate atât circuitele pentru alimentarea consumatorilor, cât şi cele pentru iluminat public, telefonie
şi CATV.
Unele din liniile de înaltă și medie tensiune străbat zone urbane, ceea ce creeaza dificultăŃi în
amenajarea urbanistică. Aceste cazuri se întâlnesc în zona de nord a localităŃii între str. Nordului şi calea
ferată, precum şi în zona de SV între bd. Chimiei şi Drumul JudeŃean.

Solul
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Poluarea solului este influenŃată în special de chimizarea unor terenuri agricole, fiind afectate
peste 204 ha de teren.
Încărcarea solului cu elemente chimice (metale grele,sulf, etc.) degradează însuşirile fizice, chimice şi
biologice, contribuind astfel la reducerea capacităŃii productive. Modificările antropice ale solului, cauzate de
construcŃiile de toate felurile, prin operaŃiuni de decopertare, modelare, etc., au dus la crearea altor tipuri de
soluri, aşa numitele protosoluri antropice.
Sistemul de colectare a deşeurilor este unul adecvat. De la sfârşitul anului 2005 municipiul Slobozia
şi o parte din judeŃul IalomiŃa este deservit de Platforma de depozitare Deşeuri Nepericuloase Slobozia,
situată pe şoseaua Amara.
Deşeurile menajere se colectează în mod neselectiv în recipienŃi speciali sau improvizaŃi. RecipienŃii
speciali - pubele metalice şi europubele din material plastic şi cu rotiŃe - sunt utilizaŃi de către gospodăriile
individuale, unele asociaŃii de locatari şi agenŃi comerciali. Majoritatea asociaŃiilor de locatari din blocurile cu
3

număr mare de apartamente folosesc containere de 4 – 8 m , amplasate pe spaŃii amenajate sau nu în acest
scop. Colectarea se face în regim diferit, de obicei de 3 ori pe săptămână în zonele centrale şi o dată pe
săptămână în zonele periferice; la cererea agenŃilor economici importanŃi, colectarea poate fi şi mai frecventă.
Autocontainerele execută 4 – 6 curse zilnice, iar autogunoierele realizează 2 – 3 transporturi pe zi.
Apa
Oraşul beneficiază de un sistem adecvat, în continuă extindere şi modernizare, de alimentare cu apă.
Canalizarea însă este insuficientă şi necesită extindere. Principalele probleme sunt legate de asigurarea
protecŃiei adecvate a apelor de suprafaŃă.
În zona municipiului Slobozia s-au realizat lucrări de apărare împotriva inundaŃiilor prin îndiguirea şi
regularizarea cursului râului IalomiŃa, iar în bazinul hidrografic al râului s-au executat lucrări de amenajare
complexă reprezentate de acumulări pe cursul superior şi mijlociu în vederea atenuării viiturilor.
În prezent municipiul Slobozia este alcătuit din două zone distincte:
−o incintă îndiguită având suprafaŃa totală de cca. 2000 ha care cuprinde majoritatea zonelor
−o zonă neîndiguită care cuprinde restul teritoriului, în care sunt amplasate şi cartierele Bora şi
Slobozia Nouă.
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Incinta îndiguită este delimitată la sud de un dig de cca. 5200 m amplasat pe malul stâng al râului
IalomiŃa, la nord de un dig de cca. 7500 m pe malul drept al pârâului Crivaia, iar la vest şi la est diguri de
racord între cel de nord şi cel de sud, cu lungime de cca. 4400 m şi respectiv 2700 m.
Lucrările de desecare sunt reprezentate de un sistem de canale deschise, unele dintre ele fiind
prezente şi în interiorul incintei îndiguite, în partea de nord a municipiului, având şi rol de preluare a apei
pluviale evacuate din localitate.
Starea digurilor nu este pe deplin satisfăcătoare datorită neîntreŃinerii lor.
Municipiul Slobozia dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă care deserveşte
consumatorii casnici, consumatorii publici şi o parte din consumatorii industriali.
O categorie de disfuncŃionalităŃi o constituie subdimensionarea unor conducte şi utilizarea unor
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În privinŃa distribuŃiei apei către consumatori, aceasta se realizează în bune condiŃii de debit şi
presiune, ca urmare a finalizării lucrărilor de echilibrare a presiunilor în reŃeaua de distribuŃie. Totuşi, pentru
reducerea pierderilor din sistem şi a frecvenŃei avariilor, este necesară înlocuirea conductelor aflate în stare
avansată de uzură datorată coroziunii.
Referitor la contorizarea abonaŃilor, aceasta trebuie continuată până la finalizare şi va avea ca
rezultat, într-o primă fază, reducerea consumurilor de apă.
Actuala reŃea de alimentare cu apă măsoară 107,79 km (12,5 km captare şi aducŃiune, 95,64 km
distribuŃie), existând o capacitate de producere a apei de 22291m3/zi.
Tariful pentru un m3 de apă facturata populaŃiei este de 2,23 lei, consumul mediu fiind de 12
mc/lună/gospodărie.
Apele uzate menajere sunt colectate şi transportate către staŃia de epurare prin intermediul unei
reŃele gravitaŃionale cu trei trepte de pompare. Canalizarea pluvială evacuează apa din precipitaŃii direct în
râul IalomiŃa şi într-unul dintre canalele de desecare. Principala problemă a reŃelei de canalizare este faptul că
aceasta a rămas în urma reŃelei de alimentare cu apă, existând zone importante din municipiu care nu
beneficiază de colectoare de canalizare la care se adaugă şi faptul că o mare parte din colectoarele menajere
au devenit subdimensionate datorită racordării de noi consumatori.
Datorită agresivităŃii apelor subterane, unele colectoare au corodat, motiv pentru care se poluează
apa freatică şi totodată creşte nivelul apei subterane, contribuind astfel la inundarea subsolurilor clădirilor şi
generând probleme de tasare a construcŃiilor.
Lungimea actualei reŃele de canalizare menajeră este de 79,922 km iar lungimea străzilor echipate
cu reŃele de colectare a apelor meteorice este de 30,021 km. Volumul total al apelor uzate evacuate este de
2,218 milioane mc, din care sunt epurate 2,143 mil. mc.
ReŃeaua de canalizare trebuie extinsă şi pe platformele industriale ale oraşului, în special pe
platforma Vest. Lucrărilor de extindere trebuie să li se adauge lucrări de decolmatare a canalizării pluviale.
Modernizarea şi extinderea canalizării menajere şi a celei pluviale trebuie corelată cu modernizarea uzinei de
epurare a oraşului, în special datorită faptului că staŃiile de preepurare ale agenŃilor industriali funcŃionează
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Strategia privind dezvoltarea durabilă a Municipiului Slobozia, jud. IalomiŃa

Zgomotul
ReŃeaua de drumuri ce străbate oraşul reprezintă o sursă permanentă de poluare fonică, alături de
zgomotele rezultate din activitatea industrială şi agricolă. Oraşul este zilnic tranzitat de un număr considerabil
de vehicule, ceea ce generează disconfort pentru populaŃie.

3.2.2.Analiza SWOT
Puncte tari ale Municipiului Slobozia în Puncte slabe:
domeniul mediu
•

Autorități locale deschise

•

•

InexistenŃa de agenŃi economici cu

urbane în unele zone
•

potenŃial major de poluare
•

Sistem

funcŃional

de

colectare

Depunerea necontrolată a deşeurilor
EducaŃie, cultură civică în probleme de

mediu slab dezvoltate

a

deşeurilor

•

•

nevoile oraşului

Sisteme extinse de apă, canalizare,

ReŃea redusă de canalizare în raport cu

alimentare cu gaze şi energie electrică

•

Poluarea solului

•

Serviciu extins de iluminat public

•

InexistenŃa unei rute ocolitoare a

•

ExistenŃa unei strategii de salubrizare a

municipiului în zona de nord

municipiului cu servire la nivelul ariei periurbane

Oportunități:
•

Vechimea reŃelei de apă în unele zone

•

IneficienŃa energetică a unor clădiri

Amenințări:

ExistenŃa resurselor nerambursabile din •

fondurile structurale şi Fondul de Mediu
•

•

Resurse bugetare reduse față de nevoia

de investiții în infrastructură, rețele de utilități

Integrarea în strategiile de dezvoltare ale (apă, canalizare, iluminat public, colectare

mediu
•

•

Sprijin redus din partea altor autorităŃi

PotenŃial mare de dezvoltare a sectorului publice

serviciilor urbane ce vizează protecŃia mediului

•

Întârzieri în aplicarea legislaŃiei de
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judeŃului în ceea ce priveşte problematica de deşeuri)
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•

Posibilitatea

practicării

agriculturii mediu de către unii agenŃi economici
•

ecologice
•

Creşterea numărului de autoturisme

Presiunile exercitate de UE vor conduce

la susŃinerea măsurilor de protecŃie a mediului
•

Dezvoltarea

deşeurilor/materiei

pieŃei
prime

de

reciclare

rezultate

a
din

procesarea deşeurilor.

3.2.3.Obiective pentru domeniul mediu
Obiectivul general în materie de mediu este reprezentat de “promovarea şi aplicarea măsurilor de
protecŃie a mediului”, iar obiectivele specifice sunt:
1.MenŃinerea calităŃii aerului
2.Împiedicarea degradării solului
3.ÎmbunătăŃirea sistemului de protecŃie a apelor de suprafaŃă şi subterane în vederea creşterii gradului
de sănătate a populaŃiei.

3.2.4.Fişe de proiecte
Fişa 9
Domeniul

Programul / proiectul propus

Mediu

Titlul:
Conservarea,

ameliorarea

şi

extinderea

biodiversităŃii fondului forestier
Cadrul general

Actualele zone verzi trebuie protejate şi de aceea

Grup Ńintǎ

PopulaŃia localităŃii

Obiective

MenŃinerea calităŃii aerului

MotivaŃia proiectului

Este necesară menŃinerea şi dezvoltarea actualelor
zone verzi
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Modul de implementare a proiectului

Dezvoltarea acŃiunilor locale de control şi crearea
unui parteneriat cu un ONG, eventual crearea unui
organism - Garda de mediu a copiilor, care să
urmărească:


stoparea defrişării pădurilor

şi a vegetaŃiei forestiere din afara
fondului forestier;


conversia

arboretelor

din

lăstari la codru;


reconstrucŃia

pădurilor

ecologică

a

destructurate

Extinderea suprafeŃei pădurilor şi
a altor forme de vegetaŃie
forestieră în zonele destinate şi
amenajate

pentru

sport,

agrement, recreere;
Sursa

de

finanŃare/posibile

surse

de Surse private, bugetul local, PO Mediu

finanŃare
InstituŃia

care

răspunde

proiectului

de

realizarea AutorităŃi locale
ONG
Şcoala

Termen de realizare

2014

Indicatori

-1 parteneriat cu un ONG
-crearea Gărzii de mediu a copiilor
-1 acŃiune/an de curăŃire a zonelor verzi cu voluntari

Fişa 10
Domeniul

Programul / proiectul propus
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-plantarea anuală a 500 de arbori cu voluntari
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Mediu

Titlul:
Adoptarea de tehnologii nepoluante de către
agenŃii economici

Cadrul general

Există pe teritoriul Municipiului agenŃi economici
cu potenŃial de poluare

Grup Ńintǎ

AgenŃi economici cu potenŃial de poluare

Obiective

MenŃinerea calităŃii aerului

MotivaŃia proiectului

Modernizarea şi adoptarea unor tehnologii
nepoluante, la agenŃii economici susceptibili de
emisii de noxe atmosferice peste limita CMA, este
o măsură ce poate conduce la îmbunătăŃirea
calităŃii aerului

Modul de implementare a proiectului

Promovarea şi susŃinerea adoptării de tehnologii
nepoluante.
Monitorizarea modului în care sunt reduse
efectele poluante ale activităŃii economice.

Sursa de finanŃare/posibile surse de finanŃare
InstituŃia

care

răspunde

proiectului

de

Resurse ale agenŃilor economici

realizarea Consiliul local
Garda de mediu
AgenŃi economici

Termen de realizare

2017

Indicatori

2017 – toŃi agenŃii economici de pe teritoriul
Municipiului

adoptă

tehnologii

nepoluante,

conforme standardelor europene

Domeniul

Programul / proiectul propus

Mediu

Titlul:
Supravegherea

şi

eliminarea

totală

a
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Fisa 11
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practicilor ilegale de deversare pe sol a
oricăror substanŃe lichide poluante, precum şi
a depozitării necontrolate de deşeuri
Cadrul general

Există

pe

teritoriul municipiului riscul de

deversare şi depozitare de materiale poluante pe
sol
Grup Ńintǎ

AgenŃi economici şi populaŃie

Obiective

Împiedicarea degradării solului

MotivaŃia proiectului

Este

necesară

monitorizarea

şi

protejarea
controlul

solului
deversărilor

prin
şi

depozitărilor de materii pe sol
Modul deimplementare aproiectului

Monitorizarea, controlul şi sancŃionarea celor ce
nu respectă legislaŃia în materie de utilizare a
solului

Sursa definanŃare/posibilesurse de finanŃare

Bugetul local

InstituŃia carerăspunde derealizarea proiectului AutorităŃi locale,
Garda de mediu
AgenŃi economici, populaŃia
Termen de realizare

2015

Indicatori

2015 – reducerea cu 80% a deversărilor şi
depozitărilor necontrolate de substanŃe şi materii
pe sol
Fisa 12

Domeniul

Programul / proiectul propus

Mediu

Titlul:

Cadrul general

In acest moment colectarea selectivă adeşeurilor
nu este o practică generalizată.
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Generalizarea colectării selective a deşeurilor
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Grup Ńintǎ

AgenŃi economici şi populaŃie

Obiective

Împiedicarea degradării solului

MotivaŃia proiectului

Colectarea selectivă a deşeurilor poate genera
venituri şi o reducere a masei de deşeuri de
depozitat

Modul de implementare a proiectului

-campanie de conştientizare a populaŃiei
-generalizarea

sistemului

de

colectare

selectivă
Sursa de finanŃare/posibile surse de finanŃare

Bugetul local şi bugetul consiliului judeŃean, PO
Regional

InstituŃia care răspunde de realizarea

Consiliul local, societate de salubrizare, populaŃia

proiectului
Termen de realizare

2018

Indicatori

2018 –30% din deşeuri colectate selectiv

Fişa 13
Domeniul

Programul / proiectul propus

Mediu

Titlul:
Iluminat

public

cu

consum

redus

de

energie/ecologic cu panouri solare
Cadrul general

În acest moment există iluminat public cu lămpi
cu energie electrică

Grup Ńintǎ

PopulaŃia şi agenŃii economici

Obiective

Creşterea calităŃii aerului

MotivaŃia proiectului

Reducerea poluării aerului prin iluminat public şi

Modul de implementare a proiectului

AchiziŃia de stâlpi ecologici de iluminat public

Sursa de finanŃare/posibile surse de finanŃare

Bugetul local, PO Competitivitate

InstituŃia

care

răspunde

de

realizarea Consiliul local
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nevoia reducerii cheltuielilor bugetare
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proiectului
Termen de realizare

2019

Indicatori

2019 – 50% din iluminatul public ecologic

Fişa 14
Domeniu

Programul / proiectul propus

Mediu

Titlul:
Extinderea sistemului de alimentare cu apă şi
canalizare

Cadrul general

-În oraş există un sistem de alimentare cu apă şi
canalizare ce trebuie extins în concordanŃă cu
expansiunea municipiului

Grup Ńintă

-PopulaŃia şi agenții economici

Obiective

-ÎmbunătăŃirea sistemului de protecŃie a apelor de
suprafaŃă şi subterane în vederea creşterii
gradului de sănătate a populaŃiei

MotivaŃia proiectului

-Expansiunea municipiului

Modul de implementare a proiectului

-Proiectare, execuŃie, branşare la sistemul de
canalizare şi alimentare cu apă
⇒ Reabilitarea sistemului de distribuire a
apei în municipiul Slobozia. Montare
hidranŃi şi robineŃi pe vane
⇒ Realizarea unor reŃele de canalizare
menajeră şi pluvială - Platforma ind.VestL 5691 ml cu Ńeavă PVC 315-500 si teava
PAFSIN 600.
Cosminului
⇒ Reabilitare canalizare menajera str.
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⇒ Reabilitare C.M zona bloc T3-b-dul
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Decebal -Al.Băii
⇒ Extinderea şi reabilitarea sistemului de
canalizare menajeră şi pluvială în
cartierul Slobozia Nouă
⇒ Reabilitare C.M -zona bl.U20 şi str. Garii
⇒ UtilităŃi blocuri ANL zona nord Slobozia
⇒ Conductă refulare str. Cuza Vodă-str.
Viilor
Sursa de finanŃare

-Fonduri structurale (PO Regional), Fondul de
mediu, bugetul local, resurse ale populaŃiei şi
agenŃilor economici, resurse guvernamentale

InstituŃia care răspunde de realizarea

-Consiliul local, agenŃii economici, populaŃia

proiectului
Termen de realizare

-2018

Indicatori

-2018 – 90% din locuinŃe şi agenŃi economici
racordaŃi la sistemul de alimentare cu apă şi
canalizare

Fişa 15
Domeniul

Programul / proiectul propus

Mediu

Titlul:
Generalizarea

utilizării

gazului

metan,

curentului electric şi a energiei solare pentru
încălzirea locuinŃelor şi clădirilor publice
Cadrul general

-Extinderea reŃea de alimentare cu gaz,
extinderea soluŃiilor tehnice de utilizare a energiei
cu energie electrică

Grup Ńintǎ

-Locuitori ai oraşului
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solare, extindere, întreŃinere reŃea de alimentare
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Obiective

-Creşterea calităŃii aerului

MotivaŃia proiectului

-Utilizarea combustibililor solizi reprezintă o sursă
de poluare a aerului

Modul de implementare a proiectului

⇒ SusŃinerea şi sprijinirea populaŃiei pentru
a utiliza gazul metan şi energia solară ca
sursă de încălzire a locuinŃelor
⇒ Extindere

reŃele

gaze

naturale

în

municipiul Slobozia (cartiere noi)
⇒ Inlocuire LES 20 KV Slobozia
⇒ InstalaŃii cu panouri solare – energii
recuperabile la unităŃi de învăŃământ etapa II
Sursa de finanŃare

-Bugetul local;
-Resurse ale populaŃieişi agenŃilor economici
-Fondul de mediu

InstituŃia care răspunde de realizarea

-Consiliul

proiectului

economici, unităŃi de învăŃământ

Termen de realizare

-2019

Indicatori

-2019 – 90% din locuinŃe şi instituŃii publice

local,

locuitorii

oraşului,

agenŃii

folosesc pentru încălzire gazul metan, curentul
electric sau energia solară
Fişa 16
Domeniul

Programul / proiectul propus

Mediu

Titlul:
Reabilitarea termică a blocurilor de locuinŃe şi

Cadrul general

-Există pe teritoriul oraşului blocuri de locuit şi
clădiri publice neizolate din punct de vedere
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a clădirilor publice
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termic
Grup Ńintǎ

-PopulaŃia oraşului ce locuieşte la bloc, instituŃii
publice

Obiective

- Creşterea calităŃii aerului

MotivaŃia proiectului

-Nevoia de a creşte confortul de locuire şi
scăderea cheltuielilor publice prin reabilitarea
termică a clădirilor

Modul de implementare a proiectului

-reabilitarea termică a blocurilor de locuit şi a
clădirilor publice

Sursa de finanŃare/posibile surse de finanŃare

-Bugetul local, bugetul de stat, contribuŃii ale
proprietarilor, PO Regional

InstituŃia care răspunde de realizarea

-Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

-2020

Indicatori

-2020 – 30% din blocurile de locuit reabilitate
termic, 50% din clădirile publice reabilitate termic
Fisa 17

Domeniul

Programul / proiectul propus

Mediu

Titlul:
Platforme de gunoi îngropate

Cadrul general

La momentul actual, platformele de colectare a
gunoiului sunt de suprafața, ceea ce generează
discomfort și reprezintă o potențială sursă de

Grup Ńintǎ

AgenŃi economici şi populaŃie

Obiective

Împiedicarea degradării solului

MotivaŃia proiectului

Îmbunătățirea

sistemului

de

colectare

a

deșeurilor și eliminarea surselor de poluare a
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poluare.
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solului.
Modul de implementare a proiectului

Platformele de

gunoi îngropate vizează

gunoiul din tot Municipiul Slobozia și urmează
să se realizeze silozuri îngropate. La
momentul actual, platformele de colectare a
gunoiului sunt de suprafață.
Sursa de finanŃare/posibile surse de finanŃare

Bugetul local şi bugetul consiliului judeŃean, PO
Regional

InstituŃia care răspunde de realizarea

Consiliul local, societate de salubrizare, populaŃia

proiectului
Termen de realizare

2018

Indicatori

2018 –60% din platformele de gunoi sunt
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îngropate
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3.3.Dezvoltare socială
3.3.1.Prezentare generală
PopulaŃia
PopulaŃia Municipiului este într-o uşoară descreştere. Astfel, în ultimii 20 ani, numărul de locuitori a
scăzut de la 56048 la 45891.
Tabelul PopulaŃia stabilă după etnie, categorii de localităŃi, în judeŃul IALOMIłA şi în oraşul
Slobozia

ORAS SLOBOZIA

Italieni
14

ETN IA
Români

Romi

TOTAL
45891

41310

1272

Armeni

Macedonenei

5

21

Maghiari
6
ETN IA

Turci

Ucrainie
ni

Sarbi

Rusi lipoveni

36

7

5

3
NS

Polonezi
3

Greci
3

Germani
3

3203
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JUDEȚUL
MUNICIPII ȘI ORAȘE
COMUNE

POPUL
AȚIA
STABIL
Ă
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Predomină persoanele de sex feminin –51,2%.
Structura pe grupe de vârstă evidenŃiază o populaŃie echilibrată, cu o oscilaŃie în intervalul 40-44 şi
55-59 ani:
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Din punct de vedere al studiilor, ponderea cea mai mare o au studiile liceale şi universitare:
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Rata natalităŃii în anul 2012 a fost de 8,8 iar rata mortalităŃii de 7,5. Densitatea populaŃiei este
de 408 locuitori/km2.
Din punct de vedere confesional, situaŃia este următoarea:

Fondul de locuinŃe
În 2012, fondul de locuinŃe din oraş era de 18688 (473 în proprietate publică şi 18315 în proprietate
privată, însumând 686565 mp (14,9 mp/locuitor). LocuinŃele sunt atât individuale, unifamiliale, cât şi
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multifamiliale, în blocuri construite înainte de 1990, ca urmare a procesului de urbanizare.
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LocuinŃe construite în perioada 2009-2012:

În acest moment sunt în oraş 19126 salariaŃi şi 1054 şomeri înregistraŃi.
Numărul salariaŃilor
Numărul salariaŃilor în agricultură, silvicultură şi pescuit

19126
922
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ForŃa de muncă
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Numărul salariaŃilor în industrie
Numărul salariaŃilor în industria extractivă
Numărul salariaŃilor în industria prelucrătoare
Numărul salariaŃilor în producŃia şi furnizarea de electricitate,
gaze, apă caldă
Numărul salariaŃilor în distribuŃia apei, salubritate, gestionarea
deşeurilor, activităŃi de decontaminare
Numărul salariaŃilor în construcŃii
Numărul salariaŃilor în comerŃ
Numărul salariaŃilor în transport şi depozitare
Numărul salariaŃilor în hoteluri şi restaurante
Numărul salariaŃilor în informaŃii şi comunicaŃii
Numărul salariaŃilor în intermedieri financiare şi asigurări
Numărul salariaŃilor în tranzacŃii imobiliare
Numărul salariaŃilor în activităŃi profesionale, ştiinŃifice şi tehnice
Numărul salariaŃilor în activităŃi de servicii administrative şi
activităŃi de servicii suport
Numărul salariaŃilor în administraŃie publică şi apărare, asigurări
sociale
Numărul salariaŃilor în activităŃi de spectacole, culturale şi
recreative
Numărul salariaŃilor în alte activităŃi

4056
14
2909
185
948
1782
4358
921
352
304
366
82
439
1182
1249
187
206

Sănătatea
Organizarea şi asigurarea serviciilor de sănătate pentru populaŃie din oraşul Slobozia se realizează
prin reŃeaua unităŃilor sanitare publice, mixte şi particulare, cu următoarea structură:
510
1
1
4
28
19
1
1
1
31
1
4
4
154

Page91

Număr paturi în spitale
Tipul / categoria de unităŃi medico-sanitare
Spitale
Dispensare medicale
Cabinete medicale şcolare
Cabinete medicale individuale
Farmacii
Centre de sănătate mintală
Centre medicale de specialitate
Ambulatorii integrate spitalelor
Cabinete stomatologice
Centre de transfuzie
Laboratoare medicale
Laboratoare de tehnică dentară
Număr medici (sector public şi privat)
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Stomatologi
Farmacişti

36
29

SiguranŃa
În ceea ce priveşte siguranŃa, există Serviciul de poliŃie locală cu 52 de posturi. Este constituit
Serviciul pentru SituaŃii de UrgenŃă cu 61 de voluntari, dar nu este dotat cu utilaje specifice intervenŃiilor.
Servicii sociale
Există în oraş 1819 beneficiari ai serviciilor de asistenŃă socială, efortul bugetar lunar fiind de 303.202
lei. Sunt 259 de dosare pentru ajutor social (649 de persoane), 259 (874 de persoane) de dosare pentru
alocaŃie de sprijin familial. 174 de persoane sunt beneciare ale alocaŃiei de handicap iar 122 de persoane au
statutul de asistent personal.

3.3.2. Analiza SWOT
Puncte tari ale Municipiului Slobozia:

Puncte slabe:



ForŃă de muncă importantă;





AutorităŃi locale deschise;

umane;



ExistenŃa activităŃii de asistenŃă socială şi 

iniŃiative în domeniu;



Participare civică redusă;

Grad ridicat de toleranŃã, nivel redus de 

LocuinŃe neizolate termic;

conflicte sociale între cetăŃeni;


Migrarea populaŃiei tinere către alte zone;



Starea bazei materiale din sistemul sanitar

Sprijin financiar din partea administraŃiei este precară;

publice pentru serviciile de asistenŃã socialã



Infrastructură

sanitară

deficitară

sub



ReŃea şi infrastructură de sănătate

aspectul echipamentelor medicale de investigaŃie şi



Fond de locuinŃe ridicat;

tratament;



Structură echilibrată a populaŃiei;



Dotări limitate pentru situaŃii de urgenŃă



Serviciul pentru situaŃii de urgenŃă



Număr mare de câini comunitari



ExistenŃa serviciului de poliŃie locală
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Scăderea nivelului de pregătire al resurselor
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Oportunități:


Amenințări:

Creșterea rolului pe care oraşul îl are în 

dezvoltarea socială;


ApariŃia de probleme sociale generate de

ExistenŃa resurselor nerambursabile din criza economică;

fondurile structurale;




Exodul forŃei de muncă;



Resurse bugetare limitate pentru domeniul

Integrarea în strategiile de dezvoltare ale ju- dezvoltării sociale.

deŃului;


Dezvoltarea unor relaŃii de parteneriat în

vederea dezvoltării infrastructurii de asistenŃă
socială;


InvestiŃii prívate în domeniul sanitar;



Crearea a noi locuri de muncă prin

încurajarea investiŃiilor private;

4.3.3 Obiective pentru domeniul dezvoltare socială
Obiectivul general în materie de dezvoltare socială este reprezentat de “Asigurarea echilibrului social
şi creşterea nivelului de trai”, iar obiectivele specifice sunt:
1.Facilitarea accesului la locuri de muncă;
2.ÎmbunătăŃirea condiŃiilor de locuire ale populaŃiei;
3.Creşterea stării de sănătate a populaŃiei;
4.Sporirea nivelului de siguranŃă în oraş;
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5. Asigurarea unor prestaŃii adecvate de asistenŃă socială
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3.3.4.Fişe de proiect
Fişa 18
Domeniul

Programul / proiectul propus

Dezvoltare socială

Titlul:
Centru pentru persoanele defavorizate
-azil pentru persoanele cu handicap şi fără
posibilităŃi materiale
-azil de noapte acreditat

Cadrul general

-Există în oraş persoane defavorizate, fie datorită
stării sociale, fie datorită unor probleme de
sănătate.

Grup Ńintǎ

-PopulaŃia defavorizată a oraşului

Obiective

-Asigurarea unor prestaŃii adecvate de asistenŃă
socială

MotivaŃia proiectului

-Nevoia de a asigura adăpost, hrană şi consiliere
temporară pentru persoanele fără adăpost, femei
abuzate, copii, persoane cu handicap

Modul de implementare a proiectului

-ÎnfiinŃarea centrului pentru persoane defavorizate, eventual în parteneriat cu un ONG

Sursa de finanŃare/posibile surse de finanŃare

-Bugetul local, PO Regional

InstituŃia care răspunde de realizarea

-Consiliul local,

proiectului
Termen de realizare

-2018

Indicatori

-Centru cu 20 de locuri funcŃional pentru
-Centru de noapte acreditat
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persoane cu handicap
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Fişa 19
Domeniul

Programul / proiectul propus

Dezvoltare sociala

Titlul:
Cămin de bătrâni

Cadrul general

Nu există în oraş o activitate importantă dedicată
asistării persoanelor de vârsta a treia.

Grup Ńintǎ

PopulaŃia în vârstă a oraşului

Obiective

Asigurarea unor prestatii adecvate de asistenŃă
socială

MotivaŃia proiectului

Este nevoie de un sistem instituŃionalizat de
asistare a persoanelor de vârsta a treia

Modul de implementare a proiectului

InfiinŃarea căminului de bătrâni

Sursa de finanŃare/posibile surse de finanŃare

Bugetul local, PO Regional

InstituŃia care raspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2019

Indicatori

-camin de bătrâni cu 30 de locuri funcŃional

Fişa 20
Domeniul

Programul / proiectul propus

Dezvoltare socială

Titlul:
Centru comunitar al persoanelor în vârstă din
municipiul Slobozia

Cadrul general

Persoanele de vârsta a treia au nevoie de spaŃii

Grup Ńintǎ

PopulaŃia în vârstă a oraşului

Obiective

Asigurarea unor prestatii adecvate de asistenŃă
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de socializare.
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socială
MotivaŃia proiectului

InexistenŃa unui spaŃiu de recreere pentru
persoanele în vârstă.

Modul de implementare a proiectului

Proiect prin care se urmăreste reabilitarea
unui punct termic dezafectat, în scopul amenajării
unui centru de recreere pentru persoanele în
vârstă din municipiul Slobozia – zona MB-uri

Sursa de finanŃare/posibile surse de finanŃare

Bugetul local, PO Regional

InstituŃia care răspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2016

Indicatori

- Centru comunitar al persoanelor în vârstă funcŃional

Fişa 21
Domeniul

Programul / proiectul propus

Dezvoltare socială

Titlul:
Amenajare Centru de zi pentru copii autişti

Cadrul general

Persoanele ce suferă de autism necesită o
atenŃie şi îngrijire specială.

Grup Ńintǎ

PopulaŃia oraşului

Obiective

Asigurarea unor prestatii adecvate de asistenŃă
socială

MotivaŃia proiectului

InexistenŃa unui spaŃiu destinat persoanelor
autiste.

Modul de implementare a proiectului

Ideea de proiect vizează reabilitarea unui
punct termic dezafectat în scopul amenajării unui
Slobozia.

Sursa de finanŃare/posibile surse de finanŃare

Bugetul local, PO Regional
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InstituŃia care răspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2017

Indicatori

- Centru funcŃional

Fişa 22
Domeniul

Programul / proiectul propus

Dezvoltare socială

Titlul:
Baza de date a ocupaŃiilor

Cadrul general

-Nu există la nivelul Municipiului o evidenŃă
exactă cu nivelul de pregătire şi ocupaŃiile
populaŃiei, ca punct de referinŃă pentru formularea
unor obiective strategice, îndeosebi în materie de
reconversie profesională

Grup Ńintǎ

-PopulaŃia

Obiective

-Facilitarea accesului la locuri de muncă

MotivaŃia proiectului

-Nevoia de a avea o evidenŃă exactă cu structura
ocupaŃională a populaŃiei.

Modul de implementare a proiectului

-Organizarea şi completarea bazei de date

Sursa de finanŃare/posibile surse de finanŃare

-Bugetul local

InstituŃia care răspunde de realizarea

-Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

-2015

Indicatori

-Baza de date completă cu ocupaŃiile populaŃiei

Domeniu

Programul / proiectul propus

Dezvoltare socială

Titlul:
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Construirea de locuinŃe sociale
Cadrul general

-Există numeroase familii sărace care nu au
suficiente resurse pentru a-şi construi o locuinŃă;

Grup Ńintǎ

-PopulaŃia săracă,

Obiective

-ÎmbunătăŃirea condiŃiilor de locuire ale populaŃiei

MotivaŃia proiectului

-Fondul de locuinŃe scăzut la nivelul Municipiului

Modul de implementare a proiectului

-Imobil p+3 cazare persoane fără adăpost
-LocuinŃe sociale cartier Bora. Se vor realiza 40 unităŃi
locative din care 25 - unităŃi de tip apartament cu o
camera şi 15 - unităŃi locative apartamant cu două
camere

Sursa de finanŃare/posibile surse de finanŃare

-Bugetul local, PO Regional

InstituŃia care răspunde de realizarea

-Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

-2019

Indicatori

-2019 – imobil p+3 finalizat, locuinŃe sociale
finalizate

Fişa 24
Domeniul

Programul / proiectul propus

Dezvoltare sociala

Titlul:
Dotări pentru Serviciu voluntar pentru situaŃii de
urgenŃă şi pentru PoliŃia locală

Cadrul general

-În acest moment, nu există dotările adecvate

Grup Ńintǎ

-PopulaŃia Municipiului

Obiective

-Sporirea nivelului de siguranŃă în oraş

MotivaŃia proiectului

-Nevoia de a creşte capacitatea de intervenŃie în
situaŃii de urgenŃă
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Modul de implementare a proiectului

-AchiziŃionarea de materiale şi utilaje pentru
Serviciului voluntar pentru situaŃii de urgenŃă şi
pentru PoliŃia locală

Sursa de finanŃare/posibile surse de finanŃare

-Bugetul local

InstituŃia care răspunde de realizarea

-Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

-2016

Indicatori

-Serviciu voluntar dotat – 2015
-Serviciul de poliŃie locală echipat - 2016

Fişa 25
Domeniul

Programul / proiectul propus

Dezvoltare sociala

Titlul:

Amenajarea poligonului militar ca bază de
pregătire fizică specifică, pentru angajaŃii
PoliŃiei locale şi ai ISU
Cadrul general

-În acest moment, nu există o baza de pregătire
adecvată pentru Poliția locală și ISU

Grup Ńintǎ

-PopulaŃia Municipiului

Obiective

-Sporirea nivelului de siguranŃă în oraş

MotivaŃia proiectului

-Nevoia de a creşte capacitatea de intervenŃie în

Modul de implementare a proiectului
-

-

Realizarea următoarelor obiective:
pistă alergare cu zgură
pistă probe complexe
poligon auto-moto
teren sportiv împrejmuit, cu gazon sau cu
covor sintetic, pentru fotbal, tenis,
baschet etc.,
sală tir pentru armament uşor ( pistol
Glock ), cu anexe
magazie/depozit
sală studiu
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Sursa de finanŃare/posibile surse de finanŃare

spaŃii administrative
punct sanitar
grup sanitar exterior
alimentare cu apă, gaze, energie
electrică
- spaŃii verzi
- puncte recreere ( băncuŃe de odihnă,
chioşcuri etc. )
- împrejmuire incintă
- garaj/parcare.
-Bugetul local

InstituŃia care răspunde de realizarea

-Consiliul local

-

proiectului
Termen de realizare

-2016

Indicatori

-Poligon amenajat 2017

Fişa 26
Domeniul

Programul / proiectul propus

Dezvoltare socială

Titlul:
Sprijin pentru dotarea adecvată a unităŃilor
sanitare și realizarea unor unități medicale
noi

Cadrul general

-În acest moment, nu există dotările adecvate
pentru unităŃile sanitare iar acestea sunt

Grup Ńintǎ

-PopulaŃia Municipiului

Obiective

- Creşterea stării de sănătate a populaŃiei

MotivaŃia proiectului

-Nevoia de a creşte nivelul de dotare al unităŃilor
sanitare
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Modul de implementare a proiectului

-Sprijin pentru achiziŃionarea de echipamente în
unităŃile sanitare și realizarea unor unități
medicale noi

Sursa de finanŃare/posibile surse de finanŃare

-Bugetul local, POR, donaŃii, resurse private

InstituŃia care răspunde de realizarea

-UnităŃi sanitare, Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

-2018

Indicatori

-Echipamente noi achiziŃionate
-Cel puțin o unitate sanitară nouă

Fişa 27
Domeniu

Programul / proiectul propus

Dezvoltare socială

Titlul:
Continuarea aplicării legislaŃiei privind câinii
comunitari

Cadrul general

Pe teritoriul Municipiului există un număr mare de
câini fără stăpân

Grup Ńintǎ

PopulaŃia Municipiului

Obiective

Creşterea stării de sănătate a populaŃiei

MotivaŃia proiectului

Nevoia de a soluŃiona problema câinilor fără
stăpân

Modul de implementare a proiectului

Aplicarea legislaŃiei în matrie

Sursa de finanŃare/posibile surse de finanŃare

Bugetul local, PO Regional

InstituŃia care raspunde de realizarea

Consiliul local

Termen de realizare

2015

Indicatori

-pe străzile Municipiului nu mai există câini fără
stăpân
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Fişa 28
Domeniul

Programul / proiectul propus

Dezvoltare socială

Titlul:
InvestiŃii în ansambluri rezidentiale

Cadrul general

-Este necesară sporirea suprafeŃei de locuit în
oraş

Grup Ńintǎ

-Tineri din oraş

Obiective

-ÎmbunătăŃirea condiŃiilor de locuire ale populaŃiei

MotivaŃia proiectului

-Nevoia de a construi locuinŃe pentru tineri

Modul de implementare a proiectului

Conform PUZ aprobat se va realiza SF + PT + DE
pentru realizare infrastuctură şi utilităŃi. SF + PT + DE
pentru realizarea a 5,45 km străzi, bulevarde,
alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale,
drenaj urban, pe terenul în suprafaŃă de 14,50 ha.
aparŃinând domeniului privat al municipiului, pe care
se vor realiza 240 de locuinŃe pentru tineri conform
Legii 15/2003, spaŃii sociale şi comerciale, zone verzi,
etc.

Sursa de finanŃare/posibile surse de finanŃare

-Bugetul local, PO Regional

InstituŃia care răspunde de realizarea

-Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

-2020

Indicatori

-2020 – 240 de noi locuinŃe

Domeniu

Programul / proiectul propus

Dezvoltare socială

Titlul:
Centru de sănătate în nordul oraşului, în zona
lacului Amara

Cadrul general

Resursele naturale trebuie să fie exploatate,
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Slobozia beneficiind de existenŃa lacului Amara,
ale cărui propiretăŃi curative sunt bine cunoscute.
Grup Ńintǎ

PopulaŃia Municipiului, turişti

Obiective

Creşterea stării de sănătate a populaŃiei

MotivaŃia proiectului

ExistenŃa lacului Amara şi proprietăŃile curative
ale acestuia.

Modul de implementare a proiectului

Urmareşte realizarea unui centru de sănătate la
sud de lacul Amara, pentru valorificarea
proprietăŃilor terapeutice ale lacului.

Sursa de finanŃare/posibile surse de finanŃare

Bugetul local, PO Regional, investiŃii private

InstituŃia care raspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2019

Indicatori

-centru de sănătate realizat

3.4.Amenajarea teritoriului şi infrastructura de transport
3.4.1.Prezentare generală
În acest moment, utilizarea terenurilor este stabilită prin PUG, realizat în 1996, actualizat în 2008.
AdministraŃia locală a emis în anul 2012, 794 certificate de urbanism şi un număr de 390 autorizaŃii de
construire. S-a definitivat inventarul bunurilor domeniale.
Utilizarea terenului în oraş este următoarea:
13298,65
1329,35
11969,30
9935,04
1349,17
98,76
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SuprafaŃa totală, din care (ha):
Intravilan (ha)
Extravilan (ha)
SuprafaŃa agricolă (ha), respectiv: arabil, pășuni, fâneŃe,
vii şi livezi,
Păduri şi alte terenuri cu vegetație forestieră (ha)
Terenuri cu ape (ha)
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SuprafaŃa spaŃiilor verzi din municipiu este de 92 ha. Străzile orăşeneşti totalizează 84 de km din care
56 de km străzi modernizate.

Oraşul este străbătut de Drumul european E60 (Bd. Matei Basarab din localitate), DN2A (Urziceni Slobozia - ConstanŃa, care trece Dunărea pe podul de la Hârşova) si DN21 (Brăila - ÎnsurăŃei - Slobozia Călăraşi).
Una din principalele disfuncŃionalităŃi care afectează zona de acŃiune urbană este traversarea
municipiului de cele trei drumuri naŃionale care dau încărcări de trafic mari în trama de circulaŃie majoră a
municipiului. Aceste încărcări se concentrează în cele două zone critice din punct de vedere al circulaŃiei:
intersecŃia dintre DN 2A – DN 2C – Bd. Matei Basarab şi intersecŃia dintre DN 2A – Şoseaua Brăilei – DN 21 –
Bd. Matei Basarab.
Slobozia este nod feroviar al Magistralei 800 a Căilor Ferate Române, M802 Slobozia – Călărași (44
Km), facând legătura cu ruta principală 800 Bucureşti (nord) - CiulniŃa - Feteşti - Medgidia - ConstanŃa Mangalia prin nodul CiulniŃa, la 17 Km
În prezent, gestiunea serviciului public de transport local de călători prin curse regulate a fost delegată

3.4.2.Analiza SWOT
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prin concesiune, urmare organizării licitaŃiei publice. Există 13 vehicule şi 34 de staŃii de îmbarcare.
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Puncte slabe:



Acces la infrastructura rutieră

-reŃea de drumuri nemodernizate



ReŃea importantă de drumuri

−dificultăŃi şi neclarităŃi în organizarea generală a



PUG actualizat

circulaŃiei;



AutorităŃi locale deschise

−lipsa unor artere de tranzit (de exemplu afectarea



SuprafaŃă mare a localităŃii

str. Gării de traficul greu);



ExistenŃa serviciului de transport în comun

−lipsa unor artere interzonale (de exemplu în partea



Acces la calea ferată

de sud faŃă de bd. Matei Basarab);
−supraîncărcarea

unor

artere

în

raport

cu

capacitatea lor de trafic (bd. Matei Basarab, str.
Gării, str. Cosminului, Ocolitoare sud DN 2A);
−neclarităŃi create de continuarea unor profile de
categoria a II-a cu profile de categoria a III-a (bd.
Chimiei între bd. Unirii şi bd. Matei Basarab, str.
Ştefan cel Mare);
−lipsa unor parcaje organizate corespunzător
gradului de motorizare pe municipiu ceea ce duce la
parcarea şi staŃionarea turismelor pe artere
principale, scăzând capacitatea de trafic (bd. Matei
Basarab, bd. Chimiei, str. Gării);
−blocarea unor artere (str. Cosminului după
traversare bd. Matei Basarab, str. Decebal, str. D.
Gherea, str. M. Sadoveanu, str. Gara Nouă);
−rezolvarea necorespunzătoare a unor intersecŃii
(bd. Chimiei cu bd. Matei Basarab, bd. Chimiei cu
str. Cosminului, PiaŃa Gării, bd. Matei Basarab cu
str. Ştefan cel Mare etc.)
−starea proastă a îmbrăcăminŃilor unor artere din
reŃeaua majoră de circulaŃie (bd. Matei Basarab).
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Oportunități:


ExistenŃa resurselor nerambursabile din 

fondurile structurale


Resurse bugetare reduse față de nevoia de

investiții în infrastructură,

Integrarea în strategiile de dezvoltare ale 

judeŃului


Amenințări:

Sprijin redus din partea altor autorităŃi

publice

Dezvoltarea unor relaŃii de parteneriat în

vederea dezvoltării infrastructurii

3.4.3.Obiective pentru domeniul amenajarea teritoriului şi infrastructura de
transport
Obiectivul general în materie de amenajare a teritoriului și infrastructura de transport este reprezentat
de “Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport”, iar obiectivele specifice sunt:
1.ÎmbunătăŃirea continuă a infrastructurii de transport
2.ImbunătăŃirea imaginii oraşului
3.Planificarea adecvată a teritoriului oraşului

3.4.4.Fise de proiect
Fişa 30
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Realizarea de noi drumuri orăşeneşti

Cadrul general

-Expansiunea intravilanului trebuie însoŃită de

Grup Ńintǎ

-PopulaŃia Municipiului

Obiective

-ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport

MotivaŃia proiectului

-Este necesară crearea unei infrastructuri adecvate

Modul de implementare a proiectului

Asigurarea unui trafic în siguranŃă, creşterea
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realizarea infrastructurii aferente
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calităŃii

serviciilor

publice.

ReparaŃii

ale

existentului, desfacere parŃiala borduri, trotuare,
ridicare la cota a căminelor de vizitare, guri
scurgere, aerisiri de gaze, execuŃia straturilor
asfaltice, amenajări, racorduri cu străzile laterale.
Sursa de finanŃare/posibile surse de finanŃare

-Bugetul local, bugetul de stat, PO Regional

InstituŃia care răspunde de realizarea

-Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

-2018

Indicatori

-15 km de drum realizat

Fişa 31
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Reabilitarea drumurilor orăşeneşti, intersecŃii,
poduri

Cadrul general

-Drumurile orăşeneşti necesită o întreŃinere
permanent, modernizare și extindere

Grup Ńintǎ

-PopulaŃia Municipiului

Obiective

-ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport

MotivaŃia proiectului

-Este necesară creşterea atractivităŃii oraşului
prin crearea unei infrastructuri adecvate
-Reabilitarea a 6 străzi: Ianache, Filaturii,

IndependenŃei, Viitor, Şoseaua Brăilei şi Şoseaua
Amara.

Se

urmareste

reabilitarea

părții

carosabile, a trotuarelor, spațiilor verzi, sistemelor
de cabluri – proiecte integrate.
-Consolidare pod metalic tip Anghel Saligny reparaŃii

pod

metalic

suprastructura

şi
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Modul de implementare a proiectului
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infrastructura. Lucrările de întreŃinere şi reparare
sunt: curăŃirea de rugină a întregii suprafeŃe
metalice a podului, vopsirea cu două straturi de
vopsea a supraŃetelor curăŃate de rugină,
înlocuirea şi repararea elementelor metalice
degradate, curăŃirea de depuneri de praf şi
gunoaie a aparatelor de reazem şi a banchetei
cuzineŃilor de la culei şi pile, degajarea rampelor
de acces de vegetaŃie, gunoaie şi arbuşti,
montarea

de

table

indicatoare

pentru

reglementarea circulaŃiei pietonilor
-Reabilitare Pod Pietonal peste râul Ialomița, cu
realizare de pasarelă pentru traversarea variantei
ocolitoare a orașului
- Modernizare DN 21 - Sens giratoriu
Refacerea

sistemului

rutier

degradat,

imbunătăŃirea traficului în intersecŃii şi pe
tronsonul de iesire din localitate, asigurarea
scurgerii apelor.
-Prelungire strada Sudului cu subtraversarea
căii ferate și intersecție cu varianta ocolitoare a
orașului;
-

Reamenajarea

străzii

Nordului

prin

transformarea acesteia în bulevard.
Sursa de finanŃare/posibile surse de finanŃare

-Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri
structurale
-Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

-2016
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InstituŃia care răspunde de realizarea
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Indicatori

-6 strazi reabilitate
-un pod consolidat
-DN 21 modernizat
-subtraversare cale ferată
-transformarea străzii Nordului în bulevard

Fişa 32
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Sistem de monitorizare video a drumurilor
orăşeneşti

Cadrul general

-Un sistem de monitorizare video poate conduce
la utilizarea adecvată a drumurilor orăşeneşti şi la
creşterea siguranŃei de utilizare.

Grup Ńintǎ

-PopulaŃia Municipiului

Obiective

-ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport

MotivaŃia proiectului

-Este necesară asigurarea infrastructurii care să
permită monitorizarea utilizării adecvate a
drumurilor orăşeneşti

Modul de implementare a proiectului

-Instalare sistem video de supraveghere a
drumurilor orăşeneşti

Sursa de finanŃare/posibile surse de finanŃare

-Bugetul local;PO Regional
-InvestiŃie privată

InstituŃia care răspunde de realizarea

-Consiliul local Slobozia

Termen de realizare

-2015

Indicatori

-30 de km de drumuri orăşeneşti monitorizate
video

Fişa 33
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proiectului

Strategia privind dezvoltarea durabilă a Municipiului Slobozia, jud. IalomiŃa

Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
ÎntreŃinerea

sistemului

de

indicatoare

cu

denumirile străzilor, de intrare/ieşire din localitate şi
semne de circulaŃie
Cadrul general

-Design-ul local şi orientarea pe teritoriul
Municipiului se pot îmbunătăŃi prin utilizarea unui
sistem de indicatoare adecvat

Grup Ńintǎ

-PopulaŃia Municipiului, agenŃi economici, turişti

Obiective

-ÎmbunătăŃirea imaginii oraşului

MotivaŃia proiectului

-Sistem de indicatore cu numele străzilor,
marcare a intrărilor/ieşirilor din localitate şi
semnele de circulaŃie trebuie îmbunătăŃite
continuu

Modul de implementare a proiectului

-Realizarea şi montarea de: plăcuŃe cu denumirile
străzilor şi indicatoare de orientare; Plachete de
marcare a intrărilor/ieşirilor din localitate;
-Semne de circulaŃie adecvate

Sursa de finanŃare/posibile surse de finanŃare

-Bugetul local

InstituŃia care răspunde de

-Consiliul local Slobozia

realizarea proiectului
Termen de realizare

2015

Indicatori

-Toate străzile marcate;
-Toate intrările şi ieşirile din oraş marcate;
-Toate intersecŃiile semnalizate adecvat

Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
AchiziŃionarea

de

utilaje

pentru

amenajarea
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spaŃiilor verzi şi lucrări de gestiune a domeniului
public, deszăpezire
Cadrul general

-Este necesară îmbunătăŃirea imaginii oraşului
prin amenajarea domeniului public

Grup Ńintǎ

-PopulaŃia oraşului, turişti

Obiective

-ÎmbunătăŃirea imaginii oraşului

MotivaŃia proiectului

-Armonia arhitecturală sustenabilă trebuie să fie
menŃinută

Modul de implementare a proiectului

-AchiziŃionare utilaje specifice

Sursa de finanŃare/posibile surse de finanŃare

-Bugetul local

InstituŃia care răspunde de realizarea

-Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2016

Indicatori

Utilaje achiziŃionate

Fişa 35
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Ruta ocolitoare a oraşului

Cadrul general

-Este necesară devierea traficului din central
oraşului şi reducerea efectelor poluării

Grup Ńintǎ

-PopulaŃia oraşului, agenŃi economici

Obiective

-ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport

MotivaŃia proiectului

Nevoia de a devia traficul din centrul oraşului.
Construirea rutei ocolitoare de nord a oraşului
împreună cu noul pod peste râul IalomiŃa în zona
Bora
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Executarea unei variante ocolitoare, cu
închidere în partea de sud, în şoseaua care duce
la

autostrada,

realizând

astfel

fluidizarea

circulaŃiei pe coridorul N-S, ce leagă Muntenia de
Moldova (Călăraşi, Slobozia, Brăila, GalaŃi,
Vaslui, Iaşi)
-Realizarea unei variante ocolitoare pentru
transportul greu în zona de Nord a Municipiului,
de-a lungul căii ferate
Sursa de finanŃare/posibile surse de finanŃare

-Bugetul judeŃean, Guvern, PO Transporturi

InstituŃia care răspunde de realizarea

-Consiliul local, Consiliul JudeŃean, Guvern

proiectului
Termen de realizare

2019

Indicatori

-Ruta ocolitoare realizată

Fişa 36
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Pistă pentru biciclete

Cadrul general

-Este necesară crearea unor puncte de atracŃie în
oraş

Grup Ńintǎ

-PopulaŃia oraşului,

Obiective

-ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport

MotivaŃia proiectului

-Oraşul poate deveni un punct de atracŃie pentru
biciclişti

Modul de implementare a proiectului

-Construirea pistei de biciclete între Amara şi

Sursa de finanŃare/posibile surse de finanŃare

-Bugetul judeŃean, Guvern, PO Regional

InstituŃia care răspunde de realizarea

-Consiliul local Slobozia, Consiliul local Amara,

Page112

Slobozia şi în jurul lacului Amara
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proiectului

Consiliul JudeŃean, Guvern

Termen de realizare

2018

Indicatori

-Pista de biciclete realizată

Fişa 37
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Amenajare locuri de parcare

Cadrul general

-Este necesară extinderea numărului locurilor de
parcare pentru a face faŃă cerinŃelor şi
modernizarea celor existente

Grup Ńintǎ

-PopulaŃia oraşului, turişti

Obiective

-ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport

MotivaŃia proiectului

- SpaŃiile de parcare sunt insuficiente

Modul de implementare a proiectului

-Amenajare parcări în zona Bazin de înnot şi Bd.
Chimiei

Sursa de finanŃare/posibile surse de finanŃare

-Bugetul judeŃului, bugetul local, parteneriat publicprivat

InstituŃia care răspunde de realizarea

-Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2016

Indicatori

2016 – parcări amenajate

Fişa 38
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:

Cadrul general

-Canalul Crivaia reprezintă o resursă pentru
irigaŃii, agrement şi colectare ape pluviale

Grup Ńintǎ

-PopulaŃia oraşului, turişti
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Obiective

-ÎmbunătăŃirea imaginii oraşului

MotivaŃia proiectului

- Nevoia de a sigura o alternativă pentru
colectarea apelor pluviale, irigaŃii şi agrement

Modul de implementare a proiectului

Investitia urmăreşte reabilitarea canalului situat
în partea de N, în scopul de asigura colectarea
apelor pluviale şi a asigura posiblitatea de irigare
a terenurilor agricole din partea de N a oraşului,
realizând

totodata

şi

un

spaŃiu

propice

agrementului prin amenajarea malurilor canalului
Sursa de finanŃare/posibile surse de finanŃare

-Bugetul judeŃului, bugetul local, PO Regional

InstituŃia care răspunde de realizarea

-Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2018

Indicatori

2018 – canal amenajat

Fişa 39
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Reabilitarea drumurilor agricole

Cadrul general

-Drumurile

agricole

necesită

o

întreŃinere

permanentă
Grup Ńintǎ

-PopulaŃia Municipiului, agricultori

Obiective

-ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport

MotivaŃia proiectului

-Este necesară crearea facilităŃilor care să
contribuie la dezvoltarea activităŃii agricole

Modul de implementare a proiectului

InvestiŃia urmăreşte reabilitarea unor drumuri
agricole

Sursa de finanŃare/posibile surse de finanŃare

-Bugetul local, Bugetul de stat, PO Dezvoltare
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rurală
InstituŃia care răspunde de realizarea

-Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

-2019

Indicatori

-10 drumuri agricole reabilitate

Fişa 40
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Cadastrul general extravilan

Cadrul general

Este necesara o revedere a zonării funcŃionale a
oraşului

Grup Ńintǎ

PopulaŃia oraşului şi agenŃii economici

Obiective

Planificarea adecvată a teritoriului oraşului

MotivaŃia proiectului

Nevoia de a delimita clar zona extravilană

Modul de implementare a proiectului

Realizarea cadastrului

Sursa de finanŃare/posibile surse de finanŃare

Bugetul local

InstituŃia care raspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2016

Indicatori

-cadastrul general extravilan realizat

Fisa 41
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:

Cadrul general

-Rețeaua de drumuri și accesul către diferite
zone trebuie permanent îmbunătățite

Grup Ńintǎ

-PopulaŃia Municipiului

Page115

Construire pod peste Ialomița

Strategia privind dezvoltarea durabilă a Municipiului Slobozia, jud. IalomiŃa

Obiective

-ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport

MotivaŃia proiectului

-Este necesară creşterea atractivităŃii oraşului
prin crearea unei infrastructuri adecvate

Modul de implementare a proiectului

Podul rutier peste raul Ialomița va fi realizat în
prelungirea bulevardului Chimiei sau într-un un alt
loc din Municipiul Slobozia în vederea realizării
unei alte rute spre Ciulnița.

Sursa de finanŃare/posibile surse de finanŃare

-Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri
structurale

InstituŃia care răspunde de realizarea

-Consiliul local

Termen de realizare

-2020

Indicatori

Pod realizat - 2020
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3.5.AdministraŃia publică locală
3.5.1.Prezentare generală
Aparatul de specialitate al primarului Municipiului Slobozia este organizat şi funcŃionează potrivit
prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare şi
în conformitate cu hotărârile Consiliului Local Slobozia privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi
şi a statului de funcŃii ale aparatului propriu de specialitate.
În ceea ce priveşte situaŃia personalului angajat, situaŃia este următoarea:
106
70
11
25
75
31
19
85
19
26
77
3
44
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Număr total personal angajat, din care (exclusiv demnitarii,
inclusiv secretarul orasului):
FuncŃionari publici de execuŃie
FuncŃionari publici de conducere (inclusiv secretarul
orasului)
Personal contractual
Femei
BărbaŃi
AbsolvenŃi de studii postuniversitare de
specializare/cursuri universitare de masterat
AbsolvenŃi studii universitare de licenŃă
AbsolvenŃi studii liceale
Peste 50 de ani
Între 30 şi 50 de ani
Sub 30 de ani
Vârsta medie a personalului angajat

Strategia privind dezvoltarea durabilă a Municipiului Slobozia, jud. IalomiŃa

Dotări existe:
Număr total calculatoare, din care:
98
50
Achiziționate după anul 2011, inclusiv
Cu acces la imprimantă
98
Cu acces permanent la internet
98
Număr total copiatoare, din care:
3
0
Achiziționate după anul 2011, inclusiv
Număr total aparate foto
2
SpecificaŃi programele informatice de specialitate necesare contabilitate,
desfăşurării activităŃii avute în dotare (contabilitate, urbanism, impozite şi taxe,
administrare fiscală, GIS, etc)
registrul agricol,
managementul
documentelor,
patrimoniu,
gestiune
şi
investiŃii
achiziŃii

3.5.2.Analiza SWOT
Puncte slabe:



AutorităŃi locale deschise;



Număr mic de angajaŃi în administraŃie în



ExistenŃa unui site;

raport cu nevoile Municipiului



Dotare adecvată a instituŃiei, incusiv cu 

Lipsa de motivare pentru o mare parte din
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Puncte tari ale Municipiului Slobozia:
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programe informatice

angajaŃi datorită nivelului de salarizare



Accesare de fonduri structurale;



Resurse financiare importante în bugetul 

local;



Dotări limitate
SpaŃiu limitat



Clădiri administrative nereabilitate



Resurse



Statutul de reşedinŃă de judeŃ

financiare

insuficiente



Personal în general pregătit pentru munca nevoile de dezvoltare ale oraşului

pentru

din administraŃie.
Oportunități:


Creșterea gradului de descentralizare şi 

autonomie locală;


EducaŃie, cultură civică slab dezvoltată,

grad redus de participare civică;

ExistenŃa resurselor nerambursabile din 

fondurile structurale;


Amenințări:

Blocarea accesului la funcŃiile publice

vacante;

Dezvoltarea unor relaŃii de parteneriat în 

Migrarea personalului calificat

vederea dezvoltării instituŃionale;


Elaborarea strategiei de resurse umane

care să cuprindă şi aspectele de planificare,
recrutare, selecŃie, motivare, carieră în general;


ExistenŃa de organizaŃii profesionale ale

funcŃionarilor publici, spaŃii utile de informare, –
asociaŃia contabililor, informaticienilor, oraşelor etc.

3.5.3.Obiective pentru domeniul „AdministraŃie publică”

Obiectivul general în materie îl reprezintă “Sporirea capacităŃii administraŃiei publice de a răspunde
1.Creşterea capacităŃii administrative;
2.Comunicarea adecvată cu cetăŃenii şi mediul de afaceri;
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3.5.4.Fişe de proiect
Fişa 42
Domeniu

Programul / proiectul propus

AdministraŃie publică

Titlul:
Creşterea capacităŃii operaŃionale şi de intervenŃie
prin ridicarea nivelului de pregătire profesională,
teoretică şi practică

Cadrul general

-FuncŃionarii publici au dreptul şi obligaŃia să-şi
îmbunătăŃească nivelul de pregătire profesională

Grup Ńintǎ

-FuncŃionarii publici

Obiective

-Creşterea capacităŃii administrative

MotivaŃia proiectului

-Nevoia de a creşte nivelul de pregătire profesională, în special pregătirea practică a poliŃiştilor
locali

Modul de implementare a proiectului

-Realizarea

analizei

nevoilor

de

formare

profesională;
-Participarea la cursuri de formare profesională
generale şi specifice
Sursa de finanŃare/posibile surse de finanŃare

-Bugetul local

InstituŃia care răspunde de realizarea

-Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

-Anual – analiza nevoilor de formare profesională
şi participarea la forme de pregătire
-Rapoarte individuale şi raport general privind
analiza nevoilor de formare profesională;
-30 de angajaŃi/an participă la diverse forme de
pregătire profesională
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Fişa 43
Domeniu

Programul / proiectul propus

AdministraŃie publică

Titlul:
Creşterea nivelului de pregătire prin schimb de
experienŃă şi vizite de studii

Cadrul general

-AdministraŃia locală a Municipiului Slobozia
trebuie să intre în circuitul naŃional şi internaŃional

Grup Ńintǎ

-FuncŃionarii publici şi aleşii locali

Obiective

-Creşterea capacităŃii administrative

MotivaŃia proiectului

-Nevoia de a creşte nivelul de pregătire profesională prin vizite de studiu şi schimb de experienŃă

Modul de implementare a proiectului

-Utilizarea înfrăŃirilor existente;
-Vizite de studii anual la instituții similare din Ńară,
cu exemple de bune practici;
-Participarea la cel puŃin 5 evenimente pe an din
domeniul de activitate – conferinŃe, seminarii;
-Aderarea la organizaŃii profesionale ale funcŃionarilor publici, spaŃii utile de informare- AsociaŃia
contabililor, informaticienilor etc;
-Realizarea de abonamente la 2 noi publicaŃii de
specialitate

Sursa de finanŃare/posibile surse de finanŃare

-Bugetul local

InstituŃia care răspunde de realizarea

-Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

-2014- abonamente la publicaŃii de specialitate;
profesionale

Indicatori

-2 abonamente la publicaŃii de specialitate
-4 asociaŃii profesionale la care s-a aderat
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Fişa 44
Domeniu

Programul / proiectul propus

AdministraŃie publică

Titlul:
Creșterea nivelului de informare al cetăŃenilor şi
mediului de afaceri din oraş

Cadrul general

-Prin informare, cetăŃenii pot deveni parteneri ai
autorităŃilor locale

Grup Ńintǎ

-FuncŃionarii publici şi aleşii locali;
-PopulaŃia

Obiective

Comunicarea adecvată cu cetăŃenii şi mediul de
afaceri

MotivaŃia proiectului

-Nevoia de a informa cetăŃenii cu privire la modul
de lucru, obiectivele, proiectele şi realizările
autorităŃilor locale

Modul de implementare a proiectului

-Site funcŃional şi actualizat permanent;
-Organizarea unei zile a “PorŃilor deschise” la
primărie, pentru elevi

Sursa de finanŃare/posibile surse de finanŃare

-Bugetul local;

InstituŃia care răspunde de realizarea

-Consiliul local Slobozia

proiectului
Termen de realizare

-2014

Indicatori

-Site actualizat săptămânal;
-100 de vizitatori în cadrul zilei “PorŃilor deschise”

Domeniu

Programul / proiectul propus

AdministraŃie publică

Titlul:
Creşterea nivelului de consultare a cetăŃenilor şi
mediului de afaceri din oraş
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Cadrul general

-Prin consultare, cetatăŃenii pot deveni parteneri
ai autorităŃilor locale şi pot oferi soluŃii pentru
problemele locale

Grup Ńintǎ

-FuncŃionarii publici şi aleşii locali, populaŃia

Obiective

Comunicarea adecvată cu cetăŃenii şi mediul de
afaceri

MotivaŃia proiectului

-Nevoia de a consulta cetăŃenii cu privire la modul
de lucru, obiectivele, proiectele şi realizările
autorităŃilor locale

Modul de implementare a proiectului

-Organizarea de adunări publice pe cartiere, cel
puŃin una pe an în fiecare cartier;
-Organizarea de întâlniri cel puŃin odată pe an cu
tinerii;
-Realizarea o dată la doi ani a unui sondaj de
consultare a populaŃiei cu privire la problemele
majore din oraş;
-ÎnfiinŃarea Consiliului local al elevilor;
-ÎnfiinŃarea

“Sfatului

bătrânilor”

ca

grup

consultativ;
-Organizarea cel puŃin o dată pe an a unor
sesiuni de brainstorming pe probleme de
actualitate din oraş
Sursa de finanŃare/posibilesurse de finanŃare

-Bugetul local

InstituŃia care răspunde de realizarea

-Consiliul local Slobozia,

Termen de realizare

-2014

Indicatori

-4 adunări publice pe an;
-2 întâlniri pe an cu tinerii;
-1 sondaj de consultare la doi ani;
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-ÎnfiinŃarea Consiliului local al elevilor;
-ÎnfiinŃarea “Sfatului bătrânilor” ca grup consultativ;
-O sesiune de brainstorming pe an
Fişa 46
Domeniu

Programul / proiectul propus

Administratie publica

Titlul:
Creşterea nivelului de participare la deciziile
locale ale cetăŃenilor şi mediului de afaceri din
oraş

Cadrul general

-Este un principiu democratic acela al participării
cetăŃenilor la procesul decizional local, în acest fel
asigurându-se eficienŃa deciziilor

Grup Ńintǎ

-FuncŃionarii publici şi aleşii locali;
-PopulaŃia

Obiective

Comunicarea adecvată cu cetăŃenii şi mediul de
afaceri

MotivaŃia proiectului

-Participarea cetăŃenilor la adoptarea deciziilor
majore din comunitate asigură susŃinerea acestora

Modul de implementare a proiectului

-Invitarea a cel puŃin 10 cetăŃeni la fiecare sedinŃă
a consiliului local;
-Identificarea a 2 consilieri comunitari din fiecare

Sursa de finanŃare/posibile surse de finanŃare

-Bugetul local

InstituŃia care răspunde de realizarea

-Consiliul local Slobozia

proiectului
Termen de realizare

-2014

Indicatori

-Participarea a 10 cetăŃeni la fiecare şedinŃă a
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cartier, ca parteneri ai administraŃiei locale
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consiliului local, ca invitaŃi;
-Câte 2 consilieri comunitari activi din fiecare
cartier
Fişa 47
Domeniu

Programul / proiectul propus

Administratie publică

Titlul:
Reabilitarea sediului SPAS

Cadrul general

Sediul SPAS necesită reabilitare şi consolidare

Grup Ńintǎ

-Autoritatea locală

Obiective

-Creşterea capacităŃii administrative

MotivaŃia proiectului

-Nevoia de a crea condiŃii optime pentru
desfăşurarea activităŃilor curente

Modul de implementare a proiectului

-Realizarea lucrărilor de reabilitare

Sursa de finanŃare/posibile surse de finanŃare

-Bugetul local

InstituŃia care răspunde de realizarea

-Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

-2016

Indicatori

-sediu reabilitat

Fişa 48
Domeniu

Programul / proiectul propus

Administratie publică

Titlul:
Dezvoltare

tehnico-materială

a

DirecŃiei

de

EvidenŃă Informatizată a Persoanei
Cadrul general

DirecŃia de EvidenŃă Informatizată a Persoanei trebuie
oricărei solicitări

Grup Ńintǎ

-PopulaŃia oraşului

Obiective

-Creşterea capacităŃii administrative
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MotivaŃia proiectului

-Nevoia de a crea condiŃii optime pentru
desfăşurarea activităŃilor curente

Modul de implementare a proiectului

-AchiziŃionarea

sistemului

integrat

pentru

emiterea documentelor de stare civilă pentru
cetăŃeni
Sursa de finanŃare/posibile surse de finanŃare

-Bugetul local, Bugetul de stat, PODCA

InstituŃia care răspunde de realizarea

- DirecŃia de EvidenŃă Informatizată a Persoanei

Termen de realizare

-2016

Indicatori

-sistem integrat funcŃional
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3.6.Educatie şi formare
3.6.1.Prezentare generală
Slobozia este cel mai important centru educaŃional din judeŃul IalomiŃa, atât ca dezvoltare a reŃelei
educaŃionale cât şi din punctul de vedere al calităŃii actului educaŃional. Structura educaŃională poate asigura
şcolarizarea la toate nivelurile, în cadrul acesteia existând un număr de 3 grădiniŃe, 3 şcoli primare şi
gimnaziale, 8 licee (între care un colegiu naŃional şi un liceu de artă), o şcoală postliceală şi două filiale ale
unor instituŃii de învăŃământ superior. Activitatea şcolară se desfăşoară în 312 de săli de clasă şi cabinete, 56
de laboratoare şi 20 de ateliere şcolare.
ReŃeaua şcolilor primare şi gimnaziale acoperă într-un grad suficient nevoile educaŃionale. Nu acelaşi
lucru se poate spune şi despre învăŃământul liceal a cărui structură educaŃională nu este orientată şi acoperă
parŃial nevoile pieŃei muncii.
Lipsa unei palete mai largi de opŃiuni în învăŃământul superior este suplinită de apropierea faŃă de cel
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Sistemul educaŃional cuprinde următoarele:

UnităŃi de învăŃământ - total

Număr
15

GrădiniŃe de copii
Şcoli din învăŃământul primar şi gimnazial

3
3

Licee
Şcoli postliceale

8
1

Copii înscrişi în grădiniŃe
Elevi înscrişi - total

1486
8743

Elevi înscrişi în învăŃământ primar şi gimnazial

3953

Elevi înscrişi în învăŃământ primar
Elevi înscrişi în învăŃământ gimnazial

2153
1800

Elevi înscrişi în învăŃământ liceal

4279

Elevi înscrişi în învăŃământ de arte şi meserii

7

Elevi înscrişi în învăŃământ postliceal

504

StudenŃi înscrişi

218

StudenŃi înscrişi – proprietate privată

218

Personal didactic - total

669

Personal didactic în învăŃământ preşcolar

100

Personal didactic în învăŃământ primar şi
gimnazial
Personal didactic în învăŃământ primar

322
142

Personal didactic în învăŃământ gimnazial

180

Personal didactic în învăŃământ liceal

245

Personal didactic în învăŃământ postliceal

2

Săli de clasă şi cabinete şcolare

312

Laboratoare şcolare

56

Ateliere şcolare

20

Săli de gimnastică – total

8

Terenuri de sport

15

PC - total

597
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În anul 2013 s-au organizat 35 de cursuri de calificare pentru 562 de cursanŃi. 173 dintre aceştia
au fost din Slobozia, 107 fiind femei.

4.6.2.Analiza SWOT
Puncte tari ale orasului Slobozia:

Puncte slabe:



AutorităŃi locale deschise



ForŃa de muncă slab calificată



SpaŃii de învăŃământ numeroase



Scăderea nivelului de pregătire al resurselor



Personal didactic adecvat şi implicat

umane



PopulaŃie şcolară importantă în raport cu 

totalul populaŃiei

Lipsa dotărilor care să sprijine performanŃa

şcolară



Infrastructură educaŃională importantă





Sistem educaŃional complet

pentru şomeri



ExistenŃa

unor

recalificare, reconversie

forme

de

calificare, 

Lipsa programelor de calificare, recalificare
InexistenŃa unor programe educative pentru

populaŃie


InexistenŃa unui centru de excelenŃă pentru

copii cu rezultate bune

Oportunități:

Existența resurselor nerambursabile din 

fondurile structurale


Resurse bugetare reduse față de nevoia de

investiții în infrastructură

Integrarea în strategiile de dezvoltare ale 

judeŃului


Amenințări:



Exodul forŃei de muncă
ApariŃia de probleme sociale generate de

Dezvoltarea unor relaŃii de parteneriat în criza economică

vederea dezvoltării infrastructurii de educaŃie şi 
cercetare

Scăderea gradului general de pregătire

pentru populaŃia tânără


Riscul de abandon şcolar
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3.6.3.Obiective pentru domeniul educaŃie şi formare
Obiectivul general pentru domeniul educaŃie şi formare este “Adaptarea şi structurarea sistemului
educaŃional şi de formare profesională în conformitate cu cerinŃele pieŃei muncii”, iar obiectivele specifice
sunt:
1. Creşterea accesului şi participării la formarea continuă
3. Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaŃionale

3.6.4.Fişe de proiect
Fişa 49
Domeniu

Programul / proiectul propus

EducaŃie şi formare

Titlul:

Programe de consiliere şi orientare profesională pentru şomeri
Cadrul general

-Sunt şomeri ce au nevoie de reconversie
profesională

Grup Ńintǎ

-Şomeri

Obiective

-Creşterea accesului şi participării la formarea
continuă

MotivaŃia proiectului

-Nevoia de recalificare şi reconversie profesională

Modul de implementare a proiectului

-Identificarea nevoii de instruire;
-Identificarea programelor care pot fi accesate;

Sursa de finanŃare/posibile surse

-Bugetul local;

de finanŃare

-Bugetul judeŃului;
-POS Capital Uman;
-Sponsorizări

InstituŃia care răspunde de realizarea

-Consiliul Local;

Page130

-Organizarea de programe

Strategia privind dezvoltarea durabilă a Municipiului Slobozia, jud. IalomiŃa

proiectului

-AJOFM;
-ONG-uri;

Termen de realizare

-2016

Indicatori

-Scăderea numărului de şomeri ca urmare a
reconversiei

Fişa 50
Domeniu

Programul / proiectul propus

EducaŃie şi formare

Titlul:

Formarea iniŃială şi continuă a cadrelor didactice şi resurselor umane din unităŃile de învăŃământ
Cadrul general

-Formarea continuă a cadrelor didactice asigură
premisele unei educaŃii performante

Grup Ńintǎ

-Cadrele didactice din oraş

Obiective

-Creşterea accesului şi participării la formarea
continuă

MotivaŃia proiectului

-Nevoia de pregătire continuă a cadrelor didactice

Modul de implementare a proiectului

- Evaluarea nevoilor de formare;
- Identificarea programelor aplicabile;
- Elaborarea proiectelor şi implementarea lor

Sursa de finanŃare/posibile surse

-Bugetul local;

de finanŃare

-Bugetul judeŃului;
-Bugetul de stat;

InstituŃia care răspunde

-Consiliul Local;

de realizarea proiectului

-InstituŃii de învăŃământ;
-Inspectoratul Şcolar

Termen de realizare

-2016
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Indicatori

-20% din cadrele didactice urmează anual o formă
de pregătire

Fişa 51
Domeniu

Programul / proiectul propus

EducaŃie şi formare

Titlul:

Reabilitarea şi modernizarea unităŃilor de învăŃământ, inclusiv a bazelor sportive
Cadrul general

-UnităŃile de învăŃământ sunt într-o stare medie şi
necesită îmbunătăŃiri şi modernizari continue (extinderi, racordări la utilităŃi, amenajări grupuri sanitare etc.)

Grup Ńintǎ

-UnităŃile de învăŃământ

Obiective

-Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaŃionale

MotivaŃia proiectului

-Nevoia de a moderniza unităŃile de învăŃământ

Modul de implementare a proiectului

- Evaluarea anuală a stării unităŃilor de
învăŃământ;
- Includerea în planul anual de achiziŃii;
- Realizarea modernizărilor identificate
- Extindere spații școlare pentru ateliere Școala
nr. 2 Sf. Andrei

Sursa de finanŃare/posibile

-Bugetul local;

surse de finanŃare

-Bugetul judeŃului;

InstituŃia care răspunde de realizarea

-Consiliul Local;

proiectului

-InstituŃia de învăŃământ

Termen de realizare

-5 septembrie, în fiecare an

Indicatori

-modernizarea anuală a unităŃilor de învăŃământ
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Fişa 52
Domeniu

Programul / proiectul propus

EducaŃie şi formare

Titlul:

Program after-school şi grădiniŃă cu program
prelungit
Cadrul general

-Nu există suficiente forme de asigurare a pregătirii
elevilor după orele de şcoală şi de supraveghere a
copiilor de grădiniŃă până la venirea părinŃilor de la locul
de muncă

Grup Ńintǎ

-Copii din oraş

Obiective

-Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaŃionale

MotivaŃia proiectului

-Nevoia de a realiza o pregătire a elevilor şi după orele
de şcoală, în condiŃiile în care părinŃii sunt la locul de
muncă;
-Nevoia de a asigura supravegherea copiilor de grădiniŃă.

Modul de implementare a proiectului

-Organizarea de programe after school pentru minimum
50 de elevi;
-GrădiniŃă cu program prelungit pentru 50 de copii,
în sistem parteneriat

Sursa de finanŃare/posibile surse

-ContribuŃii private, POR

InstituŃia care răspunde de realizarea

-Consiliul Local;

proiectului

-InstituŃia de învăŃământ

Termen de realizare

-2017

Indicatori

-50 de elevi cuprinşi în programe after school;
-50 de copii înscrişi la grădiniŃa cu program prelungit
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Fişa 53
Domeniu

Programul / proiectul propus

EducaŃie şi formare

Titlul:

Cadrul general

Sala sport Liceul Pedagogic
Basarab" Slobozia
Se au în vedere următoarele:

"Matei

-realizarea unei săli de gimnastică pentru elevi;
-participarea elevilor la activităŃile sportive;
-conştientizare şi informarea elevilor şi părinŃilor în
legătură cu importanŃa practicării exerciŃiilor fizice
şi sportului,
-îmbunătăŃirea aspectului arhitectonic al zonei.
Grup Ńintǎ

-Elevi

Obiective

-Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaŃionale

MotivaŃia proiectului

-Nevoia de a realiza un spaŃiu adecvat activităŃilor
sportive

Modul de implementare a proiectului

Proiectul se refera la constructia unei săli de
gimnastică cu dimensiuni în plan 13,25 x 45,80m
şi regim de înălŃime parter + parŃial etaj. Structura
de rezistenŃă va fi realizată din cadre de beton
armat, peste care se va executa o şarpantă
metalică uşoară pt. susŃinerea invelitorilor din Ńiglă
metalică, iar închiderile din zidărie de cărămidă
placată termic şi tâmplărie din PVC cu geam

Sursa de finanŃare/posibile

-Bugetul local;

surse de finanŃare

-Bugetul de stat
-PO regional
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InstituŃia care răspunde de realizarea

-Consiliul Local;

proiectului

-InstituŃia de învăŃământ

Termen de realizare

-2017

Indicatori

-sala de sport realizată

Fişa 54
Domeniu

Programul / proiectul propus

EducaŃie şi formare

Titlul:

Cadrul general

Sală sport- Şcoala de Arte şi Meserii nr.6 Slobozia
Se au în vedere următoarele:
-realizarea unei săli de gimnastică pentru elevi;
-participarea elevilor la activităŃile sportive;
-conştientizare şi informarea elevilor şi părinŃilor în
legătură cu importanŃa practicării exerciŃiilor fizice
şi sportului,
-îmbunătăŃirea aspectului arhitectonic al zonei.

Grup Ńintǎ

-Elevi

Obiective

-Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaŃionale

MotivaŃia proiectului

-Nevoia de a realiza un spaŃiu adecvat activităŃilor
sportive
Noua clădire va avea o structură din cadre de
beton armat, cu închideri din zidărie de cărămidă
de 25 cm grosime şi compartimentată interior din
zidărie de 11,5cm grosime. Acoperişul va fi de tip
şarpantă, iar învelitoarea din tablă TEGOLA.
Clădirea propusă este o construcŃie cu formă
dreptunghiulară în plan, cu dimensiuni totale de
26,3 x 17,9m.
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Sursa de finanŃare/posibile

-Bugetul local;

surse de finanŃare

-Bugetul de stat
-PO regional

InstituŃia care răspunde de realizarea

-Consiliul Local;

proiectului

-InstituŃia de învăŃământ

Termen de realizare

-2016

Indicatori

-sala de sport realizată

Fişa 55
Domeniu

Programul / proiectul propus

EducaŃie şi formare

Titlul:
Campus Grup Şcolar "Mihai Eminescu"
Slobozia, Campus Liceul de Arta " Ionel

Perlea", Slobozia
Cadrul general

- Prin realizarea obiectivului se vor îmbunătăŃi
condiŃiile de desfăşurare a procesului de
învăŃământ şi se vor diversifica activităŃile practice

prevăzute în programa şcolară.
Grup Ńintǎ

-Elevi

Obiective

-Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaŃionale

MotivaŃia proiectului

-Nevoia de a realiza un spaŃiu adecvat activităŃilor
educative

Modul de implementare a proiectului

Se vor realiza următoarele: şcoala, sală de
sport, garsoniere cadre didactice, ateliere, cantină
- club, cămin elevi, centrală termică, reŃele

Sursa de finanŃare/posibile

-Bugetul local;

surse de finanŃare

-Bugetul de stat
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-PO Regional
InstituŃia care răspunde de realizarea

-Consiliul Local;

proiectului

-InstituŃii de învăŃământ

Termen de realizare

-2020

Indicatori

-campusuri realizate

Fişa 56
Domeniu

Programul / proiectul propus

EducaŃie şi formare

Titlul:
Dezvoltarea sistemului educaŃional pentru 7
insituŃii de învăŃământ din municipiul Slobozia,
prin implementarea unei Platforme E- EducaŃie

Cadrul general

- Se urmăreşte reducerea decalajului educaŃional
în raport cu standardele europene de învăŃământ,
urmare a îmbunătăŃirii accesului la educaŃie, prin
integrarea TIC şi a eficientizării sistemului de
comunicare şcoala/familie/comunitate

Grup Ńintǎ

-Elevi, profesori, părinŃi

Obiective

-Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaŃionale

MotivaŃia proiectului

-Nevoia de a dezvolta sistemul educaŃional cu
ajutorul noilor tehnologii

Modul de implementare a proiectului

-Platformă e-educaŃie

Sursa de finanŃare/posibile

-Bugetul local;

surse de finanŃare

-POS Competitivitate

InstituŃia care răspunde de realizarea

-Consiliul Local;

proiectului

-InstituŃia de învăŃământ

Termen de realizare

-2016
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Indicatori

-platformă funcŃională

Fişa 57
Domeniu

Programul / proiectul propus

EducaŃie şi formare

Titlul:
Ateliere de igienă a corpului omenesc SAM
nr.6 prin transformarea unui punct termic

Cadrul general

- Prin realizarea obiectivului propus se urmăreşte
pregătirea practică a elevilor în estetica şi igiena
corpului omenesc, precum şi alte activităŃi nou
înfinŃate.

Grup Ńintǎ

-Elevi

Obiective

-Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaŃionale

MotivaŃia proiectului

- Este necesară dezvoltarea unor activităŃi
practice pentru elevi şi corelarea acestora cu
piaŃa muncii.

Modul de implementare a proiectului

InvestiŃia se va realiza în baza unei documentaŃii
tehnico - economice care va cuprinde lucrări de
amenajare a punctului termic şi anume: izolare
termica a faŃadei, montare ferestre cu geam
termopan, realizare învelitoare, compartimentări şi
amenajări

interioare,

instalaŃii

interioare

şi

asigurarea utilităŃilor - apă, canalizare, încălzire,
Sursa de finanŃare/posibile

-Bugetul local;

surse de finanŃare

-PO Capital Uman

InstituŃia care răspunde de realizarea

-Consiliul Local;

proiectului

-InstituŃia de învăŃământ
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Termen de realizare

-2017

Indicatori

-atelier funcŃional

Fişa 58
Domeniu

Programul / proiectul propus

EducaŃie şi formare

Titlul:
Centru pentru tineret prin transformarea
unui punct termic

Cadrul general

- Prin realizarea obiectivului propus se urmăreşte
crearea unui spaŃiu pentru pregătirea practică a
elevilor în afara orelor de şcoală

Grup Ńintǎ

-Elevi

Obiective

-Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaŃionale

MotivaŃia proiectului

- Este necesară dezvoltarea unor activităŃi
practice pentru elevi şi corelarea acestora cu
piaŃa muncii.

Modul de implementare a proiectului

InvestiŃia se va realiza în baza unei documentaŃii
tehnico - economice care va cuprinde lucrări de
amenajare a punctului termic şi anume: izolare
termica a faŃadei, montare ferestre cu geam
termopan, realizare învelitoare, compartimentări şi
amenajări

interioare,

instalaŃii

interioare

şi

asigurarea utilităŃilor - apă, canalizare, încălzire,
Sursa de finanŃare/posibile

-Bugetul local;

surse de finanŃare

-PO Capital Uman

InstituŃia care răspunde de realizarea

-Consiliul Local;

proiectului
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Termen de realizare

-2020

Indicatori

-centru funcŃional

Fişa 59
Domeniu

Programul / proiectul propus

EducaŃie şi formare

Titlul:
GradiniŃă

cu

200

de

locuri

Cartier

Pepiniera Slobozia
Cadrul general

Se au în vedere următoarele:
-realizarea

unei

grădiniŃe

cu

200

locuri,

participarea copiilor la acivităŃile educaŃionale,
-conştientizare şi informare a părinŃilor în legătură
cu importanŃa învăŃământului pt. creşterea
nivelului

de

educaŃie,

de

socializare,

îmbunătăŃirea aspectului arhitectonic al zonei.
Grup Ńintǎ

-Copii, părinŃi

Obiective

-Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaŃionale

MotivaŃia proiectului

-Nevoia de a realiza un spaŃiu adecvat pentru
copii de grădiniŃă
Clădirea cu regim de înăltime parter + etaj, va
avea următoarele funcŃiuni:
-săli de clasă;
-grupuri sanitare;
-cabinet medical;
-cabinet educatoare;
-izolator, vestiar educatoare;
-centrală termică;
-cabinet director, contabilitate, administrator;
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-cantină, depzite;
-grupuri sanitare persoane cu handicap.
Sursa de finanŃare/posibile

-Bugetul local;

surse de finanŃare

-Bugetul de stat
-PO Regional

InstituŃia care răspunde de realizarea

-Consiliul Local;

Termen de realizare

-2017

Indicatori

-grădiniŃă realizată

Page141

proiectului

Strategia privind dezvoltarea durabilă a Municipiului Slobozia, jud. IalomiŃa

3.7.Cultură, culte, sport şi agrement
3.7.1.Prezentare generală
Slobozia este şi cel mai important centru cultural al judeŃului IalomiŃa. În Slobozia funcŃionează 19
biblioteci şi Biblioteca JudeŃeană IalomiŃa, Muzeul JudeŃean IalomiŃa şi Muzeul NaŃional al Agriculturii, Centrul
Cultural „Ionel Perlea” care face parte din circuitul UNESCO. Mass-media este un sector deosebit de
dezvoltat: în Slobozia funcŃioneaza un studiou local al unei televiziuni centrale, trei posturi de radio şi apar mai
multe ziare şi publicaŃii periodice judeŃene sau regionale.

InstituŃii de spectacole şi concerte – total număr

1

Spectatori şi auditori la reprezentaŃii artistice – total număr

50000

Personalul angajat din instituŃiile şi companiile de spectacole - număr

7

Biblioteci – total -număr

19

Biblioteci publice - număr

1

Volume existente în biblioteci - număr

449801

Cititori activi la biblioteci - număr

9056

Volume eliberate - număr

148282
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Infrastructura pentru cultură este reprezentată de urmatoarele:
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Personalul angajat în biblioteci – număr

19

Muzee - număr

2

Vizitatori ai muzeelor - număr

49572

Personalul angajat din muzee - număr

48
Există mai multe biserici şi catedrale ale
diferitelor culte. Un eveniment important s-a derulat în
1993: înfiinŃarea la cererea clerului şi credincioşilor, a
Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, cu sediul la Slobozia,
ca o recunoaştere a rolului jucat de-a lungul secolelor de
Mănăstirea SfinŃii Voievozi în păstrarea tradiŃiilor creştinortodoxe.
Deşi Slobozia nu este un oraş turistic,
beneficiază de vecinătatea staŃiunii Amara, ca şi de
poziŃia sa pe drumul european E60 spre litoralul Mării
Negre. Hotelurile şi restaurantele, popasurile turistice de
pe şosea, au sporit gradul de activitate pentru turism.

Parcurile şi zonele de agrement sunt bine reprezentate pe teritoriul oraşului însă există intenŃia de a le
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extinde.
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Există de asemenea, baze sportive şi un mic stadion.
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3.7.2.Analiza SWOT
Puncte tari ale MunicipiuluiSlobozia:

Puncte slabe:

 Resurse naturale importante;

 Dotări limitate pentru sport şi agrement

 AutorităŃi locale deschise

 Stare precară a dotărilor existente pentru

 Existența bibliotecilor, muzeelor

sport

 ExistenŃa unor evenimente culturale la nivel

 Nivelul de dotare şi starea muzeelor,

local şi competiŃii sportive

bazelor sportive

 Baze sportive, stadion

 Nivelul veniturilor redus pentru o parte a

 Activitate importantă a cultelor

populaŃiei şi interesul scăzut pentru activităŃi
culturale

Oportunități:

Amenințări:

 Existența resurselor nerambursabile din

 Resurse bugetare reduse față de nevoia de

fondurile structurale

investiții în infrastructură culturalăşi sportivă

 Integrarea în strategiile de dezvoltare ale

 Sprijin redus din partea altor autorităŃi

judeŃului

publice

 Dezvoltarea unor relaŃii de parteneriat în
vederea dezvoltării de activităŃi culturaleşi sportive

3.7.3.Obiective pentru domeniul cultură, culte, sport şi agrement
Obiectivul general în materie îl reprezintă “Dezvoltarea infrastructurii pentru cultură, culte, sport şi
agrement” iar obiectivele specifice sunt:
1.Punerea în valoare a patrimoniului cultural local
2.Crearea infrastructurii pentru sport şi agrement
3.Consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităŃilor de
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marketing specifice.
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3.7.4.Fișe de proiect
Fişa 60
Domeniu

Programul / proiectul propus

Cultură, culte, sport şi agrement

Titlul:
Sală

de

Sport

Polivalentă

1200

locuri

Municipiul Slobozia
Cadrul general

- O reşedinŃă de judeŃ în care au loc numeroase
activităŃi sportive, necesită o sală polivalentă
adecvată

Grup Ńintǎ

-PopulaŃia oraşului

Obiective

- Crearea infrastructurii pentru sport şi agrement

MotivaŃia proiectului

-Nevoia de a realiza un spaŃiu adecvat activităŃilor
sportive

Modul de implementare a proiectului

Prin realizarea obiectivului se crează condiŃii
optime de organizare de competiŃii sportive şi
participaea unui număr cât mai mare de
spectatori. Se pot găzdui şi meciuri de sală
internaŃionale (volei, hadbal, baschet). Se va
realiza o clădire cuprinzând toate utilităŃile
specifice unei săli de sport polivalentă. Aceasta va
fi racordată la toate utilităŃile existente în zonă

Sursa de finanŃare/posibile

-Bugetul local;

surse de finanŃare

-Bugetul de stat
-PO regional
-Consiliul Local;

proiectului
Termen de realizare

-2018

Indicatori

-sala de sport realizată
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InstituŃia care răspunde de realizarea
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Fişa 61
Domeniu

Programul / proiectul propus

Cultură,culte, sport şi agrement

Titlul:

Amenajare, reamenajare şi extindere parcuri
şi locuri de joacă
Cadrul general

SuprafaŃa parcurilor şi a locurilor de joacă poate fi
extinsă

Grup Ńintǎ

-Locuitorii municipiului, turişti

Obiectiv

- Crearea infrastructurii pentru sport şi agrement

MotivaŃia proiectului

-Nevoia de a amenaja şi extinde suprafaŃa
parcurilor şi a locurilor de joacă

Modul de implementare a proiectului

-Amenajarea unui nou parc;
-Reamanajarea parcurilor existente;
-Reamenajarea locurilor de joacă

Sursa de finanŃare/posibile surse

-Bugetul local;

de finanŃare

- POR

InstituŃia care răspunde

-Consiliul local

de realizarea proiectului
Termen de realizare

-2016

Indicatori

-Un parc nou creat;
-Locuri de joacă reamenajate

Fişa 62
Domeniu

Programul / proiectul propus

Cultură, culte, sport şi agrement

Titlul:

Centrul de promovare turistică
-Promovarea potenŃialului localităŃii şi crearea
infrastructurii în scopul creşterii atractivităŃii ca
destinaŃie turistică.
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Cadrul general

Strategia privind dezvoltarea durabilă a Municipiului Slobozia, jud. IalomiŃa

Grup Ńintǎ

-Oraşul

Obiectiv

-Consolidarea turismului intern prin sprijinirea
promovării produselor specifice şi a activităŃilor de
marketing specifice.

MotivaŃia proiectului

- Obiectivul proiectului este de a face o
promovare insistentă şi remarcată a Municipiului
Slobozia în spaŃiul virtual, pentru ca tot mai multe
persoane să dorească a cunoaşte acest oraş.

Modul de implementare a proiectului

Va fi amplasat la intrarea in Municipiul
Slobozia de pe DN 2A, lângă Muzeul NaŃional al
Agriculturii şi Biserica de lemn “Poiana”, două
obiective

turistice,

reprezentative

pentru

municipiu.
Centrul va oferi informaŃii utile vizitatorilor
despre Slobozia turistică: obiective turistice în
oraş şi în împrejurimi, servicii turistice, posibilităŃi
de cazare, modalităŃi de petrecere a timpului liber
şi informaŃii despre evenimente organizate în oraş
şi în împrejurimi, rezervări de mijloace de
transport etc.
Sursa de finanŃare/posibile surse

-Bugetul local;

de finanŃare

-POR

InstituŃia care răspunde de realizarea

-Consiliul Local

proiectului
Termen de realizare

-2016

Indicatori

-Identificarea celor mai eficiente

mijloace de

-Elaborarea strategiei de marketing general
-ÎnfiinŃarea şi operaŃionalizarea Centrului de
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marketare a produselor turistice specifice zonei;
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promovare turistică
Fişa 63
Domeniu

Programul / proiectul propus

Cultură, sport şi agrement

Titlul:

Zona agrement Pădurea Peri
Cadrul general

Localitatea deŃine resurse naturale importante,
insuficient valorificate

Grup Ńintǎ

-PopulaŃia Municipiului, turişti

Obiectiv

-Crearea infrastructurii de agrement

MotivaŃia proiectului

-Nevoia de a atrage investiŃii prin valorificarea
resurselor naturale ale Municipiului

Modul de implementare a proiectului

-Parteneriat public/privat sau investiŃie publică
pentru realizarea infrastructurii de valorificare a
resurselor naturale.
-Se urmăreşte amenajarea malului lacului Iezer în
zona Pădurea Peri, pentru activităŃi de recreere,
promenadă şi sport

Sursa de finanŃare/posibile surse

-AgenŃi economici;

de finanŃare

- POR

InstituŃia care răspunde

-AgenŃi economici

de realizarea proiectului

-Consiliul local

Termen de realizare

-2019

Indicatori

Zonă de agrement realizată

Domeniu

Programul / proiectul propus

Cultură, culte, sport şi agrement

Titlul:

Amenajarea

malului

IalomiŃei

pentru
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Strategia privind dezvoltarea durabilă a Municipiului Slobozia, jud. IalomiŃa

promenadă
Cadrul general

Localitatea deŃine resurse naturale importante,
insuficient valorificate

Grup Ńintǎ

-PopulaŃia Municipiului, turişti

Obiectiv

-Crearea infrastructurii de agrement

MotivaŃia proiectului

-Malurile IalomiŃei sunt neamenajate şi reprezintă
o resursă importantă pentru agrement

Modul de implementare a proiectului

-Ecologizarea zonei;
-Amenajarea aleilor;
-Amplasarea băncilor
Ecologizarea se va efectua în pateneriat cu
ROMSILVA, voluntari, primărie.

Sursa de finanŃare/posibile surse

-AgenŃi economici;

de finanŃare

-Voluntariat
- Buget local

InstituŃia care răspunde

-Consiliul local

de realizarea proiectului
Termen de realizare

-2015

Indicatori

Zonă de promenadă realizată

Fişa 65
Domeniu

Programul / proiectul propus

Cultură, culte, sport şi agrement

Titlul:
Amenajarea piste şi rampe pentru role şi perete
artificial de căŃărare

Cadrul general

Este necesară dezvoltarea infrastructurii de
oraşului

Grup Ńintǎ

-Locuitorii oraşului/ turişti
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agrement pentru creşterea atractivităŃii turistice a
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Obiectiv

-Crearea infrastructurii de agrement

MotivaŃia proiectului

-Nevoia de a dezvolta infrastructură specifică
activităŃilor de agrement

Modul de implementare a proiectului

-Demararea procesului de amenajare a
infrastructurii de agrement

Sursa de finanŃare/posibile surse de finanŃare

-Buget local
-POR

InstituŃia care răspunde de realizarea

-Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

-2017

Indicatori

-Cel puŃin patru piste şi un perete de căŃărare
realizate

Fişa 66
Domeniu

Programul / proiectul propus

Cultură,culte, sport şi agrement

Titlul:
Extindere Cinema Galax

Cadrul general

Cinema Galax are potenŃial pentru a se
transforma în sală de spectacole

Grup Ńintǎ

-Locuitorii municipiului, turişti

Obiectiv

- Punerea în valoare a patrimoniului cultural local

MotivaŃia proiectului

Crearea de noi funcŃiuni pentru cinematograf

Modul de implementare a proiectului

Se

urmăreşte

reabilitarea

prin

crearea

functionalităŃii de sală de spectacole, realizarea
unei

săli

de

consiliu

şi

menŃinerea

şi

Sursa de finanŃare/posibile surse

-Bugetul local;

de finanŃare

- POR

InstituŃia care răspunde

-Consiliul local

Page151

îmbunătăŃirea functionalităŃii de cinematograf.
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de realizarea proiectului
Termen de realizare

-2017

Indicatori

-Cinematograf extins

Fişa 67
Domeniu

Programul / proiectul propus

Cultura, culte, sport si agrement

Titlul:
Consolidare, amenajare lăcaşe de cult,
amenajare cimitir urban la ieşirea din cartierul
Bora spre Cosambeşti

Cadrul general

-Lăcaşele de cult din oraş sunt monumente
istorice şi trebuie protejate

Grup Ńintǎ

-Locuitorii oraşului

Obiectiv

- Punerea în valoare a patrimoniului cultural local

MotivaŃia proiectului

-Nevoia de a consolida şi amenaja lăcaşele de
cult

Modul de implementare a proiectului

-Consolidarea şi amenajarea lăcaşelor de cult
-Amenajare cimitir pe o suprafaŃă de 7 ha

Sursa de finanŃare/posibile surse

-POR;

de finanŃare

-Bugetul local;

InstituŃia care răspunde de realizarea

-Consiliul Local;

proiectului

-Biserica

Termen de realizare

-2017

Indicatori

- 2 lăcaşe de cult consolidate şi amenajate
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-cimitir amenajat
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Figa 68

Domeniu

Pfogrsmul / proiectul propus

Cullur6, culte, gport 9iagrement

Titlul:

Marketingul oragului
"Promovarea potentjalului local
inlrastructurii

in scopul

atii 9i

crearea

cresterii atractivitetii ca

destinalie turidice.

- Punerea in valoare a pat moniului cultural local

-Ca parte a activititilor de constructie a imagin

este necesar sd existe o se e de iniliative care
se inlluenteze publicul larg.

Modul do implementare a proi€ctulul

-Crearea u nei imagini atractive a produsuluiSlobozia pe piaia jntemi

Sursa de finanlerdposibile surse

-Bugetul local;

de finantare

-POR

Institufia care fispunde de realizarea

prolectului
Temen de realizarc

ldentilicarea celor mai eliciente mijloace de
marketare a produselor turistice speciice zonei;
-Elaborarea strategiei de marketing

PRESEDINTE DE
Beciu Elisab

Contrasemneaz{,
SECRETAR MUNICIPIU,
Costea

Agripina-cabriela
V/

,&e,
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