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Introducere	/	Sumar	executiv		

	

Abrevieri		

	 	

Definiții	necesare	

	

Capitolul	1.	Aspecte	introductive		

1.1. Strategia	UE	pentru	Dezvoltare	Durabilă		

Dezvoltarea	durabilă	 reprezintă	 satisfacerea	necesităților	 generațiilor	prezente,	 fără	 a	
compromite	capacitatea	generațiilor	viitoare	de	a-și	satisface	propriile	necesități.	Acesta	
este	un	obiectiv	general	al	Uniunii	Europene	stipulat	în	Tratat	şi	care	guvernează	toate	
politicile	 şi	 activitățile	 Uniunii.	 El	 se	 referă	 la	menținerea	 capacității	 pământului	 de	 a	
susține	 viața	 în	 toată	 diversitatea	 ei	 şi	 este	 fundamentată	 pe	 principiul	 democrației,	
egalității	 dintre	 sexe,	 solidaritate,	 respectul	 față	 de	 lege	 şi	 față	 de	 drepturile	
fundamentale,	 inclusiv	 libertatea	și	 egalitatea	de	șanse	pentru	 toți.	Acesta	 îşi	propune	
îmbunătățirea	continuă	a	calității	vieții	şi	a	bunăstării	pe	pământ,	atât	pentru	generațiile	
prezente,	 cât	 şi	 pentru	 cele	 viitoare.	 În	 acest	 scop	 trebuie	 promovată	 o	 economie	
dinamică,	care	să	asigure	locuri	de	muncă	şi	un	înalt	nivel	de	educație,	ocrotirea	sănătății,	
coeziune	 socială	 şi	 teritorială	 şi	 protecția	 mediului,	 într-o	 lume	 sigură,	 care	 respectă	
diversitatea	culturală.	

Dezvoltarea	durabilă	a	devenit	un	obiectiv	politic	al	Uniunii	Europene	începând	cu	anul	
1997,	prin	includerea	sa	în	Tratatul	de	la	Maastricht.	În	anul	2001,	Consiliul	European	de	
la	Goteborg	a	adoptat	Strategia	de	Dezvoltare	Durabilă	a	Uniunii	Europene,	căreia	i-a	fost	
adăugată	o	dimensiune	externă	la	Barcelona,	în	anul	2002.	

În	anul	2005,	Comisia	Europeană	a	demarat	un	proces	de	revizuire	a	Strategiei,	publicând,	
în	luna	februarie,	o	evaluare	critică	a	progreselor	înregistrate	după	2001,	care	punctează	
și	o	serie	de	direcții	de	acțiune	de	urmat	în	continuare.	Documentul	a	evidențiat	și	unele	
tendințe	 nesustenabile,	 cu	 efecte	 negative	 asupra	 mediului	 înconjurător,	 care	 puteau	
afecta	 dezvoltarea	 viitoare	 a	 Uniunii	 Europene,	 respectiv	 schimbările	 climatice,	
amenințările	 la	 adresa	 sănătății	 publice,	 sărăcia	 și	 excluziunea	 socială,	 epuizarea	
resurselor	naturale	și	erodarea	biodiversității.		
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Ca	 urmare	 a	 identificării	 acestor	 probleme,	 în	 iunie	 2005,	 șefii	 de	 state	 și	 guverne	 ai	
țărilor	Uniunii	Europene	au	adoptat	o	Declarație	privind	liniile	directoare	ale	dezvoltării	
durabile,	care	incorporează	Agenda	de	la	Lisabona,	revizuită,	pentru	creșterea	economică	
și	 crearea	 de	 noi	 locuri	 de	 muncă,	 drept	 o	 componentă	 esențială	 a	 obiectivului	
atotcuprinzător	 al	 dezvoltării	 durabile.	După	o	 largă	 consultare,	 Comisia	Europeană	 a	
prezentat,	la	13	decembrie	2005,	o	propunere	de	revizuire	a	Strategiei	de	la	Goteborg	din	
2001.	

Ca	rezultat	al	acestui	proces,	Consiliul	UE	a	adoptat,	la	9	iunie	2006,	Strategia	reînnoită	
de	 Dezvoltare	 Durabilă,	 pentru	 o	 Europa	 extinsă.	 Documentul	 este	 conceput	 într-o	
viziune	strategică	unitară	și	coerentă,	având	ca	obiectiv	general	îmbunătățirea	continuă	
a	 calității	 vieții	 pentru	 generațiile	 prezente	 și	 viitoare	 prin	 crearea	 unor	 comunități	
sustenabile,	 capabile	 să	 gestioneze	 și	 să	 folosească	 resursele	 în	 mod	 eficient	 și	 să	
valorifice	potențialul	de	 inovare	ecologică	și	socială	al	economiei	 în	vederea	asigurării	
prosperității,	protecției	mediului	și	coeziunii	sociale.	

Strategia	UE	pentru	Dezvoltare	Durabilă,	ce	reprezintă	fundamentul	Strategiei	Naționale	
a	 României	 în	 domeniu,	 completează	 Strategia	 de	 la	 Lisabona	 și	 se	 dorește	 a	 fi	 un	
centralizator	pentru	cei	ce	elaborează	politici	publice	și	pentru	opinia	publică,	în	scopul	
schimbării	 comportamentului	 în	 societatea	 europeană	 și,	 respectiv,	 în	 societatea	
românească	 și	 implicării	 active	 a	 factorilor	 decizionali,	 publici	 și	 privați,	 precum	 și	 a	
cetățenilor	 în	 elaborarea,	 implementarea	 și	 monitorizarea	 obiectivelor	 dezvoltării	
durabile.	

Responsabilitatea	pentru	implementarea	Strategiei	revine	Uniunii	Europene	și	statelor	
sale	membre,	implicând	toate	componentele	instituționale	la	nivel	comunitar	și	național.	

Este	 subliniată,	 de	 asemenea,	 importanța	 unei	 strânse	 cooperări	 cu	 societatea	 civilă,	
partenerii	 sociali,	 comunitățile	 locale	 și	 cetățenii	 pentru	 atingerea	 obiectivelor	
dezvoltării	durabile.	

În	 scopul	 atingerii	 obiectivelor	 dezvoltării	 durabile,	 sunt	 identificate	 patru	 obiective-
cheie:	
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Tabel	1	-	Obiectivele	cheie	în	vederea	atingerii	obiectivelor	dezvoltării	durabile	

	

Pentru	 a	 asigura	 integrarea	 și	 corelarea	 echilibrată	 a	 componentelor	 economice,	
ecologice	și	socio-culturale	ale	dezvoltării	durabile,	Strategia	UE	precizează	următoarele	
principii	directoare	ale	unei	politici	de	amenajare	durabilă	pentru	Europa:	

• Promovarea	 coeziunii	 teritoriale	 prin	 intermediul	 unei	 dezvoltări	 socioeconomice	
echilibrate	și	de	îmbunătățire	a	competitivității	

• Promovarea	 încurajării	 dezvoltării	 generate	 de	 funcțiunile	 urbane	 și	 de	
îmbunătățirea	relațiilor	dintre	orașe	și	sate	

• Promovarea	unor	condiții	de	accesibilitate	mai	echilibrate	
• Facilitarea	accesului	la	informație	și	cunoaștere	
• Reducerea	degradării	mediului	
• Valorificarea	și	protecția	resurselor	și	patrimoniului	natural	
• Valorificarea	patrimoniului	cultural	ca	factor	de	dezvoltare	
• Dezvoltarea	resurselor	energetice	în	menținerea	securității	
• Promovarea	unui	turism	de	calitate	și	durabil	
• Limitarea	preventivă	a	efectelor	catastrofelor	naturale	

În	 25	 septembrie	 2015	 Comisia	 Europeană	 a	 transmis	 agenda	 2030	 a	 Organizației	
Națiunilor	 Unite	 pentru	 dezvoltare	 durabilă.	 Agenda	 2030	 este	 un	 cadru	 universal	
destinat	 tuturor	 țărilor	 în	 scopul	 de	 a	 contribui	 la	 eradicarea	 sărăciei	 și	 la	 realizarea	
dezvoltării	 durabile	 până	 în	 anul	 2030,	 include	 un	 set	 ambițios	 de	 17	 obiective	 de	
dezvoltare	durabilă	și	a	fost	adoptată,	la	New	York,	cu	ocazia	unui	summit	special	al	ONU.	

Agenda	 2030	 pentru	 dezvoltare	 durabilă,	 care	 a	 fost	 adoptată	 în	 2015	 de	 către	
Organizația	 Națiunilor	 Unite,	 stabilește	 un	 cadru	 global	 pentru	 eradicarea	 sărăciei	 și	
realizarea	dezvoltării	durabile	până	în	anul	2030,	pe	baza	obiectivelor	de	dezvoltare	ale	
mileniului	(ODM),	adoptate	în	2000.	Ca	prim	acord	global	de	stabilire	a	unei	agende	de	
acțiune	cuprinzătoare	și	cu	vocație	universală,	Agenda	2030	include	un	set	ambițios	de	

Obiective	
cheie	în	
vederea	
atingerii	
obiectivelor	
dezvoltării
durabile

Protecția mediului, prin măsuri care să permită disocierea creșterii
economice de impactul negativ asupra mediului

Echitatea și coeziunea socială, prin respectarea drepturilor fundamentale,
diversității culturale, egalității de șanse și prin combaterea discriminării
de orice fel

Prosperitatea economică, prin promovarea cunoașterii, inovarii și
competitivității pentru asigurarea unor standarde de viață ridicate și unor
locuri de muncă suficiente și bine plătite

Îndeplinirea responsabilităților internaționale ale UE, prin promovarea
instituțiilor democratice în slujba păcii, securității și libertății, și a
principiilor și practicilor dezvoltării durabile pretutindeni în lume
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17	obiective	de	dezvoltare	durabilă	(ODD)	și	169	de	obiective	aferente,	care	mobilizează	
toate	țările	și	părțile	interesate	în	direcția	realizării	acestor	obiective	și	care	influențează	
politicile	interne.		

Cele	17	obiective	de	dezvoltare	durabilă	sunt:	

• Fără	sărăcie	–	Eradicarea	sărăciei	în	toate	formele	sale	și	în	orice	context,	dat	fiind	
faptul	 că,	 la	 nivel	 global,	 1	 miliard	 de	 persoane	 continuă	 să	 trăiască	 la	 limita	
subzistenței,	cu	mai	puțin	de	1.25	dolari/zi.	

• Foamete	 „zero”	 –	 Eradicarea	 foametei,	 asigurarea	 securității	 alimentare,	
îmbunătățirea	 nutriției	 și	 promovarea	 unei	 agriculturi	 durabile.	 În	 prezent,	 795	
milioane	 de	 oameni	 suferă	 din	 pricina	 foametei	 iar	 specialiștii	 în	 politicile	 de	
dezvoltare	 susțin	 că,	 	 dacă	 nu	 vor	 fi	 luate	 măsuri	 urgente,	 până	 în	 2050	 numărul	
acestora	va	ajung	la	2	miliarde.	

• Sănătate	 și	bunăstare	 –	Asigurarea	unei	 vieți	 sănătoase	 și	 promovarea	bunăstării	
tuturor	la	orice	vârstă.	Acest	obiectiv	se		concentrează	pe	creșterea	speranței	de	viață,	
reducerea	mortalității	infantile	și	a	maladiilor	grave	(precum	HIV/SIDA,	malarie,	TBC,	
poliomielită	etc.),	în	special	în	statele	în	curs	de	dezvoltare.	

• Educație	 de	 calitate	 –	 Garantarea	 unei	 educații	 de	 calitate	 și	 promovarea	
oportunităților	de	învățare	de-a	lungul	vieții	pentru	toți.	În	prezent,	103	milioane	de	
tineri	din	lumea	întreagă	nu	au	acces	la	educație	primară	sau	sunt	analfabeți.	Dintre	
aceștia,	procentul	cel	mai	semnificativ	(60%)	îl	reprezintă	tinerele	femei	sau	fetele.	

• Egalitate	de	gen–	Realizarea	egalității	de	gen	și	împuternicirea	tuturor	femeilor	și	a	
fetelor.	 La	 nivel	 global,	 doar	 în	 46	 de	 state	 femeile	 dețin	 mai	 mult	 de	 30%	 din	
mandatele	parlamentelor	naționale.	

• Apă	curată	şi	sanitație–	Asigurarea	disponibilității	și	managementului	durabil	al	apei	
și	 sanitație	 pentru	 toți.	 40%	 din	 populația	 lumii	 suferă	 din	 pricina	 lipsei	 apei	 iar	
aproximativ	1	miliard	de	oameni	nu	au	acces	la	toalete	proprii.	

• Energie	curată	şi	la	prețuri	accesibile	–	Asigurarea	accesului	tuturor	la	energie	la	
preţuri	accesibile,	într-un	mod	sigur,	durabil	şi	modern.	3	milioane	de	oameni	la	nivel	
global	utilizează	încă	sursele	tradiționale	de	energie,	bazate	în	principal	pe	cărbune	și	
gaze	naturale.	

• Industrie,	 inovație	 și	 infrastructură	 –	 Construirea	 unor	 infrastructuri	 rezistente,	
promovarea	industrializării	durabile	și	încurajarea	inovației.	În	lume	1,5	miliarde	de	
oameni	nu	au	acces	la	servicii	de	telefonie	sigure.	

• Muncă	 decentă	 şi	 creștere	 economică	 –	 Promovarea	 unei	 creșteri	 economice	
susținute,	 deschise	 tuturor	 şi	 durabile,	 a	 ocupării	 depline	 şi	 productive	 a	 forței	 de	
muncă	 şi	 a	 unei	 munci	 decente	 pentru	 toţi.	 Industrie,	 inovație	 şi	 infrastructură	 –	
Construirea	 unor	 infrastructuri	 rezistente,	 promovarea	 industrializării	 durabile	 şi	
încurajarea	inovației.	De	exemplu,	1,5	miliarde	de	oameni	la	nivel	global	nu	au	acces	la	
servicii	de	telefonie	sigure.	
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• Inegalități	reduse	–	Reducerea	inegalităților	în	interiorul	țărilor	şi	de	la	o	țară	la	alta.	
În	țările	în	curs	de	dezvoltare,	între	1990	și	2010,	inegalitățile	salariale	au	crescut	cu	
11%.	

• Oraşe	şi	comunităţi	durabile	–	Dezvoltarea	orașelor	şi	a	așezărilor	umane	pentru	ca	
ele	să	fie	deschise	tuturor,	sigure,	rezistente	şi	durabile.	Până	în	2050,	peste	66%	din	
populația	globului	va	locui	în	centre	urbane,	în	special	în	regiuni	din	Africa	și	Asia.	

• Consum	şi	producţie	responsabile	–	Asigurarea	unor	tipare	de	consum	şi	producţie	
durabile.	Anual,	120	de	miliarde	de	dolari	ar	putea	fi	economisite	doar	dacă	populația	
globului	ar	utiliza	doar	becuri	economice.	

• Acţiune	 climatică–	 Luarea	 unor	 măsuri	 urgente	 de	 combatere	 a	 schimbărilor	
climatice	 şi	 a	 impactului	 lor.	 Începând	 cu	 1990,	 emisiile	 de	 CO2	 au	 crescut	 cu	
aproximativ	50%.	
Actualul	 cadru	 de	 politică	 europeană,	 Strategia	 Europa	 2020,	 se	 bazează	 pe	 trei	
obiective	principale	care	trebuie	îndeplinite	în	UE:	
ü o	reducere	cu	20%	a	emisiilor	de	gaze	cu	efect	de	seră	(GES),	până	sub	nivelul	din	

1990;	
ü o	pondere	de	20%	a	energiei	din	surse	regenerabile	în	energia	consumată;	
ü economisirea	a	20%	din	energia	primară	consumată	(în	comparaţie	cu	proiecţiile	

realizate	înaintea	acordului	privind	obiectivele	legate	de	schimbările	climatice	şi	
de	energie	pentru	2020).	„Adaptarea	înseamnă	luarea	de	măsuri	pentru	a	consolida	
rezistența	societății	la	schimbările	climatice	și	pentru	a	reduce	la	minimum	impactul	

efectelor	 negative	 ale	 acestora.	 Atenuarea	 înseamnă	 reducerea	 sau	 limitarea	

emisiilor	de	gaze	cu	efect	de	seră.”	
• Viaţa	acvatică	–	Conservarea	şi	utilizarea	durabilă	a	oceanelor,	mărilor	şi	a	resurselor	
marine	pentru	o	dezvoltare	durabilă.	Oceanele	lumii	reprezintă	97%	din	apele	lumii	și	
absorb	cca.	30%	din	emisiile	de	CO2,	preîntâmpinând	astfel	efectele	dezastruoase	ale	
încălzirii	globale.	

• Viaţa	 terestră	 –	 Protejarea,	 restaurarea	 şi	 promovarea	 utilizării	 durabile	 a	
ecosistemelor	 terestre,	 gestionarea	 durabilă	 a	 pădurilor,	 combaterea	 deșertificării,	
stoparea	şi	repararea	degradării	solului		și	stoparea	pierderilor	de	biodiversitate.	Din	
cele	8.300	de	specii	de	animale	cunoscute,	8%	au	dispărut	în	totalitate	iar	22%	sunt	pe	
cale	de	dispariție.	

• Pace,	justiţie	şi	instituţii	eficiente	–	Promovarea	unor	societăți	pașnice	și	incluzive	
pentru	o	dezvoltare	durabilă,	a	accesului	la	justiție	pentru	toţi	şi	crearea	unor	instituții	
eficiente,	responsabile	şi	incluzive	la	toate	nivelurile.	1,26	bilioane	de	dolari	reprezintă	
pierderile	 statelor	 subdezvoltate	 cauzate	 de	 corupție,	 mită,	 furturi	 sau	 evaziune	
fiscală.	

• Parteneriate	 pentru	 realizarea	 obiectivelor	 -	 Consolidarea	 mijloacelor	 de	
implementare	și	revitalizarea	parteneriatului	global	pentru	dezvoltare	durabilă.	Doar	
în	anul	2014,	asistența	pentru	dezvoltare,	 la	nivel	global	a	ajuns	 la	suma	record	de	
135,2	miliarde	de	dolari.	



Pagina	10	din	280	

Draft	Strategia	de	Dezvoltare	Durabilă	a	Municipiului	Urziceni	2016	–	2020	

1.2.	 Metodologia	 utilizată	 pentru	 realizarea	 Strategiei	 de	 Dezvoltare	
Durabilă	a	Municipiului	Urziceni	2016	-	2020	

Metodologiile	 utilizate	 în	 vederea	 realizării	 unei	 strategii	 depind	 foarte	mult	 de	 tipul	
strategiei	și	de	motivele	pentru	care	acea	strategie	este	elaborată.	Astfel,	elaborarea	unei	
strategii	 pentru	 atragerea	 unei	 mari	 investiții	 într-o	 comunitate,	 de	 exemplu,	 se	
concentrează	 mai	 mult	 pe	 comparația	 între	 avantajele	 și	 dezavantajele	 comunității	
respective	față	de	alte	comunități	cu	care	este	în	competiție	pentru	atragerea	respectivei	
investiții.	 La	 cealaltă	 extremă	 este,	 de	 exemplu,	 elaborarea	 unei	 strategii	 pentru	
reducerea	analfabetismului	într-o	comunitate,	strategie	care	trebuie	să	se	bazeze	foarte	
mult	 pe	 situația	 existentă	 în	 acea	 comunitate,	 pe	 cauzele	 analfabetismului	 și	 nu	 pe	
comparații	cu	gradul	de	analfabetism	din	alte	comunități.	Astfel,	putem	spune	că	nu	există	
o	metodologie	 general	 valabilă	 pentru	 elaborarea	 unei	 strategii	 de	 dezvoltare.	 Există	
niște	puncte	care	trebuie	atinse	în	elaborarea	oricărei	strategii	dar	importanța	acordată	
fiecărui	domeniu,	 fiecărui	 instrument	utilizat	sau	 fiecărei	acțiuni	depinde	de	specificul	
local	precum	și	de	specificul	domeniului	pentru	care	se	elaborează	strategia	respectivă.		

Strategia	de	Dezvoltare	Durabilă	a	Municipiului	Urziceni	2016	–	2020		a	fost	elaborată	în	
scopul	de	a	permite	administrației	publice	și	celorlalți	actori	implicați	(cetățeni,	societăți	
comerciale,	etc.)	să	își	planifice	acțiunile,	dezvoltarea	și	afacerilor,	astfel	încât	să	răspundă	
nevoilor	 locale	și	 să	valorifice	oportunitățile	 locale	de	dezvoltare.	Această	strategie	va	
permite	corelarea	eforturilor	de	investiție	astfel	încât	rezultatele	acțiunilor	individuale	
să	 fie	 maximizate	 prin	 punerea	 în	 comun	 a	 resurselor	 și	 cunoștințelor	 și	 eliminarea	
intervențiilor	redundante.	

Pentru	a	asigura	eficiența	eforturilor	de	elaborare	a	strategiei,	s-a	optat	pentru	implicarea	
directă	 a	 comunității,	 prin	 solicitarea	 de	 puncte	 de	 vedere,	 chestionare,	 interviuri,	
pornind	 de	 la	 ipoteza	 că,	 cetățenii,	 reprezentanții	 administrației	 publice	 locale,	
reprezentanții	 operatorilor	 economici	 car	 își	 desfășoară	 activitatea	 în	 Municipiul	
Urziceni	au	interesul	și	cunoștințele	necesare	pentru	a	identifica	diversele	interese	locale.	

În	cazul	Strategiei	de	Dezvoltare	Durabilă	a	Municipiului	Urziceni	2016	-	2020	echipa	de	
experți	implicată	a	ales	parcurgerea	următoarelor	etape:	

• Analiza	și	interpretarea	unor	studii,	rapoarte,	cercetări,	strategii	și	norme	locale,	
județene,	regionale,	naționale	și	europene;	

• Analiza	 situației	 existente	 la	 nivelul	 Municipiului	 Urziceni	 pe	 ariile	 de	 interes	
convenite	cu	Primăria	Municipiului	Urziceni	(și	menționate	în	caietul	de	sarcini	
aferent	achiziției);	

• Identificarea	unor	comunități	de	la	nivel	național	similare	ca	nivel	de	dezvoltare	
și	potențial	cu	cea	din	Municipiul	Urziceni.	Nu	s-a	căutat	o	similitudine	totală,	pe	
toate	ariile	de	interes,	ci	similitudini	punctuale;	
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• Analiza	situației	existente	în	comunitățile	/	situațiile	similare	sau	asemănătoare	
cu	cea	din	Municipiul	Urziceni;	

• Stablirea	punctelor	tari	și	a	punctelor	slabe	pentru	Municipiul	Urziceni;	
• Analiza	contextului	macro	economic,	politic	și	social	de	dezvoltare	a	României	din	

punct	de	vedere	al	 influențelor	ce	pot	exista	asupra	comunității	din	 	Municipiul	
Urziceni;	

• Identificarea	 oportunităților	 și	 amenințărilor	 pentru	 dezvoltarea	 Municipiului	
Urziceni;	

• Propunerea	și	validarea	unor	priorități	pentru	dezvoltarea	Municipiului	Urziceni	
pe	termen	mediu	și	lung;	

• Propunerea	și	validarea	unor	acțiuni	ce	pot	susține	prioritățile	stabilie;	
• Identificarea	 și	 cuantificarea	 resurselor	 necesare	 implementării	 acțiunilor	

propuse;	
• Propuneri	 de	 surse	 și	 metode	 ce	 pot	 fi	 accesate	 /	 utilizate	 pentru	 asigurarea	

resurselor	necesare.	

În	 ceea	 ce	 privește	 colectarea	 informațiilor	 despre	 situația	 existenă	 la	 nivelul	
Municipiului	Urziceni,	au	fost	folosite	următoarele	metode:		

• Cercetarea	 de	 birou.	 Au	 fost	 astfel	 analizate	 datele	 și	 informațiile	 existente	
relevante	pentru	domeniile	de	interes.	Au	fost	utilizate	atât	surse	publice,	cât	și	
surse	non	publice.	 În	secțiunile	aferente	din	Strategia	de	Dezvoltare	Durabilă	a	
Municipiulu	Urziceni,	unde	sunt	prezentate	astfel	de	informații	în	formă	directă	
(prin	simpla	redare)	sau	indirectă	(prin	prelucrarea	lor),	este	menționată	și	sursa	
de	 informare.	Atunci	 când	 aceleași	 informații	 sau	 informații	 complementare	 se	
regăsesc	 în	mai	multe	 surse	 divrrgente	 au	 fost	 utilizate	 datele	 oficiale,	 puse	 la	
dispoziție	de	instituțiile	abilitate;	

• Aplicarea	de	chestionare.	O	metodă	importantă	pentru	identificarea	situației	reale	
existente	 a	 constat	 în	 aplicarea	 de	 chestionare	 atât	 operatorilor	 privați,	 cât	 și	
instituțiilor	publice	active	 în	Municipiul	Urziceni.	Lista	entităților	 cărora	 li	 s-au	
trimis	sau	aplicat	chestionare,	situația	răspunsurilor	prmite		precum	și	modelele	
de	chestionar	utilizate	sunt	disponibile	în	Anexă	la	prezentul	document;	

• Organizarea	de	întâlniri	cu	persoane	relevante	din	comunitatea	locală	în	vederea	
înțelegerii	situației	existente,	a	validării	principalelor	situații	identificate	precum	
și	 a	 verificării	 fiabilității	 propunerilor	 de	 acțiune	 ce	 urmează	 a	 fi	 incluse	 în	
Strategia	de	Dezvoltare	a	Municiiului	Urziceni.		

Pentru	 o	 implicare	 cât	mai	mare	 a	 actorilor	 interesați,	 echipa	 de	 experți	 implicată	 în	
realizarea	 strategiei	 a	 publicat	 anunțul	 de	 elaborare	 a	 strategiei	 pe	 site-ul	
https://www.guraialomitei.com/gura-ialomitei/servicii-de-consultanta-in-vederea-
intocmirii-unei-strategii-de-dezvoltare-durabila-a-municipiului-urziceni/,	 dar	 și	 la	
avizierele	Primăriei	Municipiului	Urziceni,	în	vederea	asigurării	unei	transparențe,	dar	și	
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a	 unei	 bune	 informări	 a	 actorilor	 interesați	 să	 contribuie	 la	 dezvoltarea	 locală	 prin	
intermediul	acestei	strategii.	

Pentru	a	avea	un	reper	și	criterii	de	comparație	pentru	situația	 identificată,	echipa	de	
experți	a	identificat	un	grup	de	comunități	(orașe)	din	România	care	au	premisele	de	a	
prezenta	similitudini	sau	situații	apropiate	de	cea	existentă	în	comunitatea	din	Municipiul	
Urziceni.	Alegerea	acestor	orașe	s-a	realizat	pornind	de	la	următoarele	criterii:	

• În	cea	mai	mare	parte	sunt	municipii	non-reședință	de	județ;	
• Orașul	 să	 fie	 traversat	 sau	 tangențial	 cu	 cel	 puțin	 un	 drum	 de	 importanță	

națională.	Intersecția	cu	două	astfel	de	drumuri	a	reprezentat	un	avantaj;	
• Populația	orașului	respectiv	să	fie	cât	mai	aproape	de	cea	a	Municipiului	Urziceni,	

conforma	 datelor	 publicate	 de	 Institutul	 Național	 de	 Statistică	 aferente	 anului	
2016;	

• De	preferat	ca	distanța	față	de	un	mare	centru	de	dezoltare	să	fie	de	aproximativ	
50	km.	

În	mod	cert	între	comunitățile	identificate	există	și	diferențe	majore,	inclusiv	în	ceea	ce	
privește	stadiul	de	dezvoltare,	 indicatorii	 sociali	 și	economici,	 cultură,	etc.	Din	această	
cauză	în	toate	analizele	comparative	ce	urmează	a	fi	efectuate	trebuie	luate	în	considerare	
doar	acele	comunități	care	prezintă	similitudini	cu	Municipiul	Urziceni	strict	pentru	acel	
criteriu	/	domeniu	de	interes	/	acțiune.		

Având	în	vedere	cele	enumerate	mai	sus	echipa	de	experți	a	identificat	și	utilizat	ca	repere	
punctuale	comunitățile	prezentate	în		

Tabel	2	-	Comunități	similare	utilizate	ca	repere	în	analiza	situației	existente	în	Municipiul	
Urziceni.		

Tabel	2	-	Comunități	similare	utilizate	ca	repere	în	analiza	situației	existente	în	Municipiul	Urziceni	

Nr.	
Crt.	

Județ	 Municipii/Oraș	 Regiune	
Existența	
S.D.L.	

Nr.	
locuitori	

Suprafață	

1	 Alba	 Sebeș	 Centru	 DA	 27.019	 115,54	km²	

2	 Bacău	 Moinești	 Nord	Est	 DA	 21.787	 46.04	km²	
3	 Brașov	 Codlea	 Centru	 DA	 21.708	 132,79	km²	

4	 Cluj	 Câmpia	Turzii	 Nord	Vest	 DA	 22.223	 23,78	km²	

5	 Dâmbovița	 Moreni	 Sud	
Muntenia	 DA	 18.687	 35,14	km²	

6	 Ialomița	 Fetești	 Sud	
Muntenia	 DA	 30.217	 101,2	km²	

7	 Iași	 Pașcani	 Nord	Est	 DA	 33.745	 75,42	km²	
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8	 Suceava	 Câmpulung	
Moldovonesc	 Nord	Est	 DA	 16.722	 147	km²	

9	 Vrancea	 Adjud	 Sud	Est	 NU	 16.045	 59,1	km²	

10	 Prahova	 Mizil	 Sud	
Muntenia	 DA	 16.372	 19,31	km²	

11	 Constanța	 Cernavodă	 Sud	Est	 DA	 17.015	 46,69	km²	

Sursa:	https://ro.wikipedia.org/wiki/Pagina_principală	

În	analiza	situației	existente	o	atenție	deosebită	a	fost	acordată	experienței	anterioare	din	
comunitățile	 respective	 în	 implicarea	 în	 proiecte	 cu	 finanțare	 din	 fonduri	 europene	
nerambursabile	 (fonduri	 structurale	 și	 de	 coeziune	disponibile	 în	 cadrul	 Programelor	
Operaționale)	 în	 exercițiul	 financiar	 european	 2007	 –	 2013.	 Proiectele	 finanțate	 prin	
aceste	 programe	 au	 avut	 ca	 termen	maxim	 de	 implementare	 31.12.2015	 și	 termenul	
maxim	de	 raportare	 către	Comisia	Europeană	a	 fost	1	 septembrie	2016.	Astfel	 putem	
considera	că	ciclul	de	implementare	abia	s-a	finalizat,	fiind	un	moment	propice	evaluării.		

În	ceea	ce	privește	proiectele	finanțate	din	Programele	Operaționale	aferente	exercițiului	
financiar	 european	 2007	 –	 2013,	 analiza	 efectuată	 a	 coroborat	 următoarele	 surse	 de	
informații:	

• Informații	 publicate	 de	 fiecare	 Autoritate	 de	Management	 în	 cadrul	 propriului	
website	sau	pe	portalul	www.fonduri-ue.ro		

• Informațiile	publicate	de	autoritățile	 competente	 în	 format	deschis,	pe	portalul	
http://data.gov.ro		

• Informații	 puse	 la	 dispoziție	 de	 Ministerul	 Fondurilor	 Europene	 în	 urma	 unei	
solicitări	efectuate	în	baza	legii	544	/	2001	

Pentru	 analiza	 situației	 existente	 și	 înțelegerea	 influențelor	 avute	 de	 aceste	 proiecte	
asupra	 comunităților	 respective	 echipa	 de	 experți	 a	 selectat	 următoarele	 seturi	 de	
informații:	

• Informații	despre	proiecte	implementate	de	beneficiari	din	comunitățile	analizate	
• Informații	despre	proiecte	în	cadrul	cărora	au	fost	furnizori	/	prestatori	de	servicii	

/	constructori	firme	cu	sediul	declarat	în	Municipiul	Urziceni	

În	analiza	contextului	existent	pentru	implementarea	Strategiei	de	Dezvoltare	Durabile	a	
Municipiului	Urziceni	o	atenție	deosebită	a	fost	acordată	tendințelor	și	priorităților	de	la	
nivel	 european,	 inclusiv	 reflectarea	 acestora	 în	 procesul	 de	 alocare,	 monitorizare	 și	
evaluare	 a	 proiectelor	 derulate	 în	 România	 cu	 finanțare	 din	 fonduri	 structurale	 și	 de	
coeziune,	prin	Fondul	Social	European	și	Fondul	European	pentru	Dezvoltare	Regională.		
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1.3.	Utilitatea	și	utilizarea	strategiilor	de	dezvoltare	locală		

Strategiile	 de	 dezvoltare	 (cu	 impact	 teritorial	 sau	 sectorial)	 reprezintă	 un	 instrument	
utilizat	pe	 scară	 largă	 în	 societățile	dezvoltate	pentru	 identificarea	 celor	mai	 eficiente	
metode	de	alocare	a	resurselor,	pentru	asigurarea	coerenței	acțiunilor	publice	pe	termen	
mediu	și	lung,	dar	și	pentru	monitorizarea	și	evaluarea	pașilor	făcuți.	

În	societatea	românească	de	după	1990	exercițiul	elaborării	și	utilizării	unor	strategii	de	
dezvoltare	s-a	extins	destul	de	greu.	La	început	astfel	de	strategii	erau	niște	documente	
ce	conțineau	doar	declarații	de	voință	sau	abordări	general	valabile.	Cel	mai	important	
document	 de	 planificare	 strategică	 ce	 avea	 atașat	 și	 un	 Plan	 de	 acțiune	 și	 obiective	
specifice	a	fost	Strategia	Națională	de	Aderare	la	Uniunea	Europeană.	Din	punct	de	vedere	
al	strategiilor	cu	impact	major	asupra	politicilor	economice	relevant	este	Planul	Național	
de	 Dezvoltare	 2007	 –	 2013,	 document	 ce	 era	 aferent	 Cadrului	 Strategic	 Național	 de	
Referință	 2007	 –	 2013,	 documente	 ce	 au	 stat	 la	 baza	 alocării	 fondurilor	 și	 derulării	
proiectelor	finanțate	din	exercițiul	bugetar	european	2007	–	2013.		

Odată	 cu	 derularea	 acestor	 proiecte,	 uneori	 ca	 rezultat	 al	 unei	 nevoi	 identificate	 de	
beneficiari,	 alteori	 ca	 o	 condiție	 impusă	 de	 finanțator,	 au	 fost	 dezvoltate	 mai	 multe	
strategii	și	planuri	de	acțiune.	Din	analiza	efectuată	au	fost	identificate	188	de	documente	
strategice	 elaborate	 în	 această	 perioadă	 cu	 finanțare	 din	 fonduri	 europene	
nerambursabile.	 Tipurile	 de	 organizații	 beneficiare	 pentru	 astfel	 de	 proiecte	 sunt	
prezentate	în		

Tabel	 3	 -	 Tipurile	 de	 organizații	 care	 au	 beneficiat	 de	 finanțare	 europeană	
nerambursabilă	pentru	elaborarea	unei	strategii	

Tabel	3	-	Tipurile	de	organizații	care	au	beneficiat	de	finanțare	europeană	nerambursabilă	pentru	elaborarea	

unei	strategii	

Nr.	
crt.	

Tipul	beneficiarului	
Nr.	

Strategii	
1	 Unitate	administrativ	teritoriala/	primărie/	consiliu	local	 54	
2	 Asociație	de	dezvoltare	intercomunitară	 47	
3	 Unitate	administrativ	teritorială/	consiliu	județean	 35	
4	 Autoritate	a	administrației	publice	centrale	 23	
5	 Altele	 22	
6	 Organism	neguvernamental	nonprofit	 3	

7	 Unitate	 subordonată	 sau	 coordonată	 de	 către	 o	 autoritate	 a	
administrației	publice	centrale	 3	

8	 Unitate	 subordonată	 sau	 coordonată	 de	 către	 o	 autoritate	 a	
administrației	publice	locale	 1	

	 Total:	 188	
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Sursa:	Bază	de	date	SMIS	2007	–	2013		

La	situația	prezentată	în	tabelul	anterior	se	mai	adaugă	foarte	multe	strategii	realizate	cu	
finanțare	proprie	de	unele	instituții	sau	cu	alte	surse	de	finanțare.		

În	aceste	condiții	existența	și	utilizarea	unei	Strategii	de	Dezvoltare	Locală	a	devenit	o	
normalitate	pentru	comunitățile	medii	și	mari	din	România.	Având	în	vedere	relevanța,	
utilitatea	și	importanța	unor	astfel	de	documente	pentru	a	derula	proiecte	cu	finanțare	
nerambursabilă	europeană	din	exercițiul	financiar	european	2014	–	2020,	în	cazul	unor	
linii	 de	 finanțare	 /	 apeluri	 de	proiecte	 existența	unei	 Strategii	 de	Dezvoltare	 Locală	 a	
devenit	criteriu	de	eligibilitate	(ceea	ce	înseamnă	că	fără	existența	uni	astfel	de	document	
finanțarea	nerambursabilă	nu	poate	 fi	 acordată)	 sau	un	criteriu	de	evaluare	 tehnico	–	
economică	 (dacă	 acțiunea	 propusă	 spre	 finanțare	 se	 încadrează	 într-o	 Strategie	 de	
Dezvoltare	Locală	ea	obține	un	punctaj	superior).	

Având	în	vedere	cele	de	mai	sus	este	de	așteptat	ca	Strategia	de	Dezvoltare	Durabilă	a	
Municipiului	Urziceni	să	fie	utilizată,	pe	de-o	parte,	pentru	monitorizarea	pașilor	făcuți	
de	 comunitate	 în	 rezolvarea	 anumitor	 probleme,	 iar	 pe	 de	 altă	 parte	 în	 atragerea	 de	
fonduri	europene	nerambursabile	pentru	proiectele	identificate	ca	fiind	prioritare.		 	
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Capitolul	2.	Analiza	socio-economică	a	Municipiului	Urziceni	

2.1.	Localizare	geografică	

Ca	poziționare	pe	glob,	Municipiul	Urziceni	se	află	la	intersecția	paralelei	de	44°43′	N	cu	
meridianul	26°39′	E,	iar	pe	teritoriul	României	se	află	localizat	în	partea	de	sud-est,	adică	
se	află	în	plină	zonă	a	climei	temperate.	

Municipiul	 Urziceni	 este	 un	 oraș	 de	 câmpie,	 care	 s-a	 format	 și	 a	 evoluat	 la	 răspântia	
marilor	 drumuri,	 ca	 și	 alte	 orașe	 din	România:	 Arad,	 Slobozia,	 Timișoara,	 Caracal	 sau	
Medgidia.	

Teritoriul	 orașului	 este	 situat	 în	 partea	 de	 vest-nord	 vest	 a	 județului	 Ialomița,	 în	
apropierea	limitei	acestuia	cu	județul	Buzău	(aflată	la	6	km	spre	nord).	Aproape	este	și	
limita	cu	județul	Prahova	(17	km).	

Municipiul	Urziceni	se	află	 la	confluența	 Ialomiței	cu	Sărata,	și	 la	 intersecția	șoselelor:	
București	-	Buzău	și	Ploiești	-	Constanța,	și	a	căilor	ferate:	București	-	Brăila	și	Ploiești	-
Ciulnița.	

Ca	vecini,	Municipiul	Urziceni	are:	

• Spre	sud,	comuna	Coșereni.	Cu	aceasta	o	parte	din	hotar	este	data	de	valea	Ialomiței;	
• Spre	vest,	comuna	Armășești;	
• Spre	est,	comuna	Manasia,	care	este	și	comună	suburbană.	O	bună	parte	din	limita	

dintre	Urziceni	și	Manasia	este	dată	de	așa-zisa	vale	a	Plopului,	azi	secată.	
• Spre	nord-est,	comuna	Gârbovi;	
• Spre	nord-vest,	comuna	Ciocârlia	(suburbană).	

Între	aceste	limite,	suprafața	totală	administrativă	a	orașului	este	de	5.357	ha,	din	care	
orașul	propriu-zis	ocupă	578	ha	(10,7%).	Comunele	suburbane	Manasia	și	Ciocârlia	au	în	
administrație	3.476	ha	și	respectiv	1.568	ha.	Luând	în	considerare	și	teritoriile	acestor	
comune,	putem	spune	că	Municipiul	Urziceni,	are	ca	vecini:	la	nord	comunele	Glodeanu	
Sărat	și	Glodeanu	Siliștea	din	județul	Buzău,	la	nord-est	comuna	Gârbovi,	la	vest	comuna	
Armășești,	la	sud	comunele	Coșereni	și	Bărcănești,	iar	la	est	comuna	Alexeni,	toate	din	
județul	Ialomița.		

Prin	urmare	teritoriul	orașului	Urziceni	deține	1,54%	din	suprafața	județului	Ialomița,	iar	
împreună	cu	teritoriile	comunelor	suburbane	3%	din	suprafața	acestuia.	

	

Ca	distanță	față	de	centrele	urbane	cele	mai	apropiate,	Urzicenii	se	află:	
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A. 	Pe	calea	ferată	la:		
• 55	km	spre	sud-est	de	Ploiești	
• 62	km	spre	vest	de	Slobozia	
• 68	km	spre	sud-vest	de	Făurei	
• 71	km	spre	nord-est	de	București	
• 106	km	spre	nord-vest	de	Călărași		
• 128	km	spre	sud-vest	de	Brăila	

	
B. Pe	șosea	sunt:	

• 34	km	până	la	Pogoanele	
• 45	km	până	la	Mizil	
• 55	km	până	la	Buzău	
• 57	km	până	la	București	
• 63	km	până	la	Slobozia	și	Ploiești	

Față	 de	 centrele	 de	 comună,	 înconjurătoare	 ce	 gravitează	 spre	 oraș,	 distanțele	 sunt	
enumerate	 în	 tabelul	Tabel	4	 -	Centrele	de	comună,	 înconjurătoare	ce	gravitează	 spre	
Municipiul	Urziceni.		

Tabel	4	-	Centrele	de	comună,	înconjurătoare	ce	gravitează	spre	Municipiul	Urziceni	

Comuna	 Județul	 Distanța	pe	
șosea	(km)	

Distanța	pe	
calea	ferată	

(Km)	Manasia	 Ialomița	 4	 —	
Alexeni	 Ialomița	 9	 6	
Coșereni	 Ialomița	 6	 —	
Armășești	 Ialomița	 8	 7	
Jilavele	 Ialomița	 10	 9	
Ciocârlia	 Ialomița	 11	 —	
Movilița	 Ialomița	 13	 —	
Gârbovi	 Ialomița	 14	 13	
Bărcănești	 Ialomița	 14	 —	
Ion	Roată	 Ialomița	 14	 —	
Sălciile	 Prahova	 19	 —	
Adâncata	 Ialomița	 20	 18	
Dridu	 Ialomița	 26	 19	
Sf.	Gheorghe	 Ialomița	 22	 20	
Valea	Măcrișului	 Ialomița	 22	 —	
Ciorani	 Prahova	 22	 22	
Glodeanu	Siliștea	 Buzău	 22	 —	
Drăgoiești	 Ialomița	 23	 —	
Glodeanu	Sărat	 Buzău	 25	 —	
Fierbinți	 Ialomița	 27	 26	
Sinești	 Ialomița	 27	 —	
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Comuna	 Județul	 Distanța	pe	
șosea	(km)	

Distanța	pe	
calea	ferată	

(Km)	Axintele	 Ialomița	 27	 __	
Scutelnici	 Buzău	 29	 28	
Rădulești	 Ialomița	 30	 —	
Grindu	 Ialomița	 32	 —	

Sursa:	https://ro.wikipedia.org/wiki/Pagina_principală	

		

2.2.	Cadrul	natural		

2.2.1	Geologia	

Fundamentul	teritoriului	orașului	este	dat	de	platforma	Valahă,	care	reprezintă	un	sector	
al	platformei	moesice	și	se	caracterizează	prin	cristalini	de	tip	Palazu	-	Ovidiu.	

La	 adâncimi	 de	 3000-5000	 de	 metri	 s-au	 pus	 în	 evidență	 depozite	 ale	 ciclului	 de	
sedimentare	permian-triasic.	Forajele	au	identificat	numai	depozitele	triasice	ale	acestui	
ciclu,	reprezentate	prin:	marne,	gresii,	calcare,	argile,	dolomite.	

Deasupra	acestora,	la	adâncimi	de	2500-3000	m,	sunt	depozite	calcaro-marnoase	și	de	
dolomite	aparținând	 jurasicului	mediu	și	 superior,	peste	care	pe	o	grosime	de	500	de	
metri	 stau	 depozitele	 de	 vârstă	 cretacică	 reprezentate	 prin:	 calcare	 recifale,	marne	 și	
marno-calcare.	

La	adâncimi	cuprinse	între	2000-1000	metri	stau,	în	ordine,	depozite	aparținând:	

• sarmațianului	(peste	cele	cretacice),	reprezentate	prin	marne,	argile,	nisipuri	și	calcare	
lumașelice;	

• meoțianului,	peste	cele	sarmațiene,	reprezentate	prin:	nisipuri,	marne,	gresii	și	calcare	
olitice;	

• ponțianului,	alcătuite	din	marne,	marne	nisipoase,	nisipuri	și	calcare	lumașelice.	

Deasupra	depozitelor	ponțiene	stau	cele	de	vârstă	daciană,	reprezentate	de	nisipuri	și	
marne,	cu	rare	intercalații	cărbunoase,	peste	care	sunt	depozitele	levantine,	reprezentate	
prin	argile	și	argile	nisipoase.	

Peste	stratele	 levantine,	 la	suprafață	(și	deci	vizibile	cu	ochiul	 liber)	sunt	cele	mai	noi	
depozite,	 cele	cuaternare,	care	 încheie	stratigrafia	regiunii,	 reprezentate	de	depozitele	
loessoide	 (de	 vârstă	 pleistocen	 superior	 -	 holocen	 inferior)	 și	 cele	 aluviale	 (de	 vârstă	
holocen	superior).	
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Depozitele	loessoide	din	cuprinsul	teritoriului	Municipiului	Urziceni,	au	grosimi	cuprinse	
între	4	și	10	m.	

Depozitele	aluviale,	întâlnite	în	lunci,	sunt	formate	predominant	din	nisipuri	și	nisipuri	
argiloase.	

Din	depozitele	de	vârstă	cretacic	 inferior,	ca	și	din	cele	sarmațiene	se	exploatează	aici	
petrol,	 iar	 din	 cele	 meoțiene	 gaze	 naturale.	 Cel	 mai	 adânc	 foraj	 petrolier	 realizat	 la	
Urziceni	 a	 ajuns	 la	 adâncimea	 de	 6.002	 metri	 atingând	 depozitele	 devoniene	
(paleozoic)(D.	Paraschiv,	1979).	

Forajul	 de	 la	 I.A.S.	 Urziceni	 (după	 D.	 Băluța,	 1981),	 arată	 sub	 depozitele	 loessoide	 și	
lutoase	de	la	suprafață,	următoarea	succesiune,	spre	cota	0	a	terenului:	

• Luturi	și	loessuri	
• Nisip	
• Nisip	cu	pietriș	(la	40	metri	altitudine)	
• Argile	și	marne	
• Nisip	cu	conținut	variabil	de	praf	și	argilă	(la	20	metri	altitudine)	
	

2.2.2.	Seismologia	

Din	punct	de	vedere	seismologic,	orașul	Urziceni	se	află	pe	linia	de	sensibilitate	seismică	
Silistra	–	Lehliu	–	Urziceni	-	Urlați,	fiind	un	epicentru	local	al	Munteniei,	alături	de:	Buzău,	
Râmnicu	Sărat,	Ploiești,	București,	Brăila,	Pucheni	(județul	Prahova),	Tomșani	(județul	
Prahova),	 Vidra	 (județul	 Giurgiu),	 Pogoanele	 (județul	 Buzău),	 Grindu	 și	 Iazu	 (județul	
Ialomița).	

Cutremurul	 din	 4	 martie	 1977	 a	 avut	 la	 Urziceni	 magnitudinea	 de	 7	 grade	 pe	 scara	
Richter.	 Acest	 cutremur	 a	 generat	 tulburări	 ale	 apelor	 freatice,	 dar	 și	 comportări	
neobișnuite	la	păsările	de	curte	(înainte	cu	2	ore	de	acest	cutremur,	ca	și	în	timpul	lui,	la	
Urziceni	și	Manasia).	Au	mai	fost	resimțite	și	cutremurele	din	anii	1986	și	1990.			

Din	 punct	 de	 vedere	 al	 mișcărilor	 oscilatorii	 actuale	 ale	 scoarței	 terestre,	 teritoriul	
orașului	 Urziceni	 se	 afla	 în	 zona	 în	 care	 predomina	 fenomenul	 de	 „afundare“,	 cu	
intensitatea	de	1	-2	mm/an.			
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2.2.3.	Geomorfologia	

Teritoriul	 Municipiului	 Urziceni,	 este	 cuprins	 în	 cadrul	 Câmpiei	 Române,	 fiind	 situat	
aproximativ	în	mijlocul	părții	estice	a	acesteia,	la	egală	distanță	de	limita	cu	Subcarpații	
(40	km	în	linie	dreaptă)	și	Lunca	Dunării	(50	km	în	linie	dreaptă).	

În	 cadrul	 Câmpiei	 Române,	 Urziceniul	 este	 poziționat	 la	 marginea	 de	 sud-vest	 a	
Bărăganului	de	mijloc	(central),	în	cadrul	subunității	acestuia	numită	Bărăganul	Padinei	
sau	 Pogoanelor,	 la	 contactul	 său	 cu	 lunca	 comună	 Ialomița	 -	 Sărata,	 dincolo	 de	 care	
urmează	Câmpia	Vlăsiei.	

În	cuprinsul	teritoriului	administrativ	al	orașului,	altitudinea	maximă	este	de	67,8	metri,	
punct	 situat	 la	 extremitatea	 de	 nord-est	 a	 acestuia,	 aproape	 de	 hotarul	 cu	 comuna	
Gârbovi,	 iar	 cota	 cea	mai	mică	 este	de	49	metri,	 situată	 la	 sud	de	valea	 Ialomiței.	Din	
valoarea	acestor	două	cote	extreme,	situate	la	9,2	km	depărtare	una	de	cealaltă,	rezultă	o	
diferență	de	nivel	de	numai	18,8	metri.	Fragmentarea	reliefului	este	slabă	având	valoare	
medie	de	0,3	km/km2.	

Pantele	 cele	 mai	 mari,	 cu	 valori	 cuprinse	 între	 2-12°,	 sunt	 caracteristice	 versanților	
văilor:	Cotorca,	Sărata,	Ialomița	și	parțial	ai	văii	Plopului.	În	rest	valorile	sunt	foarte	mici	
(sub	2°).	

Altitudinile	 scad	de	 la	nord	 la	 sud	 (peste	60	metri	pe	 „CâmpuI”	din	partea	 centrală	 și	
nordică	 a	 teritoriului,	 izolinia	 de	 60	 metri	 altitudine)	 și	 doar	 în	 treimea	 de	 sud	 a	
teritoriului	orașului,	ca	și	în	lungul	văilor	Cotorca	și	Plopului,	altitudinile	scad	sub	această	
valoare.	

Din	loc	în	loc,	în	partea	de	nord	a	teritoriului,	apar	movile:	Mare	(62	metri),	Cotitura	(67	
metri),	La	Dan	(66	metri)	sau	Ursari	(60	metri),	aceasta	din	urmă	în	apropierea	hotarului	
cu	comuna	Armășești.	

	

2.2.4.	Clima	

Prin	clima	unui	teritoriu	se	înțelege	totalitatea	și	succesiunea	pe	mai	mulți	ani	a	tuturor	
proceselor	 meteorologice,	 ca	 rezultat	 al	 interacțiunii	 dintre	 radiația	 solară,	 circulația	
generală	 a	 atmosferei	 și	 suprafața	 subiacentă	 activă.	 Iată,	 deci,	 că	 acest	 component	 al	
mediului	geografic	are	un	caracter	dinamic.	

Clima	 teritoriului	 Municipiului	 Urziceni	 este	 temperat	 continentală	 cu	 caracter	 de	
ariditate.	Factorii	care	generează	aceste	caracteristici	ale	climei	sunt:	
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1.	 Poziția	 pe	 glob	 a	 teritoriului	 așezării,	 trădează	 situarea	 în	 plină	 zonă	 a	 climei	
temperate;	

2.	 Radiația	 solară	 globală,	 cel	 mai	 important	 component	 al	 bilanțului	 radiativ,	 este	
factorul	hotărâtor	în	formarea	climei,	ea	constituind	sursa	energetică	primară	ce	sta	la	
baza	declanșării	tuturor	proceselor	atmosferice.		

După	cum	se	observă,	maximul	este	înregistrat	in	iulie	(nebulozitate	mică),	iar	minimul	
este	în	decembrie,	datorită	zilelor	cele	mai	scurte	și	a	maximului	de	nebulozitate.	Suma	
valorilor	pentru	perioada	caldă	este	de	90,83	kcal/cm2(lunile	IV-IX),	iar	pentru	perioada	
rece	(lunile	X-XI)	este	de	33,46	kcal/cm2.	Față	de	alte	stații	din	apropiere,	valorile	acestui	
indicator	sunt	mai	mici	decât	la	Fundulea,	dar	mai	mari	ca	la	Făurei.	

3.		Caracteristicile	structurii	suprafeței	active	sunt:	

• Înălțimea	 redusă	 a	 reliefului,	 ca	 și	 netezimea	 sa	 favorizează	 deplasarea	 rapidă	 a	
maselor	de	aer;	

• Lunca	 Ialomiței,	 induce	mici	variații	 ale	elementelor	 climatologice,	 având	 în	vedere	
mai	ales	prezența	vegetației	arborescente.	

4.	 Masele	 de	 aer	 se	 deplasează	 între	 principalii	 centri	 barici	 de	 acțiune	 (ciclonii	
mediteraneeni,	anticiclonul	Siberian,	anticiclonul	azoric	și	anticiclonul	scandinav)	ajung	
deasupra	 Bărăganului	 cu	 caracteristici	 fizice	 diferite,	 datorită	 transformării	 lor,	
determinând	succesiunea	stărilor	de	vreme.	Aceste	mase	de	aer	în	ordinea	frecvenței	lor	
sunt:	

• Mase	de	aer	polar-maritim,	specifice	latitudinilor	medii	(72,9%);	
• Mase	de	aer	tropical	(27,1%),	cu	variante	maritime	sau	continentale.	

Advecțiile	de	aer	foarte	rece	de	origine	polară	sau	arctică	determină	în	semestrul	rece	al	
anului	 înghețuri,	 ninsori,	 brume,	 ca	 și	 viscole.	 Vara	 însă,	 advecțiile	 de	 aer	 fierbinte	
continental,	de	origine	tropicală,	determină	creșterea	temperaturii,	scăderea	cantităților	
de	precipitații	și	perioade	mari	de	secetă.	

Dintre	vânturile	caracteristice	Municipiul	Urziceni,	amintim:	

• Crivățul,	 foarte	 puternic,	 rece	 și	 uscat,	 ce	 se	 dezvoltă	 la	 periferia	 	 anticiclonului	
Siberian	bate	iarna	în	direcția	nord-est,	sud-vest,	determinând:	geruri,	înghețuri,	polei,	
viscole,	spulberarea	și	troienirea	zăpezii.	

• Suhoveiul,	uscat	și	 fierbinte,	bate	vara	dinspre	Ucraina.	La	Urziceni	se	 înregistrează	
cam	5,6	zile	cu	suhovei/an.	

	



Pagina	22	din	280	

Draft	Strategia	de	Dezvoltare	Durabilă	a	Municipiului	Urziceni	2016	–	2020	

Tot	aici	trebuie	menționat	ca	Municipiul	Urziceni	se	află	într-o	zonă	cu	potențial	energetic	
eolian	bun	(între	4000-5000	ore/an	vânt	cu	viteza	3	m/sec.).	Potrivit	studiului	realizat	
de	 Ministerul	 Economiei1,	 Câmpia	 Română	 (unde	 este	 situat	 și	 Municipiul	 Urziceni)	
reprezintă	o	zone	de	interes	cu	un	potențial	ridicat	pentru	aplicațiile	electroenergetice	
ale	energiei	solare	în	țara	noastră.	

Din	punct	de	vedere	bioclimatic,	Municipiul	Urziceni	se	află	în	zona	excitant-solicitantă	
continentală	 de	 câmpie,	 caracterizată	 prin	 confortul	 termic	 este	 moderat	 vara,	
înregistrându-se	și	numeroase	cazuri	de	inconfort	prin	încălzire.	

Din	 punct	 de	 vedere	 al	 variațiilor,	 relieful	 vetrei	 Municipiul	 Urziceni	 și	 al	 zonei	
înconjurătoare,	ca	și	ansamblul	condițiilor	fizico	-	geografice	fiind	puțin	variate,	clima	va	
prezenta	diferențieri	locale	de	foarte	mică	amploare.	Așa	de	exemplu,	se	poate	vorbi	de	
microclimatul	 luncii	 Ialomița-Sărata,	cu	slabe	inversiuni	termice,	ceață	mai	abundentă,	
roua	și	bruma	la	fel,	ceva	mai	abundente,	iar	dinamica	atmosferei	este	ceva	mai	evidentă	
și	umezeala	are	valori	mai	ridicate.	

În	zona	nordică	a	orașului	se	poate	evidenția	și	un	sector	cu	o	atmosferă	oarecum	poluată,	
datorită	 activităților	 fabricilor.	 În	 regiunea	 traversată	 de	 șoselele	 București-Buzău	 și	
Urziceni-	Constanța,	poluarea	este	evidentă.		
	

2.2.5.	Apele	de	suprafață	și	subterane	

Apele	de	 suprafață	din	 cuprinsul	 teritoriului	Municipiului	Urziceni	 sunt:	 curgătoare	 și	
stătătoare	(ocupă	167	ha).	

A.	 Apele	curgătoare	au	curs	permanent	și	sunt	reprezentate	de	râul	Ialomița	și	râul	
Sărata.	

Raul	Ialomița,	cu	izvoarele	în	munții	Bucegi	se	varsă	în	Dunăre	la	sud	de	Giurgeni,	are	o	
lungime	 de	 417	 km	 și	 o	 suprafață	 a	 bazinului	 hidrografic	 de	 10.350	 km2	 (4,4%	 din	
suprafața	tării).	

Denumirea	de	 Ialomița	 vine	de	 la	 slavul	 Ialovnița	 care	 însemnă	 „râul	 ținutului	pustiu,	
nelucrat,	Bărăganul.”	

Pe	teritoriul	administrativ	al	orașului,	Ialomița	curge	prin	partea	de	sud,	pe	o	lungime	de	
6,5	km,	cu	direcția	de	curgere	de	la	vest	spre	est.	Ialomița	trece	în	afară	de	Urziceni,		prin	

																																																								

1	http://www.minind.ro/domenii_sectoare/energie/studii/potential_energetic.pdf		
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încă	5	orașe:	Fieni,	Pucioasa,	Târgoviște,	Slobozia	și	Țăndărei.	Lățimea	medie	a	Ialomiței	
este	de	45	m.	

Ialomița	este	moderat	-	puternic	încărcată	cu	materii	organice	putrescibile.	Poluarea	este	
deosebit	de	intensă,	din	cauza,	în	special	a	aportului	Prahovei,	prin	gradul	de	încărcare	
cu	produse	petrolifere	al	apelor.	

Râul	Sărata	se	varsă	în	Ialomița	la	marginea	de	sud-vest	a	orașului,	curgând	pe	o	lungime	
de	2	km	în	cuprinsul	teritoriului	său	administrativ.	Izvorăște	din	sudul	masivului	Istrița	
și	 are	 o	 lungime	 de	 75	 km	 și	 o	 suprafață	 a	 bazinului	 hidrografic	 de	 1.388	 km2,	 ce	 se	
desfășoară	pe	teritoriile	județelor	Buzău	și	Ialomița.	Sărata	are	debitul	la	vărsare	de	1,8	
m3/sec.,	iar	din	punct	de	vedere	al	chimismului	sulfații	și	clorurile	domină.	

B.	 Apele	stătătoare	sunt	reprezentate	de	lacul	Cotorca,	ce	are	o	lungime	totală	de	
18	km,	din	care:	7	km	pe	teritoriul	comunei	Ciocârlia	și	1,5	km	pe	cel	al	comunei	Glodeanu	
Siliștea.	Atinge	marginea	estică	a	satului	Cotorca	de	la	care	și-a	luat	și	numele.	

Tot	lacul	are	o	suprafață	de	123	ha	și	un	volum	de	apa	de	6,3	mil.m3.	Are	lățimea	medie	
cuprinsă	între	30-70	metri.	Acest	lac	s-a	format	pe	o	vale	de	tip	„mostiște”,	dezvoltată	din	
depozite	de	 loessoide.	Are	 fund	plat	 și	 versanți	 cu	 înclinări	 cuprinse	 între	2-12°	 și	 cu	
denivelări	față	de	câmp	cuprinse	între	10—15	metri.	

Cunoscut	 încă	 din	 1821,	 lacul	 Cotorca,	 care	 genetic	 este	 liman	 fluvial	 are	 importantă	
piscicolă	și	recreativă.	

La	2,5	km	de	oraș,	lângă	șoseaua	ce	duce	la	Coșereni,	la	marginea	viilor,	există	de	asemeni	
un	mic	lac.	
	
	

2.2.6.	Vegetația	/	flora	

	

Teritoriul	 Municipiului	 Urziceni	 este	 cuprins	 în	 cadrul	 subzonei	 silvostepei	 sudice	 a	
României,	ce	are	limita	cu	zona	forestieră	spre	vest	-	pe	aliniamentul	Brănești	-	Nuci	și	cu	
stepa	spre	est,	pe	aliniamentul	Lehliu	–	Cocora.	

Vegetația	lemnoasă	-	Practic,	la	sfârșitul	anului	1994	formațiunile	forestiere	nu	ocupau	
pe	 teritoriul	orașului	decât	24	ha	 (0,4%),	 fiind	 reprezentate	de	păduricea	de	plop	din	
vestul	străzii	Tudor	Vladimirescu,	și	păduricea	din	sud-estul	orașului,	care	la	origine	a	
avut	2	liziere	de	salcâm,	glădiță	și	ulm,	plantate	în	1949/1950,	cu	lungimi	de	700	de	metri	
și	lățimi	de	10	metri,	între	care	din	1980	au	mai	fost	plantați	stejari,	pini,	dud,	tei,	paltin,	
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arțar	și	unii	arbuști:	corn,	păducel,	sânger,	măceș	s.a.,	azi	pădurea	fiind	compactă.	Un	alt	
areal	cu	plopi	se	afla	în	valea	Plopului,	aproape	de	stadion.	

Vegetația	ierboasă	și	acvatică	-	Islazurile,	degradate	de	altfel,	ocupa	235	ha	pe	teritoriul	
orașului	 (4,4%).	 Nu	 trebuie	 uitate	 nici	 plantele	 cultivate:	 pomii	 fructiferi,	 culturile	
agricole	și	horticole.	

Vegetația	segetală	-	are	ca	reprezentanți	mai	importanți	culturile	de	grâu,	culturile	de	
porumb	 și	 culturile	 de	 cartof,	 rapiță,	 floarea	 soarelui.	 Canalele	 de	 irigații,	 nemaifiind	
întreținute	după	1990,	au	devenit	adevărate	„focare“	de	unde	buruienile	se	răspândesc	
spre	terenurile	agricole	din	jur.	

Tot	aici	este	cazul	să	amintim	că	una	din	 ipotezele	ce	se	referă	 la	denumirea	orașului,	
pornește	de	la	un	element	de	vegetație:	urzica.	

După	clasificarea	vegetației	țării,	Municipiul	Urziceni	se	află	în	regiunea	în	care	stepele	
de	 tip	 vest-pontic	 sunt	 în	 complex	 cu	 păduri	moesice	 de	 stejar	 xerofili	 și	 cu	 pădurile	
danubiano	-	pontice	de	luncă	(cu	stejar	și	frasin)	în	complex	cu	zăvoaie	de	plopi	și	sălcii.	
	
	

2.2.7.	Fauna		

Lumea	animalelor	de	pe	teritoriul	Municipiului	Urziceni	și	a	zonelor	limitrofe	este	destul	
de	variată.	Deosebim	elemente	faunistice	de	pădure,	de	câmpuri	stepice	sau	cultivate	ca	
și	 elemente	 faunistice	 legate	 de	 mediile	 umede.	 Dintre	 mamifere	 amintim:	 mistrețul,	
căpriorul,	dihorul,	viezurele,	vulpea,	iepurele	de	câmp,	popândăul,	hârciogul,	șobolanii,	
nevăstuica	mica,	șoarecele	de	stepă,	șoarecele	de	mișună.	

Lumea	 păsărilor	 este	 cea	mai	 bine	 reprezentată:	 huhurezul,	 bufnița,	 cioara,	 coțofana,	
vrabia,	graurul,	turturica,	guguștiucul,	rândunica,	potârnichea,	prepelița,	privighetoarea,		
uliul	 de	 stepă,	 pupăza,	 presura,	 prigoria,	 dumbrăveanca,	 vulturelul	 roșu,	 ciocârlanul.	
Ciocârlia	de	Bărăgan	sedentară	aici,	 în	iernile	foarte	grele	pleacă	în	regiunile	cu	climat	
mai	 cald.	 În	apropierea	apelor	 sunt	mai	 frecvente:	 codobatura	galbenă	comună,	barza	
stârcii,	bătăușul.	

Reptilele	și	batracienele	sunt	reprezentate	de:	gușter,	șopârla	cenușie,	șopârla	de	iarba,	
broasca	roșie	de	pădure,	broasca	de	lac	mica,	broasca	râioasă	verde,	broasca	săpătoare,	
tritonul	mic	de	eleșteu.	

Peștii,	 prezenți	 mai	 ales	 în	 balta	 Cotorca,	 sunt	 reprezentați	 de:	 crap,	 caras,	 plătică,	
babușca,	bibanul,	porcușorul	si	zvârluga.	
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Dintre	 nevertebrate	 amintim:	 păianjenul,	 omida	 păroasă	 a	 stejarului,	 molia	 verde	 a	
stejarului,	ploșnița,	gândacul	ghebos,	gândacul	de	Colorado,	coropișnița.	

Zoogeografic,	zona	Urziceni	se	încadrează	în	provincia	pontică,	iar	din	punct	de	vedere	
cinegetic,	în	zona	iepure-	fazan.	

O	parte	importantă	din	fauna	Municipiului	Urziceni	este	de	valoare	și	interes	cinegetic,	
constituind	o	resursă	pentru	dezvoltare	locală	durabilă.	
	
	

2.2.8.	Solurile	

Solul	este	formațiunea	naturală	cea	mai	recentă	de	la	suprafața	litosferei,	reprezentată	
printr-o	succesiune	de	strate	(orizonturi)	care	s-au	format	și	se	formează	permanent	prin	
transformarea	unor	roci	și	materiale	organice.	

El	este	un	sistem	geobiodinamic,	având	drept	cea	mai	complexă	proprietate	-fertilitatea.	

Solurile	 Municipiului	 Urziceni	 sunt	 cernoziomuri,	 cambice,	 şi	 brun	 –	 roşcat,	 solurile	
aluviale	 şi	 solurile	 sărăturate	 –	 solonceacuri	 şi	 soloneţuri,	 plus	 altele.	 Majoritatea	
solurilor	 sunt	 favorabile	 agriculturii	 constituind	 una	 dintre	 bogăţiile	 Municipiului	
Urziceni.		

Subsolul	 Municipiului	 Urziceni	 este	 sărac	 în	 resurse	 minerale,	 totuși	 intensificarea	
prospecțiunilor	 geologice	 a	 condus	 la	 descoperirea	 unor	 zăcăminte	 de	 petrol	 şi	 gaze	
naturale	din	perimetrul	Urziceni	-	Colilia	-	Grindu	care	sunt	deja	în	exploatare.		

Alte	resurse	naturale	sunt:	loessul	-	având	o	textură	fină	este	exploatabil	şi	s-a	folosit	la	
fabricarea	produselor	ceramice	la	Urziceni	şi	Țăndărei.	

Fiind	situat	în	cea	mai	importantă	zonă	agricolă	a	României,	teritoriul	orașului	Urziceni	
este	 caracterizat	 printr-o	 cuvertura	 de	 sol	 (pedologică)	 de	 mare	 fertilitate.	 Factorii	
naturali	de	solificare	sunt:	

1.	 Factorul	 litologic	 (rocile),	 ce	 intervine	 îndeosebi	 prin	 compoziția	 chimico-
mineralogică	sau	alcătuirea	granulometrică	ca	și	prin	gradul	de	consolidare.		

Pe	teritoriul	orașului,	roca	de	bază	pe	care	s-au	format	solurile	o	reprezintă	loessul,	cu	
grosimi	de	5-10	metri,	 ce	 au	 la	 baza	 lor	 argile.	 Culoarea	 acestor	depozite	 este	 gălbui-
cenușie	și	au	caracter	poros.		
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2.	 Factorul	 climatic,	 expus	 anterior,	 nu	 permite	 o	 alterare	 intensă	 a	 mineralelor	
primare.	Circulația	soluțiilor	în	sol,	atât	descendent,	dar	mai	ales	ascendent	—	alternând	
conform	 succesiunii	 perioadelor	 mai	 umede	 sau	 mai	 uscate	 ale	 anului,	 determină	
spălarea	 în	 adâncime	 numai	 a	 sărurilor	 ușor	 solubile.	 Concomitent	 se	 formează	 și	
importante	cantități	de	humus	calcic.	

3.	 Factorul	 hidric,	 are	 valoare	 pedogenetică	 doar	 în	 lunca	 Ialomiței,	 determinând	
gleizări	ale	unor	orizonturi.	

4.	 Relieful	și	factorul	biologic	sunt	doi	factori	extrem	de	importanți.	

	

2.3.	Structura	socio-demografică	a	populației		

Evoluția	 structurii	 populației,	 cât	 și	 a	 numărului	 de	 locuitori	 influențează	 dezvoltarea	
economică	 și	 socială	 a	Municipiului	 Urziceni.	 Factorii	 sociali,	 economici	 se	 reflectă	 în	
dinamica	populației.	

Conform	recensământului	efectuat	în	2011,	populația	Municipiului	Urziceni	se	ridică	la	
15.308	 locuitori,	 în	 scădere	 față	 de	 recensământul	 anterior	 din	 2002,	 când	 se	
înregistraseră	17.094	de	 locuitori.	Majoritatea	 locuitorilor	sunt	români	(88,08%),	cu	o	
minoritate	 de	 romi	 (2,88%).	 Pentru	 8,86%	 din	 populație,	 apartenența	 etnică	 nu	 este	
cunoscută.	 Din	 punct	 de	 vedere	 confesional,	 majoritatea	 locuitorilor	
sunt	 ortodocși	 (90,46%).	 Pentru	 8,9%	 din	 populație,	 nu	 este	 cunoscută	 apartenența	
confesională.	2	

Demn	de	precizat	este	 faptul	că,	potrivit	 informației	de	pe	INS	–	Institutul	Național	de	
Statistică,	 în	anul	2011	populația	Municipiului	Urziceni	era	de	18.280	 locuitori	 față	de	
15.308	 locuitori	 câți	 au	 fost	 înregistrați	 la	 recensământul	 din	 2011	 -	
http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/.	Neavând	alte	date	actualizate	cu	care	
să	putem	compara	vom	 folosi	datele	de	 la	 INS	ca	 fiind	cele	oficiale,	dat	 fiind	 faptul	 că	
aceste	date	sunt	cele	actuale.	

	 	

																																																								

2	https://ro.wikipedia.org/wiki/Urziceni		
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Figura	1	-	Dinamica	populației	Municipiului	Urziceni	în	perioada	2011	-	2016	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP106A		

Plecând	de	la	informațiile	furnizate	de	INS,	se	remarcă	faptul	că,	în	perioada	2011	-	2016	
populația	Municipiului	Urziceni	 are	 tendință	de	 scădere,	 înregistrând	 astfel	 în	2016	o	
scădere	 de	 5%	 față	 de	 2011.	 Această	 scădere	 se	 încadrează	 la	 tendința	 generală	 de	
diminuare	 a	 populației	 la	 nivel	 național	 fiind	 datorată	 de	 câțiva	 factori	 principali:	
scăderea	natalității,	emigrarea	populației	și	restructurarea	economică,	așa	cum	reiese	din	
Figura	2	-	Sporul	natural	al	Municipiului	Urziceni.	

Figura	2	-	Sporul	natural	al	Municipiului	Urziceni	

	

Sursa:	INS	și	calcule	efectuate	pe	baza	informațiilor	existente		
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Sporul	natural	reprezintă	diferența	dintre	numărul	născuților	vii	și	numărul	persoanelor	
decedate,	în	anul	de	referință.		

Rata	sporului	natural	al	populației	 	este	un	 indicator	care	măsoară	diferența	algebrică	
între	 rata	 natalității	 și	 rata	 mortalității	 generale	 a	 populației.	 La	 nivel	 național	 rata	
sporului	natural	 la	1.000	de	locuitori	este	-3,2,	 la	nivelul	Regiunii	Sud	–	Muntenia	rata	
sporului	 natural	 la	 1.000	 de	 locuitori	 este	 -5,4,	 iar	 la	 nivelul	 județului	 Ialomița	 rata	
sporului	natural	la	1.000	locuitori	este		-4,7.3	

Comparativ	cu	valorile	de	la	nivel	regional	si	național,	situația	este	contrastantă,	mai	ales	
datorită	constanței	mai	mari	a	valorilor	în	cazul	acestora	și	fluctuațiilor	mai	accentuate	la	
nivelul	Municipiului	Urziceni,	pe	fondul	unei	populații	relativ	reduse.		

Din	punct	de	vedere	al	structurii	pe	sexe	pe	anul	2016	în	Municipiul	Urziceni	sunt	8.323	
locuitori	de	sex	masculin	(48%)	și	9.046	locuitori	erau	de	sex	feminin	(52%).	Ponderea	
populației	 feminine	 este	 aproape	 similară	 cu	 cea	de	 la	nivel	 național,	 cu	precadere	pe	
fondul	 migrației	 externe	 a	 numărului	 mai	 mare	 de	 femei,	 dar	 și	 a	 supranatalității	
masculine.	

Figura	3	–	Populația	Municipiului	Urziceni	în	funcție	de	sex	pe	2016	

Sursa:	INS,		http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP108D		

Structura	 pe	 grupe	 de	 vârstă	 conform	 datelor	 statistice	 preluate	 de	 la	 INS	 din	 2016	
indică	o	pondere	tot	mai	scăzută	a	populației	tinere	în	Municipiul	Urziceni.	

Această	 pondere	 este	 chiar	 mai	 scăzută	 (13,6%)	 decât	 cea	 a	 populației	 tinere	 de	 la	
nivelul	țării	(14,7%).	Acest	fapt	este	explicabil	prin	natalitatea	tot	mai	scăzută	și	prin	
prezența	 unei	 populații	 adulte	 mai	 numeroase,	 ca	 urmare	 a	 generațiilor	 născute	 în	
perioada	comunistă.	

																																																								

3		http://statistici.insse.ro/shop/		
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Astfel	se	constată	ponderea	foarte	ridicată	(72,5%)		a	populației	adulte	(15-59	ani),	ceea	
ce	indică	prezența	unei	importante	forțe	de	muncă	la	nivelul	Municipiului	Urziceni,	peste	
ponderea	pe	țară	(69,5%)	Aceasta	stare	de	fapt	se	datorează	fluxurilor	de	forță	de	muncă	
atrase	de	municipiu	din	zona	rurală	în	perioada	comunistă.	

Pe	de	alta	parte,	populația	vârstnică	(de	60	ani	si	peste)	reprezintă	o	valoare	în	creștere	
constantă	 de	 la	 un	 an	 la	 altul,	 reflectând	 accelerarea	 procesului	 de	 îmbătrânire	
demografică.	Această	pondere	 este	 chiar	mai	 scăzută	 (13,9%),	 decât	 cea	 a	populației	
vârstnice	de	la	nivelul	țării	(15,8%).	

Indicele	 de	 îmbătrânire	 demografică	 indică	 prezența	 acestui	 fenomen	 și	 la	 nivelul	
Municipiului	Urziceni,	populația	vârstnică	depășind	numeric	populația	tânără.	

Figura	4	-	Populația	pe	grupe	de	vârstă	și	sexe	pe	anul	2016	

Sursa:	INS,		http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=POP108D		

Populația	face	parte	dintr-un	sistem	dinamic	ce	se	supune	în	permanență	schimbărilor	ca	
urmare	a	mișcărilor	migratorii	(imigrările	și	emigrările).	

Emigranți	 cu	 schimbarea	 domiciliului	 sunt	 persoanele	 (de	 cetățenie	 română)	 care	
emigrează	 în	 străinătate.	 Emigrația	 este	 acțiunea	 prin	 care	 o	 persoană	 renunță	 la	
domiciliul	din	România	și	își	stabilește	domiciliul	pe	teritoriul	altui	stat.	Domiciliul	din	
România	 al	 persoanei	 este	 adresa	 la	 care	 aceasta	 declară	 că	 are	 locuința	 principală,	
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trecută	 în	 actul	 de	 identitate	 (CI/CI	 provizorie,	 BI),	 așa	 cum	 este	 luată	 în	 evidența	
organelor	administrative	ale	statului.		

Imigranți	cu	schimbarea	domiciliului	sunt	persoanele	(de	cetățenie	română,	străini	sau	
fără	cetățenie)	care	imigrează	în	România.	Imigrația	este	acțiunea	prin	care	o	persoană	
renunță	 la	 domiciliul	 de	 pe	 teritoriul	 altui	 stat	 și	 își	 stabilește	 domiciliul	 în	 România.	
Domiciliul	din	România	al	persoanei	este	adresa	la	care	aceasta	declară	că	are	locuința	
principală,	 trecută	 în	 actul	 de	 identitate	 (CI/CI	 provizorie,	 BI),	 așa	 cum	 este	 luată	 în	
evidența	organelor	administrative	ale	statului.	

Tabel	5	-	Emigranți	și	imigranți	în	Municipiul	Urziceni	

Anul	 2012	 2013	 2014	 2015	

Emigranți	definitivi	 3	 5	 6	 14	
Imigranți	definitivi	 3	 8	 1	 1	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/?page=tempo2&lang=ro&context=12		

Mișcarea	 migratorie	 a	 populației	 desemnează	 forma	 de	 mobilitate	 geografică	 ce	
reprezintă	schimbarea	statului	rezidențial.	Diferența	dintre	numărul	persoanelor	venite	
și	 celor	 plecate	 denotă	 tendința	 de	 a	 părăsi	 municipiul.	 	 Seriile	 de	 date	 cu	 privire	 la	
mișcarea	migratorie	a	populației	conform	datelor	statistice	preluate	de	la	INS,	respectiv	
stabilirile	și	plecările	cu	domiciliul	 la	nivel	Municipiului	Urziceni,	analizează	 intervalul	
2012-2015,	 ce	oglindește	 fenomenul	demografic	al	migrației,	de	unde	reiese	diferența	
dintre	plecările	și	stabilirile	cu	domiciliul	în	creștere	față	de	anii	precedenți.		

Figura	5-	Plecări	și	stabiliri	cu	domiciliul	în	Municipiul	Urziceni	

	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/?page=tempo2&lang=ro&context=12		
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Seriile	de	date	cu	privire	la	mișcarea	migratorie	a	populației	conform	datelor	statistice	
preluate	 de	 la	 INS,	 respectiv	 stabilirile	 și	 plecările	 cu	 reședința	 la	 nivel	 Municipiului	
Urziceni,	 analizează	 intervalul	 2012-2015,	 de	 unde	 reiese	diferența	dintre	 plecările	 și	
stabilirile	cu	reședința	în	scădere	față	de	anii	precedenți.		

Figura	6	-	Plecări	și	stabiliri	cu	reședința		în	Municipiul	Urziceni	

	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/?page=tempo2&lang=ro&context=12		

Pentru	perioada	1990/1991	-	2011/2012	populația	din	învățământul	preșcolar	a	fost	în	
grupa	de	vârsta	3-6	ani,	 iar	 începând	cu	anul	școlar	2012/2013,	conform	legislației	 în	
vigoare	(Legea	educației	nr.1/2011),	grupa	de	vârsta	este	3-5	ani.	

Figura	7	-	Populația	pe	grupe	de	vârstă	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/?page=tempo2&lang=ro&context=12		
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Populația	 după	 domiciliu	 pentru	 grupa	 de	 vârsta	 oficială	 corespunzătoare	
învățământului	preșcolar	a	scăzut	în	ultimii	ani	conform	datelor	statistice	preluate	de	la	
INS.	

	

2.4.	Instituții	locale	și	servicii	publice		

2.4.1.	Administrația	publică	locală		

Administrația	publică	în	unitățile	administrativ-teritoriale	se	organizează	și	funcționează	
în	temeiul	principiilor	autonomiei	locale,	descentralizării	serviciilor	publice,	eligibilității	
autorităților	 administrației	 publice	 locale,	 legalității	 și	 al	 consultării	 cetățenilor	 în	
soluționarea	problemelor	locale	de	interes	deosebit.	

Prin	 autonomie	 locală	 se	 înțelege	 dreptul	 și	 capacitatea	 efectivă	 a	 autorităților	
administrației	 publice	 locale	 de	 a	 soluționa	 și	 gestiona,	 în	 numele	 și	 în	 interesul	
colectivităților	 locale	 pe	 care	 le	 reprezintă,	 treburile	 publice,	 în	 condițiile	 legii.	 Acest	
drept	se	exercită	de	consiliile	locale	și	primari,	precum	și	de	consiliile	județene,	autorități	
publice	locale	alese	prin	vot	universal,	egal,	direct,	secret	și	liber	exprimat.	

Autoritățile	administrației	publice	prin	care	se	realizează	autonomia	locală	în	Municipiul	
Urziceni	sunt	consiliile	locale,	ca	autorități	deliberative	și	primarii,	ca	autorități	executive,	
aceste	autorități	fiind	alese	în	condițiile	prevăzute	de	legea	privind	alegerile	locale.	

Administrația	 publică	 a	Municipiului	 Urziceni	 este	 organizată	 și	 funcționează	 potrivit	
prevederilor	 Legii	 administrației	 publice	 locale	 nr.	 215/2001	 și	 în	 conformitate	 cu	
hotărârile	consiliului	local.	Aceasta	se	organizează̆	și	funcționează̆	în	temeiul	principiilor	
autonomiei	 locale,	 descentralizării	 serviciilor	 publice,	 eligibilității	 autorităților	
administrației	 publice	 locale,	 legalității	 și	 al	 consultării	 cetățenilor	 în	 soluționarea	
problemelor	 locale	 de	 interes	 deosebit.	 Principalele	 domenii	 aflate	 sub	 administrarea	
autorităților	publice	locale	sunt:	

• Planificarea	urbană	și	gestionarea	spațiilor	verzi	de	interes	local;	
• Colectarea	 și	 gestionarea	 deșeurilor	 menajere,	 inclusiv	 salubrizarea	 și	

întreținerea	terenurilor	pentru	depozitarea	acestora;		
• Construcția,	întreținerea	și	iluminarea	străzilor	și	drumurilor	publice	locale;		
• Administrarea	bunurilor	din	domeniile	public	și	privat	locale;		
• Construcția,	 gestionarea,	 întreținerea	 și	 echiparea	 instituțiilor	 preșcolare	 și	

extrașcolare	(creșe,	grădinițe	de	copii,	școli	de	artă,	de	muzică);		
• Activități	culturale,	sportive,	de	recreere	și	pentru	tineret,	precum	și	planificarea,	

dezvoltarea	și	gestionarea	infrastructurilor	necesare	acestor	tipuri	de	activități;		
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• Amenajarea	 piețelor	 agricole,	 a	 spațiilor	 comerciale,	 realizarea	 oricăror	 alte	
măsuri	 necesare	 pentru	 dezvoltarea	 economică	 a	 unității	 administrativ-
teritoriale;		

• Instituirea	și	gestionarea	întreprinderilor	municipale	și	organizarea	oricărei	alte	
activități	necesare	dezvoltării	economice	a	unității	administrativ-teritoriale;		

• Construcția	de	locuințe	și	acordarea	altor	tipuri	de	facilități	pentru	păturile	social	
vulnerabile,	precum	și	pentru	alte	categorii	ale	populației;		

• Organizarea	serviciilor	anti-incendiu.		
	

Primarul	 răspunde	 de	 buna	 funcționare	 a	 administrației	 publice	 locale	 și	 reprezintă	
Municipiul	Urziceni	în	relațiile	cu	alte	autorități	publice,	cu	persoanele	fizice	sau	juridice	
române	sau	străine,	precum	și	în	justiție.	Acesta	îndeplinește	atribuțiile	prevăzute	de	lege	
sau	 încredințate	 de	 consiliul	 local.	 Pentru	 îndeplinirea	 atribuțiilor	 sale,	 primarul	 este	
ajutat	de	viceprimar,	secretar	și	de	aparatul	de	specialitate	al	primarului.		

Primarul,	 viceprimarul,	 secretarul	 unității	 administrativ-teritoriale	 și	 aparatul	 de	
specialitate	 al	 primarului	 constituie	 o	 structură	 funcțională̆	 cu	 activitate	 permanentă,	
denumită	Primăria	Municipiului	Urziceni,	care	duce	la	îndeplinire	hotărârile	consiliului	
local	și	dispozițiile	primarului,	soluționând	problemele	curente	ale	colectivității	locale.		

Aparatul	 de	 specialitate	 al	 primarului	 Municipiului	 Urziceni	 este	 constituit	 din	
componente	 funcționale	 structurate	 în	 direcții,	 servicii	 și	 compartimente,	 a	 căror	
conducere	este	asigurată	de	către	primar,	viceprimar	și	secretarul	municipiului,	potrivit	
organigramei	aprobate	de	consiliul	local.		

Conform	 organigramei	 Primăriei	 Urziceni	 în	 coordonarea	 primarului	 de	 regăsesc	
următoarele	unități:		
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Figura	8	–	Unitățile	aflate	în	coordonarea	a		Primarului	Municipiului	Urziceni	

	

Sursa:	Primăria	Municipiului	Urziceni,	http://primaria-urziceni.ro/organigrama.html		

Consiliul	local	al	Municipiului	Urziceni	are	în	componență	17	membri,	acesta	fiind	stabilit	
în	conformitate	cu	prevederile	art.	29	din	Legea	215/2001	a	administrației	publice	locale	
potrivit	 căruia:	 „numărul	 membrilor	 fiecărui	 consiliul	 local	 se	 stabilește	 prin	 ordin	 al	
prefectului,	în	funcție	de	populația	comunei	sau	a	orașului,	raportată	de	Institutul	Național	

de	Statistică	și	Studii	Economice	la	data	de	1	ianuarie	a	anului	în	curs	sau,	după	caz,	la	data	

de	1	iulie	a	anului	care	precedă	alegerile,	după	cum	urmează:”	

Figura	9	–	Componența	Consiliului	local	

Numărul	locuitorilor	comunei	sau	ai	
orașului	

Numărul	consilierilor	

între	10.001	și	20.000	 17	

Sursa:	Legea	215/2001	a	administrației	publice	locale,	art.	29	

În	cadrul	Consiliului	local	activează	patru	comisii	ce	sunt	reprezentate	în	cele	ce	urmează:		
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Figura	10	-	Comisiile	din	cadrul	Consiliului	local	

	

Sursa:	Primăria	Municipiului	Urziceni,	http://primaria-urziceni.ro/componenta.html		

Consiliul	local	urmărește	activitatea	a	8	unități:		

Figura	11	-	Unitățile	din	subordinea	Consiliului	Local	

	

Sursa:	Primăria	Municipiului	Urziceni,	http://primaria-urziceni.ro/organigrama.html		

Viceprimarul	Municipiului	Urziceni	este	ales	de	către	consiliul	local	din	rândul	membrilor	
săi,	pe	o	durată	egală	cu	cea	a	mandatului	consiliului.	El	este	subordonat	primarului,	este	
înlocuitorul	de	drept	al	acestuia	și	primul	colaborator	pentru	realizarea	obiectivelor	și	
sarcinilor	administrației	publice	locale.	Atribuțiile	viceprimarului	sunt	cele	delegate	de	
către	primar,	în	condițiile	legii.		

Secretarul	 Municipiului	 Urziceni	 este	 funcționar	 public	 de	 conducere,	 cu	 studii	
superioare	 juridice	sau	administrative	și	 se	bucură	de	stabilitate	 ın̂	 funcție.	Secretarul	
verifică	și	asigură	respectarea	legalității	de	către	organele	administrației	publice	locale,	

• 5	membriComisia	pentru	programe	de	dezvoltare	economico	-
socială,		buget,	finanțe,	utilități publice	și	comerț	

• 5	membri
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administrarea	domeniului	public	și	privat,	realizarea	
lucrărilor	publice,	agricultura,	protecția	mediului

• 3	membriComisia	pentru	învățământ,	cultură,	sanatate,	
protecție	socială,	activități	recreative	și	sportive

• 3	membri
Comisia	pentru	administrație	publică	locală,	juridică,	
aparare	civilă,	respectarea drepturilor	și	libertăților	

cetățenești, relații	interne	și	internationale
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îndeplinind	atribuțiile	prevăzute	de	art.	117	din	Legea	administrației	publice	locale	nr.	
215/2001,	republicată,	cu	modificări	și	completări,	alte	atribuții	prevăzute	de	legi	sau	de	
alte	acte	normative,	sau	încredințate	de	către	consiliul	local	ori	de	primar.	Secretarul	are	
în	subordine	patru	unități:	

Figura	12	-	Unitățile	din	subordinea	Secretariatului	Primăriei	Urziceni	

	

Sursa:	Primăria	Municipiului	Urziceni,	http://primaria-urziceni.ro/organigrama.html		

	

2.4.2.	Bugetul	local	al	Primăriei	Municipiului	Urziceni	

În	perioada	2014	–	2017,	la	nivelul	Municipiului	Urziceni	se	poate	observa	că	veniturile	
și	cheltuielile	de	la	bugetul	local	au	fluctuat,	înregistrându-se	deficit	bugetar.	După	cum	
se	poate	observa,	veniturile	colectate	și	cheltuielile	din	bugetul	local	al	municipiului	au	
cunoscut	 fluctuații	 în	perioada	2014	–	2020,	atingând	un	minimum	în	anul	2015	și	un	
maximum	 în	 anul	 2016.	 În	 fiecare	 an	 din	 acest	 interval,	 bugetul	 a	 înregistrat	 deficit	
bugetar	,	cel	mai	mare	deficit	fiind	înregistrat	în	anul	2016.	

Figura	13	-	Venituri	și	cheltuieli	de	la	bugetul	local	al	Municipiului	Urziceni,	2014	-	2017	

	

Sursa:	Primăria	Municipiului	Urziceni,	http://primaria-urziceni.ro/Bugetul.html		
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Tabel	6	-	Structura	defalcată	a	veniturilor	operaționale	în	perioada		2014	-	2016	

Structura	 veniturilor	
operaționale	

2014	 2015	 2016	

Venituri	 din	 impozite,	 taxe,	
contribuții	 de	 asigurări	 și	 alte	
venituri	ale	bugetelor	

33.255.539,00	 39.167.426,00	 31.002.027,00	

Venituri	din	activități	economice	 9.675.669,00	 7.911.942,00	 9.894.545,00	
Finanțări,	 subvenții,	 transferuri,	
alocații	 bugetare	 cu	 destinație	
specială	

3.722.174,00	 2.816.909,00	 11.042.184,00	

Alte	venituri	operaționale	 3.968.134,00	 5.003.184,00	 2.088.700,00	
TOTAL	 50.621.516,00	 54.899.461,00	 54.027.456,00	

Sursa:	Primăria	Municipiului	Urziceni,	http://primaria-urziceni.ro/Bugetul.html		

Ponderea	cea	mai	mare	în	cadrul	veniturilor	operaționale	o	au	veniturile	din	impozite,	
taxe,	contribuții	de	asigurări	și	alte	venituri	ale	bugetelor,	care	în	anul	2016	au	înregistrat	
o	scădere	cu	aproximativ	20%	față	de	anul	2015.	De	asemenea,	o	creștere	importantă	în	
cadrul	 veniturilor	 operaționale,	 în	 anul	 2016	 față	 de	 anul	 2015	 au	 avut-o	 finanțările,	
subvențiile,	transferurile,	alocațiile	bugetare	cu	destinație	specială,	înregistrând	astfel	în	
anul	 2016	 un	 procent	 de	 20%	din	 totalul	 veniturilor	 operaționale,	 față	 de	 5%	 cât	 au	
înregistrat	în	anul	2015.	

Figura	14	-	Ponderea	defalcată	a	veniturilor	Municipiului	Urziceni	în	cadrul	veniturilor	operaționale	în	anul	

2015	

	

Sursa:	Primăria	Municipiului	Urziceni,	http://primaria-urziceni.ro/Bugetul.html	
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Figura	15	-	Ponderea	defalcată	a	veniturilor	Municipiului	Urziceni	în	cadrul	veniturilor	operaționale	în	anul	

2016	

	

Sursa:	Primăria	Municipiului	Urziceni,	http://primaria-urziceni.ro/Bugetul.html	

Tabel	7	-	Structura	defalcată	a	cheltuielilor	operaționale	în	perioada	2014	–	2016	

Structura	 cheltuielilor	
operaționale	

2014	 2015	 2016	

Salarii	 și	 contribuțiile	 sociale	
aferente	angajaților	

60.695.377,00	 24.675.671,00	 25.885.005,00	

Subvenții	și	transferuri	 1.768.101,00	 1.230.725,00	 1.469.290,00	
Stocuri,	 consumabile,	 lucrări	 și	
servicii	executate	de	terți	

24.117.593,00	 18.068.525,00	 8.324.894,00	

Cheltuieli	 de	 capital,	 amortizări	 și	
provizioane	

7.520.567,00	 3.270.227,00	 5.476.974,00	

Alte	cheltuieli	operaționale	 87.814,00	 53.116,00	 273.410,00	
TOTAL	 94.189.452,00	 47.298.264,00	 41.429.573,00	

Sursa:	Primăria	Municipiului	Urziceni,	http://primaria-urziceni.ro/Bugetul.html		

Se	observă	așadar	că,	cele	mai	mari	cheltuieli	operaționale	au	 fost	 înregistrate	 în	anul	
2014,	remarcându-se	astfel	că	în	anul	2014	cheltuielile	cu	salariile	și	contribuțiile	sociale	
aferente	angajaților	însumau	aproximativ	60	mil.	lei,	acestea	fiind	cu	134%	mai	mari	față	
de	cele	din	anul	2016.	

Ponderea	cea	mai	mare	în	cadrul	cheltuielilor	operaționale	este	dată	de	cheltuielile	cu	
salariile	și	contribuțiile	sociale	aferente	angajaților,	acestea	înregistrând	în	anul	2016	un	
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procent	 de	 62%	 față	 de	 52%	 înregistrat	 în	 anul	 2015,	 din	 totalul	 cheltuielilor	
operaționale.	

O	 creștere	 spectaculoasă	 a	 cheltuielilor	 au	 avut-o	 în	 anul	 2016	 față	 de	 anul	 2015	 și	
cheltuielile	 de	 capital,	 amortizări	 și	 provizioane,	 care	 au	 înregistrat	 în	 anul	 2016	 un	
procent	de	13%	 față	de	7%	 înregistrat	 la	nivelul	 anului	2015,	din	 totalul	 cheltuielilor	
operaționale.	

De	 asemenea,	 prin	 comparația	 celor	 doi	 ani	 (2015	 și	 2016)	 se	 remarcă	 și	 o	 scădere	
spectaculoasă	a	cheltuielilor	cu	stocuri,	consumabile,	lucrări	și	servicii	executate	de	terți,	
care	au	înregistrat	în	anul	2016	un	procent	de	20%	față	de	38%	înregistrat	în	anul	2015,	
din	totalul	cheltuielilor	operaționale.		

Figura	16	 -	Ponderea	defalcată	a	cheltuielilor	Municipiului	Urziceni	 în	cadrul	cheltuielilor	operaționale	 în	

anul	2015	

	

Sursa:	Primăria	Municipiului	Urziceni,	http://primaria-urziceni.ro/Bugetul.html	
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Figura	17	 -	Ponderea	defalcată	a	cheltuielilor	Municipiului	Urziceni	 în	cadrul	cheltuielilor	operaționale	 în	

anul	2016	

	

Sursa:	Primăria	Municipiului	Urziceni,	http://primaria-urziceni.ro/Bugetul.html	

	

În	ceea	ce	privește	cheltuielile	cu	serviciile	executate	de	terți	avem	următoarea	situație	la	
nivelul	Municipiului	Urziceni:	

Tabel	8	-	Numărul	procedurilor	organizate	per	autoritatea	contractantă	

	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 Total	
Grupul	Școlar	Sfânta	Ecaterina	 41	 48	 -	 -	 -	 89	
LICEUL	TEHNOLOGIC	URZICENI	 82	 21	 -	 -	 2	 105	
LICEUL	 TEORETIC	 GRIGORE	
MOISIL	URZICENI	 82	 97	 109	 115	 -	 403	

MUNICIPIUL	URZICENI	 4	 1	 2	 1	 3	 11	
Școala	 Generală	 cu	 Clasele	 I-VIII	
Nr.1	Urziceni	 26	 2	 1	 -	 -	 29	

Școala	 Gimnazială	 "Ion	 Heliade	
Rădulescu"	 223	 246	 187	 183	 -	 839	

SPITALUL	MUNICIPAL	URZICENI	 984	 801	 1408	 1183	 209	 4.585	
Total	 1.442	 1.216	 1.707	 1.482	 214	 6.061	

Sursa:	SEAP,	www.e-licitatie.ro		
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Tabel	9	-	Valoarea	procedurilor	organizate	per	autoritatea	contractantă	

	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 Total	
Grupul	
Școlar	
Sfânta	
Ecaterina	

12.142,32	 8.624,78	 -	 -	 -	 20.767,10	

Liceul	
Tehnologic	
Urziceni	

4.141,05	 3.428,84	 -	 -	 3.333,33	 10.903,22	

Liceul	
Teoretic	
Grigore	
Moisil	
Urziceni	

17.704,53	 17.404,52	 26.922,26	 35.814,17	 -	 97.845,48	

Municipiul	
Urziceni	 3.257.252,14	 28.000,00	 8.999.662,6

6	 469.483,00	 25.166,10	 12.779.563,9
0	

Școala	
Generală	 Cu	
Clasele	 I-
VIII	 Nr.1	
Urziceni	

29.073,95	 2.419,35	 102,75	 -	 -	 31.596,05	

Școala	
Gimnazială	
"Ion	Heliade	
Rădulescu"	

53.937,43	 22.959,77	 19.819,03	 16.725,93	 -	 113.442,16	

Spitalul	
Municipal	
Urziceni	

780.058,04	 499.862,73	 626.453,37	 611.111,01	 313.607,7
1	 2.831.092,86	

Total	
4.154.309,4
6	

582.699,9
9	

9.672.960,
07	

1.133.134,1
1	

342.107,
14	

15.885.210,
77	

Sursa:	SEAP,	www.e-licitatie.ro	

În	 ceea	 ce	 privește	 valoarea	 contractelor	 de	 achiziție	 publică,	 firmele	 din	 Municipiul	
Urziceni	au	atras	în	total,	în	perioada	2012-2016,	valoarea	de	1.381.252,14	lei,	adică	un	
procent	de	9%	din	totalul	cheltuit	de	instituțiile	din	municipiu.	Situația	este	prezentată	
mai	jos.	

Tabel	10	-	Valoarea	contractelor	atrase	de	firmele	din	Municipiul	Urziceni	

	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 Total	
Urziceni	 1.241.651,03	 41.769,72	 46.741,29	 51.090,10	 0	 1.381.252,14	

Sursa:	SEAP,	www.e-licitatie.ro	

	

2.4.3.	Instituțiile	publice	din	subordinea	Primăriei	Municipiului	Urziceni	

În	 cadrul	 Municipiului	 Urziceni	 funcționează	 următoarele	 instituții	 ce	 aparțin	
administrației	publice	locale,	aflate	în	subordinea	Primăriei	Municipiului	Urziceni:	
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Tabel	11	-	Instituții	din	subordinea	Primăriei	Municipiului	Urziceni	

Nr.	crt.	 Denumire	instituție	 Ordonator	principal	credite	
1. 	 Școala	Gimnazială	Ion	Heliade	Rădulescu	 Municipiul	Urziceni	
2. 	 Biblioteca	Municipală	Constantin	Țoiu	 Municipiul	Urziceni	
3. 	 Liceul	Tehnologic	Sfânta	Ecaterina	 Municipiul	Urziceni	
4. 	 Liceul	Tehnologic	Urziceni	 Municipiul	Urziceni	
5. 	 Școala	Gimnazială	Alexandru	Odobescu	 Municipiul	Urziceni	
6. 	 Colegiul	Național	Grigore	Moisil	 Municipiul	Urziceni	
7. 	 Grădinița	 cu	 program	 prelungit	 Raza	 de	

Soare	
Municipiul	Urziceni	

8. 	 Spitalul	Municipal	Urziceni	 Municipiul	Urziceni	

Sursa:	Ministerul	Finanțelor	–	Date	privind	execuția	bugetară	

De	asemenea,	în	cadrul	Municipiului	Urziceni	funcționează	și	alte	instituții	publice:	

Figura	18	-	Alte	instituții	publice	din	Municipiul	Urziceni	

	

Sursa:	Ministerul	Finanțelor	–	Date	privind	execuția	bugetară	

	

Figura	19	-	Instituții	de	utilitate	publică	din	Municipiul	Urziceni	

	

Sursa:	Ministerul	Finanțelor	–	Date	privind	execuția	bugetară	

	

Instituții
publice din
Municipiul
Urziceni

Detașamentul	de	Pompieri	Urziceni

Inspectoratul	Județean	de	Jandarmi	UM0412	Urziceni

Poliția	Municipiului	Urziceni

Agenția	Județeană	de	Ocupare	a	Forței	de	Muncă	Ialomița

Agenția	de	Plăți	și	Intervenție	pentru	Agricultură	Ialomița	- Urziceni

Instituții	de	
utilitate
publică	din	
Municipiul	
Urziceni

Rosal	Grup	Salubritate	Urziceni

Societatea	Națională	Romgaz	Secția	Urziceni

Ecoaqua	S.A., Călărași,	Sucursala	Urziceni
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2.4.4.	Structuri	asociative	ale	administrației	publice	locale		

Înainte	 de	 supunerea	 spre	 adoptare	 sau,	 după	 caz,	 spre	 aprobare	 în	 condițiile	 legii,	 a	
proiectelor	de	acte	normative	care	 le	privesc	 în	mod	direct,	autoritățile	administrației	
publice	 locale	 se	 consultă	 cu	 structurile	 asociative	 ale	 autorităților	 publice	 locale,	 în	
conformitate	 cu	 prevederile	 HG	 nr.	 521/2005	 privind	 procedura	 de	 consultare	 a	
structurilor	 asociative	 ale	 autorităților	 administrației	 publice	 locale	 la	 elaborarea	
proiectelor	de	acte	normative.	

Astfel,	 în	 conformitate	 cu	 prevederile	 art.	 2	 lit.	 b)	 din	 HG	 nr.	 521/2005,	 structurile	
asociative	ale	autorităților	administrației	publice	locale	sunt:	

Figura	20	-	Structurile	asociative	ale	administrației	publice	locale	

	

Sursa:	HG	nr.	521/2005	privind	procedura	de	consultare	a	structurilor	asociative	ale	autorităților	

administrației	publice	locale	la	elaborarea	proiectelor	de	acte	normative	

Primăria	Municipiului	Urziceni	 face	parte	din	Asociația	de	Dezvoltare	Intercomunitară	
Ecoaqua	S.A.	Călărași.	De	asemenea,	Municipiul	Urziceni	face	parte	din	Asociația	pentru	
Dezvoltarea	 Infrastructurii	 Locale	 a	 Județului	 	 Ialomița	 ADIL,	 alături	 de	 alte	 două	
municipii,	Slobozia	și	Fetești.4	

Municipiul	Urziceni		a	semnat	în	anul	2015	un	act	de	adeziune	la	Grupul	de	Acțiune	Locală	
(GAL)	NAPARIS.	Adeziunea	la	acest	GAL	a	avut	în	vedere	implementarea	unei	Strategii	de	
Dezvoltare	Locală	LEADER	cu	finanțare	din	PNDR	2014	–	2020.5	

	

																																																								

4	http://data.gov.ro/dataset/asociatii-de-dezvoltare-intercomunitara		

5	http://primaria-urziceni.ro/files/HCL-29-07.05.2015.pdf		
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2.5.	Organizații	ale	societății	civile		

În	 cadrul	 Municipiului	 Urziceni	 funcționează	 următoarele	 organizații	 non	
guvernamentale:	

Tabel	12	-	Lista	asociațiilor	din	Municipiul	Urziceni	

Nr.	crt.	 Denumire	Asociație6	
Număr	înregistrare	
Registrul	Național	

1. 	 Asociația	Cronos	Sport	Urziceni	 13673/A/2011	
2. 	 Asociația	Clubul	Sportiv	Columbofil	Urziceni	 13670/A/2011	
3. 	 Asociația	Societatea	Femeilor	Ortodoxe	Urziceni	 11012/A/2005	
4. 	 Asociația	 de	 Pescuit	 Sportiv	 Caras	 2006	 Chilia	

Urziceni	
15307/A/2011	

5. 	 Asociația	de	Proprietari	Vânători	C25	Urziceni	 15306/A/2011	
6. 	 Asociația	Fermierilor	Agricoli	Urziceni	 13671/A/2011	
7. 	 Asociația	Orașelor	din	România	 2797/A/2005	
8. 	 Asociația	pentru	Recuperarea	Copiilor	cu	Autism	din	

România	ARCAR	Urziceni	
13620/A/2011	

9. 	 Asociația	Urziceniul	Tău	 15309/A/2011	
10. 	 Asociația	 Vânătorilor	 și	 Pescarilor	 Sportivi	 –	 Filiala	

Urziceni	
594/A/1990	

11. 	 Asociația	XC	România	 15803/A/2012	
12. 	 Asociația	Pro	Adolescența	2011	Urziceni	 13601/A/2011	
13. 	 Asociația	 Alternative	 Free	 Education	 and	 Learning	

Society	ALTFEL	
22815/A/2017	

14. 	 Asociația	Coaching	Lifecoach	Transformation	 16086/A/2012	
15. 	 Asociația	Darul	Sunetului	 16125/A/2013	
16. 	 Asociația	Familia	Albinuțelor	 22141/A/2015	
17. 	 Asociația	 Investitorilor	Ciprioți	 din	Domeniul	Textil	

din	România	
24030/A/2016	

18. 	 Asociația	 Împreună	 Simțim	 Împreună	 Salvăm	
Urziceni	

22138/A/2015	

19. 	 Asociația	Medica	Pro	Bono	Urziceni	 13618/A/2011	
20. 	 Asociația	Sportivă	Athletics	Run	Urziceni	 22134/A/2015	
21. 	 Asociația	Sportivă	Fotbal	Club	Urziceni	 23371/A/2017	
22. 	 Asociația	Trefla	Romilor	 22142/A/2015	
23. 	 Asociația	 Umanitară	 și	 Ecologistă	 Doctorașul	 cel	 24029/A/2016	

																																																								

6	http://data.gov.ro/dataset/registrul-national-ong		
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Nr.	crt.	 Denumire	Asociație6	
Număr	înregistrare	
Registrul	Național	

Viteaz	
24. 	 Asociația	Misiunea	Viață	și	Speranță	pentru	Ialomița	 920/A/2001	
25. 	 Asociația	Salariaților	AGRAS	 994/A/1999	
26. 	 Asociația	Sportivă	Unirea	Urziceni	 933/A/1998	
27. 	 Asociația	Vânătorilor	și	Pescarilor	Sportivi	Vulturul		 996/A/1999	
28. 	 Clubul	Sportiv	Unirea	Urziceni	 2060/A/2002	

Sursa:	http://data.gov.ro/dataset/registrul-national-ong	

Raportat	 la	 numărul	 de	 locuitori	 se	 remarcă	 faptul	 că,	 în	 Municipiul	 Urziceni	 sunt	
înregistrate		aproximativ	1,65	asociații	la	1.000	locuitori.	Chiar	dacă	media	înregistrată	
este	sub	media	înregistrată	 la	nivel	național,	respectiv	3,72	asociații	 la	1.000	locuitori,	
Municipiul	Urziceni	are	totuși	un	spirit	civic	ridicat	comparativ	cu	orașele	supuse	analizei,	
considerate	 similare	municipiului,	mai	 ales	 că	 la	media	pe	 țară	 contribuie	 foarte	mult	
București	–	Ilfov,	unde	este	înregistrată	o	medie	de	6,05	asociații	la	1.000	locuitori.	

Tabel	13	-	Situația	asociațiilor	în	țară	

Oraș	
Număr	
asociații	 Populația	

Număr	asociații	la	
1.000	locuitori	

Câmpia	Turzii		 41	 28.120	 1,46	
Cernavodă		 44	 19.298	 2,28	
Codlea		 56	 26.041	 2,15	
Fetești		 38	 35.373	 1,07	
Urziceni		 28	 17.369	 1,61	
Mizil	 27	 16.372	 1,65	
Moinești		 48	 24.606	 1,95	
Moreni		 45	 20.372	 2,21	
Pașcani	 0	 43.016	 0	
București	Ilfov	 12.710	 2.101.413	 6,05	
România	 82.531	 22.214.995	 3,72	

Sursa:	http://data.gov.ro/dataset/registrul-national-ong	
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Tabel	14	-	Lista	federațiilor	din	Municipiul	Urziceni	

Nr.	crt.	 Denumire	Federație7	
Număr	înregistrare	Registrul	

Național	

1. 	 Sindicatul	Independent	SOIA	2007	 66/C/2007	
2. 	 Sindicatul	Liber	din	cadrul	Liceului	

Industrial	nr.	1	Urziceni	
21/C/1990	

Sursa:	http://data.gov.ro/dataset/registrul-national-ong	

Tabel	15	-	Lista	fundațiilor	din	Municipiul	Urziceni	

Nr.	crt.	 Denumire	Fundație8	
Număr	înregistrare	Registrul	

Național	

1. 	 Fundația	FIDES	 2378/B/1997	

Sursa:	http://data.gov.ro/dataset/registrul-national-ong	

	

2.6.	Infrastructura	

2.6.1.	Infrastructura	de	transport		

Transportul	rutier	

Municipiul	 Urziceni	 are	 o	 poziție	 geografică	 extrem	 de	 favorabilă	 în	 contextul	
configurației	actuale	a	infrastructurii	majore	de	transport	de	la	nivelul	Județului	Ialomița.	
Acesta	se	află	la	intersecția	drumului	european	E85	ce	leagă	București	de	Buzău	și		DN2A	
care	 leagă	orașele	Urziceni	și	Constanța.	Drumul	pornește	din	DN2	în	dreptul	orașului	
Urziceni,	îl	traversează	și	continuă	spre	Slobozia.	Dincolo	de	Slobozia,	drumul	traversează	
Dunărea	 pe	 la	 Hârșova,	 continuând	 spre	 Constanța	 și	 trecând	 pe	 lângă	 Aeroportul	
Internațional	 Mihail	 Kogălniceanu,	 având	 o	 lungime	 de	 210	 km.	 Astfel,	 Municipiul	
Urziceni	are	deschidere	atât	către	Capitala	București,	cât	și	către	zona	Dobrogei.	Drumul	
european	E85	traversează	Europa	de	la	nord	la	sud,	de	la	portul	Klaipeda,	Lituania	de	la	
Marea	 Baltică,	 până	 în	 orașul	 Alexandroupolis	 din	 Grecia,	 la	 Marea	 Egee.	 Drumul	
traversează	Lituania,	vestul	Belarusului,	nord-vestul	Ucrainei,	estul	României	și	Bulgaria,	

																																																								

7	http://data.gov.ro/dataset/registrul-national-ong		

8	http://data.gov.ro/dataset/registrul-national-ong		
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trecând	Dunărea	pe	Podul	Prieteniei	Giurgiu-Ruse.	În	România	E85	străbate	următoarele	
localități:	Siret,	Suceava,	Fălticeni,	Roman,	Bacău,	Adjud,	Focșani,	Râmnicu	Sărat,	Buzău,	
Urziceni,	București,	Giurgiu.		

Figura	21	-	Localizare	rutieră	Municipiu	Urziceni	

	

Sursa:	https://www.google.ro/maps		

Conform	ultimului	recensământ	realizat	de	CESTRIN	cu	privire	la	traficul	rutier	pentru	
anul	 20159,	 DN2A	 este	 zilnic	 străbătut	 de	 71	 biciclete	 și	 /	 sau	 motociclete,	 4.912	
autoturisme,	 141	microbuze	 cu	 8+1	 locuri,	 536	 de	 autocamioane	 și	 autospeciale	 <3,5	
tone,	719	TIR-uri,	282	autobuze	și	autocare	și	5	vehicule	cu	tracțiune	animală.	Deși	acest	
volum	 de	 trafic	 este	 unul	 semnificativ,	 acesta	 nu	 ridică	 probleme	 de	 congestionare	 a		
traficului.	Starea	tehnică	a	DN	2A	este	una	foarte	bună,	facilitând	astfel	transportul	către	
Municipiul	Slobozia.		

	 	

																																																								

9	http://www.cestrin.ro/web2014/pdf/recensamant%202015.pdf		
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Figura	22	-	Trafic	rutier	România	

	

Sursa:	http://www.zf.ro/companii/harta-celor-mai-circulate-drumuri-din-romania-cum-va-arata-traficul-
rutier-in-2015-10416103			

Așa	cum	se	poate	observa	din	harta	de	mai	sus,	drumul	european	E85	este	cel	mai	circulat,	
fiind	drumul	de	legătură	cu	București,	conferindu-i	astfel	Municipiul	Urziceni	o	poziție	
strategică,	fiind	situat	așadar	într-un	nod	e	legătură.		

Intrarea	în	Municipiul	Urziceni	dinspre	Ploiești	se	realizează	pe	DN	1D,	printr-un	sens	
giratoriu	 foarte	 bine	 semnalizat,	 conform	 imaginii	 de	 mai	 jos.	 Acest	 sens	 giratoriu	
fluidizează	traficul	acestei	artere,	nepermițând	aglomerarea		excesivă	a	acesteia.		

Figura	23	-	Sens	giratoriu	intrare/ieșire	pe		DN	1D	
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Sursa:	https://www.google.ro/maps		

De	 asemenea,	 sensuri	 giratorii	 pentru	 fluidizarea	 traficului	 regăsim	 și	 în	 interiorul	
orașului	în	număr	de	două,	conform	imaginilor	de	mai	jos.		

Figura	24	-	Sens	giratoriu	oraș	

	

Sursa:	https://www.google.ro/maps		
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Figura	25	-	Sens	giratoriu	oraș	

	

Sursa:	https://www.google.ro/maps		

Dacă	 în	 zona	 centrală	 a	 orașului	 majoritatea	 străzilor	 sunt	 asfaltate,	 în	 cartiere	 doar	
arterele	 principale	 sunt	 modernizate,	 făcând	 accesul	 foarte	 dificil.	 Aceste	 suprafețe	
carosabile	sunt	necorespunzătoare	prezentând	probleme	tehnice	cum	ar	fi:	

• capacitatea	portantă	existentă	nu	satisface	cerințele	traficului	rutier;	
• circulația	necontrolată	sau	staționarea	pe	carosabil	a	apelor;	
• colectarea	și	evacuarea	apelor	meteorice	de	pe	platformă	și	din	zona	străzilor	nu	

este	rezolvată;	
• gurile	de	scurgere	sunt	înfundate	și	insuficiente;	
• podețele	de	acces	 la	proprietăți	 sunt	necorespunzătoare,	 iar	 trotuarele	nu	sunt	

amenajate.	

Conform	datelor	preluate	de	la	Institutul	Național	de	Statistică,	Municipiul	Urziceni	are	
în	 perioada	 2012-2015,	 66	 km	 de	 străzi	 orășenești,	 din	 care	 în	 anul	 2015	 a	 fost	
înregistrată	o	valoare	de	50	km	de	străzi	modernizate.	Astfel,	se	constată	faptul	că	76%	
din	străzile	orășenești	sunt	sau	au	fost	modernizate	 în	anul	2015.	Raportul	 înregistrat	
depășește	 media	 pe	 țară,	 unde	 doar	 66%	 din	 străzile	 orășenești	 sunt	 sau	 au	 fost	
modernizate	în	anul	2015.	Dintre	orașele	analizate,	considerate	drept	referință,	un	raport	
mai	 mare	 al	 străzilor	 modernizate	 din	 cadrul	 străzilor	 orășenești	 întâlnim	 în	 orașe	
precum:	Câmpia	Turzii,	Cernavodă	și	Codlea,	orașe	unde	industria	turismului	este	foarte	
dezvoltată.	

În	ceea	ce	privește	analiza	la	nivel	de	ani	se	remarcă	faptul	că,	în	Municipiul	Urziceni,	în	
anul	2015	procentul	străzilor	modernizate	a	crescut	cu	4%	față	de	anul	2014,	în	condițiile	
în	care	străzile	orășenești	au	 înregistrat	aceeași	 lungime.	Și	 la	acest	capitol	Municipiul	
Urziceni	se	situează	peste	media	pe	țară	unde	s-a	înregistrat	o	creștere	de	aproximativ	
3%,	cea	mai	mare	creștere	fiind	înregistrată	în	Câmpulung	Moldovenesc	–	11%.		
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Comparând	Municipiul	Urziceni	cu	celelalte	orașe	de	referință,	observăm	că	nu	are	cea	
mai	scurtă	lungime	a	străzilor	orășenești	și	nici	a	celor	modernizate	din	orașele	ce	sunt	
străbătute	 de	 un	 drum	 european,	 respectiv	 Adjud,	 Câmpia	 Turzii,	 Câmpulung	
Moldovenesc,	Cernavodă,	Codlea,	Fetești,	Mizil	și	Sebeș.	Datele	asupra	situației	la	2015	
este	redată	în	tabelul	de	mai	jos.	Având	în	vedere	valorile	de	referință	de	mai	sus,	putem	
afirma	că	Municipiul	Urziceni	a	pus	accent	pe	modernizarea	drumurilor	orășenești	pe	
care	le	deține,	având	grijă	permanentă	ca	acestea	să	fie	modernizate.		

Tabel	16	-	Lungimea	străzilor	orășenești	și	a	străzilor	modernizate	2014-2015	

Oraș/municipiu/Țară	

Lungime	
străzi	
modernizate	
(km)	 -	 an	
2014	

Lungimea	
străzilor	
orășenești	
(km)	 -	 an	
2014	

Procent	 străzi	
modernizate	
din	 străzi	
orășenești	 -	 an	
2014	

Lungime	
străzi	
modernizate	
(km)	 -	 an	
2015	

Lungimea	
străzilor	
orășenești	
(km)	 -	 an	
2015	

Procent	 străzi	
modernizate	
din	 străzi	
orășenești	-	an	
2015	

Adjud	 23	 39	 59%	 23	 40	 58%	
Câmpia	Turzii	 46	 49	 94%	 47	 52	 90%	
Câmpulung	
Moldovenesc	

42	 123	 34%	 47	 123	 38%	

Cernavodă	 47	 49	 96%	 47	 49	 96%	
Codlea	 35	 43	 81%	 36	 43	 84%	
Fetești	 45	 135	 33%	 45	 135	 33%	
Urziceni	 48	 66	 73%	 50	 66	 76%	
Mizil	 22	 38	 58%	 22	 38	 58%	
Sebeș	 59	 138	 43%	 59	 138	 43%	
România	 20.208	 30.532	 66%	 20.938	 31.544	 66%	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/?page=tempo2&lang=ro&context=75		

La	nivelul	Județului	Ialomița	se	constată	că	Municipiul	Urziceni	se	situează	imediat	după	
Municipiul	Slobozia,	înregistrând	o	creștere	de	4%	a	străzilor	modernizate	în	anul	2015	
comparativ	cu	2014,	în	timp	ce,	în	Municipiul	Slobozia	această	creștere	a	fost	stabilită	la	
5%.	În	ceea	ce	privește	procentul	străzilor	modernizate	din	străzile	orășenești	(la	nivelul	
anului	 2015)	 se	 constată	 că,	 Municipiul	 Urziceni	 este	 în	 top	 în	 Județul	 Ialomița,	
înregistrând	un	procent	de	76%	a	străzilor	modernizate	din	străzile	orășenești,	imediat	
după	situându-se	Municipiul	Slobozia	care	înregistrează	un	procent	de	70%.	

Deși	Orașul	Fetești	este	mai	mare	din	punct	de	vedere	al	populației	și	al	suprafeței	se	
remarcă	faptul	că	doar	33%	din	străzile	orășenești	sunt	modernizate,	procent	mult	sub	
media	pe	Județul	Ialomița	(47%),	cât	și	sub	media	înregistrată	la	nivel	național	(66%).	
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Tabel	17	-	Lungimea	străzilor	orășenești	și	a	străzilor	modernizate	2014-2015	în	Județul	Ialomița	

Oraș/municipiu/Țară	

Lungime	
străzi	
modernizate	
(km)	 -	 an	
2014	

Lungimea	
străzilor	
orășenești	
(km)	 -	 an	
2014	

Procent	
străzi	
modernizate	
din	 străzi	
orășenești	 -	
an	2014	

Lungime	
străzi	
modernizate	
(km)	 -	 an	
2015	

Lungimea	
străzilor	
orășenești	
(km)	 -	 an	
2015	

Procent	 străzi	
modernizate	 din	
străzi	 orășenești	 -	
an	2015	

Municipiul	
Slobozia	

59	 85	 69%	 62	 88	 70%	

Municipiul	Fetești	 45	 135	 33%	 45	 135	 33%	
Municipiul	
Urziceni	

48	 66	 73%	 50	 66	 76%	

Oraș	Amara	 16	 63	 25%	 16	 63	 25%	
Oraș	Căzănești	 8	 23	 35%	 8	 23	 35%	
Oraș	Fierbinți	Târg	 14	 51	 27%	 14	 51	 27%	
Oraș	Țăndărei	 39	 73	 53%	 39	 73	 53%	
Ialomița	 229	 496	 46%	 234	 499	 47%	
România	 20.208	 30.532	 66%	 20.938	 31.544	 66%	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/?page=tempo2&lang=ro&context=75		

	

Transportul	feroviar		

Municipiul	 Urziceni	 dispune	 de	 acces	 la	 rețeaua	 națională	 de	 căi	 ferate.	 Stația	 CFR	
Urziceni	 este	 amplasată	 pe	 magistrala	 București	 Nord	 –	 Ciulnița,	 cale	 ferată	 simplă	
neelectrificată	între	Mogoșoaia	și	Ciulnița	și	cale	dublă	electrificată	între	București	Nord	
și	Mogoșoaia.		

Figura	26	-	Schema	rețelei	feroviare	C.F.R.	S.A.		

	

Sursa:	http://www.cfr.ro/files/ddr/Anexa%201a%20-%20Harta%20generala%20retea%20CFR.pdf		
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Volumul	traficului	feroviar	este	de	aproximativ	1010	trenuri	de	călători	pe	ruta	București	
Nord	–	Urziceni	pe	zi,	circulând	atât	trenuri	Regio,	cât	și	Inforregio,	la	care	se	adaugă	și	
garniturile	de	marfă.		

În	ceea	ce	privește	calitatea	infrastructurii	de	profil,	se	remarcă	starea	de	degradare	a	
clădirii	și	a	instalațiilor	aferente	Gării	Urziceni.	Datorită	faptului	că	magistrala	feroviară	
este	una	 simplă	neelectrificată,	nivelul	de	noxe	generate	de	 traficul	 feroviar	 este	unul	
ridicat,	utilizându-se	pe	acest	tronson	locomotive	care	funcționează	cu	combustibili	fosili	
sau	alte	tipuri	de	carburanți.		

Așa	 cum	 se	 poate	 observa	 din	 Figura	 26	 -	 Schema	 rețelei	 feroviare	 C.F.R.	 S.A.,	 Gara	
Urziceni	este	un	Nod	având	legături	cu	alte	magistrale	feroviare,	în	N	–	V	cu	Ploiești	și	în	
N	–	E	cu	Făurei.	

Transportul	în	comun	

În	cadrul	Municipiului	Urziceni	nu	există	transport	în	comun.	Transportul	de	persoane	se	
realizează	prin	societățile	de	taxi.	De	asemenea,	se	realizează	transport	către	câteva	orașe	
ale	României,	cum	ar	fi	București,	Ploiești,	Târgoviște,	Constanța,	Buzău,	Iași.	Acest	tip	de	
transport	se	realizează	de	operatori	privați.		

Spații	pietonale	și	piste	de	bicicliști		

În	 ceea	 ce	 privește	 amenajările	 specifice	 pentru	 traficul	 pietonal,	 principalele	 artere	
rutiere	din	localitate	sunt	dotate	cu	trotuare,	acestea	formând	obiectul	unor	lucrări	de	
reabilitare	executate	în	ultimii	ani.	Astfel,	DN	2A	care	traversează	localitatea	dispune	de	
trotuare	 amenajate	 pe	 ambele	 sensuri	 de	 mers	 și,	 în	 vederea	 facilitării	 circulației	
pietonale,	 sunt	 amenajate	 treceri	 de	 pietoni	 marcate	 corespunzător,	 o	 parte	 dintre	
acestea	fiind	semaforizate.	De	altfel,	pe	această	arteră	și	în	special	în	centrul	Municipiului	
Urziceni	se	înregistrează	constant	fluxuri	mari	de	pietoni	care	se	suprapun	peste	valorile	
ridicate	de	trafic	rutier.		

	 	

																																																								

10	 https://bilete.cfrcalatori.ro/vanzare/rute_.aspx?keyimt=dtm=17-05-
2017&p=Bucuresti%20Nord&d=Urziceni&ora=00&cautavans=0&lng=ro		
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Figura	27	-	Situație	trotuare	DN	2A,	stradă	principală	

	

Sursa:	https://www.google.ro/maps		

În	ceea	ce	privește	arterele	secundare,	în	special	cele	situate	în	cartierele	de	blocuri,	se	
remarcă	o	serie	de	probleme	care	rezidă	în	starea	de	degradare	a	infrastructurii	existente	
precum	 și	 în	 insuficienta	 dimensionare	 a	 trotuarelor,	 datorită	 restricțiilor	 impuse	 de	
distanța	 redusă	 între	 fațada	 clădirilor	 și	 calea	 de	 rulare.	 La	 acest	 fapt	 se	 adaugă	 și	
parcarea	neregulamentară	a	autoturismelor	pe	suprafața	destinată	circulației	pietonale.	
Din	aceste	motive,	 circulația	pietonală	 se	desfășoară	parțial	pe	 carosabil,	 situație	 care	
împreună	 cu	 vizibilitatea	 redusă	 pe	 unele	 porțiuni	 din	 trama	 stradală,	 crește	 riscul	
producerii	de	accidente	în	care	sunt	implicați	pietoni.	

Figura	28-	Situație	trotuare	artere	secundare	

	

Sursa:	https://www.google.ro/maps		

În	ceea	ce	privește	pistele	de	ciclism,	în	prezent,	la	nivelul	Municipiului	Urziceni	nu	există	
spații	special	amenajate.	În	absența	infrastructurii	de	profil,	utilizarea	acestui	mijloc	de	
transport	ecologic	este	redusă,	circulația	bicicliștilor	realizându-se	pe	partea	carosabilă	
și	trotuare,	ceea	ce	contribuie	la	creșterea	riscului	producerii	unor	accidente.	
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În	țară	sunt	înregistrate	în	rapoartele	oficiale	381	km	piste	de	biciclete11,	situația	pistelor	
de	bicicletă	 fiind	 reflectată	 în	 tabelul	de	mai	 jos.	 Județul	 Ialomița	nu	 figurează	 în	 lista	
prezentată,	ceea	ce	înseamnă	ca	la	nivel	de	județ	nu	sunt	înregistrate	piste	de	biciclete.	
Situația	înregistrată	în	Județul	Ialomița	și	implicit	în	Municipiul	Urziceni	este	similară	cu	
situația	înregistrată	la	nivel	de	țară.	Astfel,	față	de	marile	orașe	europene	suntem	cu	mult	
în	urma	în	ceea	ce	privește	amenajarea	infrastructurii	pentru	bicicliști	(Amsterdam	–	500	
km	de	piste	biciclete	și	alte	900	km	de	drumuri	unde	se	poate	circula	cu	30km/h,	Paris	–	
700	km	de	piste	de	biciclete,	Copenhaga	–	454	km	de	piste	de	biciclete).	

Tabel	18	-	Situația	pistelor	de	biciclete	la	nivel	de	țară	

Nr.	crt.	 Oraș	 Număr	km	de	piste	de	biciclete	
1.	 București	 160	km	din	care	26	km	deschiși	circulației	
2.	 Constanța	 5	km	
3.	 Mamaia	 5	km	
4.	 Cluj	Napoca	 10	km	
5.	 Craiova	 20	km	
6.	 Brașov	 30	km	
7.	 Timișoara	 35	km	
8.	 Iași	 46	km	
9.	 Sibiu	 70	km	

TOTAL	 381	

Sursa:	http://www.green-report.ro/pistele-de-biciclete-din-romania/		

	

2.6.2.	Infrastructura	de	utilități		

Alimentarea	cu	energie	electrică		

La	 nivelul	 Municipiului	 Urziceni,	 alimentarea	 cu	 energie	 electrică	 este	 asigurată	 din	
rețeaua	ENEL	Energie	S.A.	Alimentarea	se	realizează	din	 linii	de	distribuție	publică	de	
medie	 tensiune	 (6kW	 și	 20	 kW),	 care,	 racordate	 la	 stațiile	 de	 transformare,	 asigură	
legătura	între	surse	și	consumatorii	casnici,	edilitari,	terțiari	și	industriali.	Rețelele	locale	
de	distribuție	de	joasă	tensiune	sunt	de	tip	aerian	(LEA	0,4	kW).	În	zona	localității	există	
totodată	rețele	de	tensiune	înaltă	de	110	și	400	kW.	

	

																																																								

11		http://www.green-report.ro/pistele-de-biciclete-din-romania/		
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Figura	29	-	Harta	națională	de	transport	a	energiei	electrice	

Sursa:	http://www.transelectrica.ro/web/tel/date-generale-management		

Municipiul	Urziceni	dispune	de	sistem	de	iluminat	public,	acesta	fiind	asigurat	de	către	
autoritățile	publice	locale.	În	prezent,	sistemul	acoperă	un	procent	de	95%	din	străzile	
Municipiului.			Lungimea	totală	a	rețelei	de	iluminat	public	este	de	62	km.		

Alimentare	cu	gaze	naturale		

Distribuția	gazelor	naturale	 în	Municipiul	Urziceni	se	realizează	de	către	GDF	Suez,	ca	
urmare	a	preluării	a	Distrigaz	Sud	Rețele	a	companiei	franceze	GDF.		

Distribuția	către	consumatorii	casnici,	agenți	economici	și	instituțiile	locale	se	realizează	
prin	 staţii	 de	 reglare	 alimentate	 cu	 conducte	 de	 înaltă	 presiune.	 Reţeaua	 locală	 de	
distribuţie	a	gazelor	naturale	este	realizată	în	cea	mai	mare	parte	din	conducte	de	oţel	cu	
o	vechime	mai	mare	de	15	ani,	însă	aflate	în	stare	bună	de	funcţionare,	la	care	se	adaugă	
secţiuni	nou	 realizate	din	 conducte	de	polietilenă,	 care	diminuează	 semnificativ	 riscul	
producerii	unor	accidente.		
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Tabel	19	-	Lungimea	conductelor	de	distribuție	a	gazelor	naturale	-	km	

Lungimea	 totală	 a	
conductelor	 de	
distribuție	 a	 gazelor	
naturale	–	km		

2012	 2013	 2014	 2015	

40,60	 40,60	 40,20	 40,20	

Sursa:		http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=GOS116A		

La	nivelul	României	în	2015	a	fost	înregistrată	o	lungime	a	conductelor	de	distribuție	de	
39.240,70	 km,	 lungimea	 conductelor	 din	 Urziceni	 reprezentând	 0,0010%	 pe	 plan	
național.		

La	nivelul	Municipiului	Urziceni	au	fost	distribuite	gaze	naturale	în	perioada	2012-2015	
conform	graficelor	de	mai	jos.		

Figura	30	-	Mii	metri	cubi	de	gaze	naturale	distribuite	total	Municipiul	Urziceni	

	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=GOS109A		
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Figura	31	-	Mii	metri	cubi	de	gaze	naturale	distribuite	pentru	uz	casnic	

	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=GOS109A	

Comparativ	cu	Orașul	Fetești,	care	are	o	populație	aproape	dublă	și	o	întindere	mai	mare	
decât	Municipiul	Urziceni,	consumul	de	gaze	naturale	este	mai	ridicat	în	Urziceni	pentru	
perioada	 analizată,	 conform	 tabelului	 de	 mai	 jos.	 De	 asemenea,	 în	 acest	 tabel	 sunt	
reprezentate	date	și	pentru	consumul	de	gaze	naturale	pentru	orașele	ce	au	o	populație	
apropiată	de	Municipiul	Urziceni.	

Tabel	20	-	Gaze	naturale	distribuite	total,	mii	metri	cubi	

Gaze	 naturale	 distribuite	
total-	mii	metri	cubi	

2012	 2013	 2014	 2015	

Urziceni	 6.921	 7.134	 6.871	 6.652	
Fetești	 4.823	 4.855	 5.344	 4.770	
Moreni	 7.387	 7.075	 6.786	 6.700	
Câmpulung	Moldovenesc	 1.710	 3.201	 4.068	 4.139	
Adjud	 58.435	 58.103	 60.694	 61.799	
Mizil	 4.125	 3.938	 3.737	 3.621	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=GOS109A	

Așa	cum	se	poate	observa,	Municipiul	Urziceni	a	consumat	cu	aproximativ	30%	mai	multe	
gaze	naturale	în	anul	2015	decât	Fetești.	Acest	fapt	se	datorează	datorită	faptului	ca	în	
Municipiul	Urziceni	nu	există	furnizor	de	agent	termic.			

În	 Municipiul	 Urziceni	 se	 află	 unul	 dintre	 cele	 7	 depozite	 de	 înmagazinare	 a	 gazelor	
naturale,	amenajat	în	zăcăminte	depletate.	Conform	datelor	din	2013	de	la	Ministerului	

2012 2013 2014 2015
Gaze	naturale	distribuite	uz	caznic	
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Mediului,	capacitatea	de	înmagazinare	pentru	Urziceni	a	fost	de	2,66	TWh,	capacitatea	de	
extracție	este	de	21,26	GWh,	iar	capacitatea	de	injecție	este	de	27,06	GWh12.		

Înmagazinarea	pe	cele	7	depozite	s-a	realizat	astfel:		

Tabel	21	-	Înmagazinare	gaze	naturale	în	depozitele	din	România	

Depozit	de	
înmagazinare	
subterană	

Capacitate	de	
înmagazinare	

(TWh)	

Capacitate	de	
extracție	(GWh)	

Capacitate	de	
injecție	(GWh)	

Bălăceanca	 0,53	 4,25	 5,41	
Bilciurești	 13,93	 110,55	 140,70	

Cetatea	de	Baltă	 2,13	 17,01	 21,65	
Ghercești	 1,59	 12,76	 16,23	
Sărmășel	 8,50	 68,03	 86,59	

Târgul	Mureș	 3,19	 21,26	 21,06	
Urziceni	 2,66	 21,26	 27,06	
Total	 32,53	 255,12	 318,90	

Sursa:	https://www.romgaz.ro/ro/inmagazinare	

Rețeaua	de	apa	potabilă		

La	nivelul	Municipiului	Urziceni	există	o	rețea	simplă	de	distribuție	a	apei	potabile	de	o	
lungime	de	59,3	km	în	2015.	Pentru	Municipiul	Urziceni,	gradul	de	conectare	la	rețeaua	
de	alimentare	cu	apă	este	de	99%	din	populația	înregistrată.	

Figura	32		-	Lungimea	totală	a	rețelei	simple	de	distribuție	a	apei	potabile	-	km	

	

																																																								

12	http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2017-03-02_Analiza-stadiului-actual.pdf		
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Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/?page=tempo2&lang=ro&context=75		

Așa	cum	se	poate	observa	din	Figura	32		-	Lungimea	totală	a	rețelei	simple	de	distribuție	
a	apei	potabile	-	km,	 în	anul	2015	au	fost	adăugați	3	km	de	rețea	de	distribuție	a	apei	
potabile	 pentru	 gospodăriile	 din	 Municipiul	 Urziceni.	 Comparativ	 cu	 Fetești,	 unde	
desigur,	sunt	132,8	km	de	rețea	de	distribuție	apă	potabilă,	Municipiul	Urziceni	a	adăugat	
tronson	de	rețea	 în	2014	și	2015,	 în	schimb	Fetești	a	rămas	constant	cu	132,8	km	din	
2012	până	în	prezent.		

Tabel	22	-	Structura	rețelei	de	distribuție	apă	potabilă	

Diametru	 Material	 Lungime	(m)	
An	de	punere	în	

funcțiune	
100	 Oțel	 614	 1970	–	1979	
150	 Oțel	 461	 1976	–	1979	
100	 PVC	 95	 1992	
32	 PEID	 102	 2012	
40	 PEID	 74	 2012	
50	 PEID	 115	 2012	
63	 PEID	 541	 2012	
75	 PEID	 257	 2012	
90	 PEID	 434	 2012	
110	 PEID	 34.893	 2012	
160	 PEID	 7.809	 2012	
225	 PEID	 2.438	 2012	
315	 PEID	 4.218	 2012	
400	 PEID	 614	 2012	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/?page=tempo2&lang=ro&context=75		

Prin	conductele	avute,	cantitatea	de	apă	potabilă	distribuită	consumatorilor	în	anul	2015	
a	fost	de	635	mii	m3,	conform	tabelului	de	mai	jos.		

Tabel	23	-	Cantitatea	de	apă	potabilă	distribuită	consumatorilor	-	mii	m3	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/?page=tempo2&lang=ro&context=75		

Mai	jos	se	regăsește	tabelul	în	care	putem	observa	comparativ	cantitatea	de	apă	potabilă	
distribuită	consumatorilor	pentru	uzul	casnic.	

Cantitatea	 de	 apă	 potabilă	 distribuită	
consumatorilor	-	mii	m3	

2012	 2013	 2014	 2015	

Total	 748	 728	 698	 635	
Uz	casnic	 596	 573	 543	 531	
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Tabel	24	-	Situație	comparativă	mii	metri	cubi	apă	potabilă	distribuită	uz	casnic	

Oraș/An	 2014	 2015	
Adjud	 360	 414	
Câmpia	Turzii		 610	 551	
Câmpulung	Moldovenesc	 349	 346	
Cernavodă	 567	 550	
Codlea	 720	 657	
Fetești	 834	 828	
Urziceni	 543	 531	
Mizil	 326	 204	
Moinești	 474	 468	
Moreni	 540	 526	
Pașcani	 473	 1.156	
Sebeș	 821	 816	
Total	România	 684.451	 561.322	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/?page=tempo2&lang=ro&context=75		

În	anul	2015,	cel	mai	mic	procent	din	Totalul	României	de	apă	potabilă	distribuită	pentru	
uzul	 casnic	 a	 fost	 înregistrat	 în	 Mizil	 (0,03%),	 urmat	 de	 Câmpulung	Moldovenesc	 cu	
0,06%.	Urziceni	înregistrează	o	pondere	de	0,09%,	precum	Moreni	și	Câmpia	Turzii.	Cel	
mai	mare	procent	se	înregistrează	în	Pașcani	–	0,20%	din	totalul	României.	

Figura	33	-	Evoluția	cantității	de	apă	potabilă	distribuită	consumatorilor	-	mii	m3	pe	categorii	de	consumator	

	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/?page=tempo2&lang=ro&context=75		

Instalațiile	deținute	de	Municipiul	Urziceni	pentru	a	produce	apa	potabilă	a	crescut	în	anii	
2013	și	2015,	ajungând	la	o	capacitate	de	11.132	m3/zi.		

596 573 543 531

152 155 155 104

0
100
200
300
400
500
600
700
800

2012 2013 2014 2015

Cantitatea	de	apă	potabilă	distribuită	consumatorilor	
- mii	m3

Uz	caznic Alt	uz



Pagina	62	din	280	

Draft	Strategia	de	Dezvoltare	Durabilă	a	Municipiului	Urziceni	2016	–	2020	

Tabel	25	-	Capacitatea	instalațiilor	de	producere	a	apei	potabile	-	m3/zi	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/?page=tempo2&lang=ro&context=75	

Necesarul	 de	 apă	 al	 Municipiului	 Urziceni	 este	 asigurat	 din	 sursă	 subterană,	 prin	
intermediul	a	4	fronturi	de	captare,	reabilitate	recent	prin	programul	de	investiții	POS	
Mediu,	etapa	I:	

• Frontul	Uzina	furnizează	un	debit	de	21	l/s;	
• Frontul	Joia	furnizează	un	debit	de	37	l/s;	
• Frontul	Manasia	furnizează	un	debit	de	19,5	l/s;	
• Frontul	FNC	furnizează	un	debit	de	13	l/s.		

Sunt	32	foraje	amplasate	astfel:	

ü 3	foraje	în	incinta	Stației	Tratare	Apă	(localitatea	Manasia);	
ü 5	foraje	în	Municipiul	Urziceni,	str.	Industriei;	
ü 8	foraje	în	Municipiul	Urziceni,	sos.	Buzăului;	
ü 16	foraje	în	comuna	Alexeni.	

Forajele	sunt	construite	la	adâncimea	H	=	40	m,	tubate	cu	țeavă	de	inox	cu	diamentrul	de	
250	mm,	filtru	Johnson,	fiind	prevăzute	cu	protecție	sanitară.	

Aducțiunea	este	construită	în	anul	2013	și	are	următoarele	dimensiuni:	

Tabel	26	-	Caracteristici	aducțiune	

Material	 Diametru	(mm)	 Lungime	(mm)	
PEID	 63	 210	
PEID	 90	 1.645	
PEID	 125	 180	
PEID	 160	 180	
PEID	 180	 2.590	
PEID	 200	 90	
PEID	 280	 7.800	
PEID	 400	 430	

Lungime	totală	 13.125	

Sursa:	http://www.cicnet.ro/sites/www.cicnet.ro/files/articole/2016-02-22/1159/mpilversiunefinala-

capitolul2descriereasituatieiexistentescadaadrianknana.pdf		

Capacitatea	 instalațiilor	 de	
producere	 a	 apei	 potabile	 -	
m3/zi	

2012	 2013	 2014	 2015	

10.200	 11.132	 10.176	 11.132	
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Rețeaua	de	canalizare	

În	prezent,	Municipiul	Urziceni	dispune	de	un	sistem	centralizat	de	canalizare	a	apelor	
uzate	menajere	care	se	 întinde	pe	o	 lungime	de	aproximativ	47	de	km,	 față	de	19	km	
Fetești	(cu	60%	mai	mică	lungimea	sistemului	de	canalizare).		

Rețeaua	de	canalizare	a	Municipiului	Urziceni	este	în	sistem	unitar	cu	diametre	cuprinse	
între	DN	110	mm	și	DN	800	mm	iar	materialele	componente	sunt	PVC,	PREMO,	PEHD.	
Prin	 programul	 de	 investiții	 POS	Mediu,	 etapa	 I	 s-a	 realizat	 extinderea	 și	 reabilitarea	
rețelei	de	canalizare	menajeră.	Ca	și	lungime	de	rețea,	necesarul	este	acoperit	în	proporție	
de	aproximativ	85%.	

Tabel	27	-	Lungimea	totală	simplă	a	conductelor	de	canalizare	-	km	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/?page=tempo2&lang=ro&context=75	

Așa	 cum	 se	 poate	 observa	 din	 Tabel	 27	 -	 Lungimea	 totală	 simplă	 a	 conductelor	 de	
canalizare	 -	 km,	 în	 anul	 2015	 s-a	 construit	 1	 km	 de	 conducte	 de	 canalizare	 pentru	
Municipiul	Urziceni.		

Tabel	28	-	Situație	comparativă	lungime	totală	a	conductelor	de	canalizare	-	km	

Oraș	 2015	 %	 din	 total	
România	

Adjud		 30,00	 0,094629	
Câmpia	Turzii		 59,00	 0,186105	
Câmpulung	Moldovenesc		 23,20	 0,07318	
Cernavodă		 30,80	 0,097153	
Codlea		 42,00	 0,132481	
Fetești		 19,00	 0,059932	
Urziceni		 46,90	 0,147937	
Mizil	 37,60	 0,118602	
Moinești		 29,70	 0,093683	
Moreni		 19,50	 0,061509	
Pașcani	 35,00	 0,110401	
Sebeș		 80,10	 0,252661	
Total	România		 31.702,60	 100	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/?page=tempo2&lang=ro&context=75	

Dintre	toate	orașele	ce	stau	la	baza	comparativă	a	prezentei	strategii,	observăm	că	Sebeș	
are	 cea	mai	mare	 lungime	 –	 80,10	 km,	 reprezentând	 0,25%	 din	 totalul	 înregistrat	 în	

Lungimea	 totală	 simplă	 a	
conductelor	de	canalizare	-	km	

2012	 2013	 2014	 2015	

45,90	 45,90	 45,90	 46,90	
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România,	iar	cea	mai	mică	în	Fetești,	de	19	km,	reprezentând	0,05%	din	totalul	României.	
Dintre	 orașele	 din	 Tabel	 28	 -	 Situație	 comparativă	 lungime	 totală	 a	 conductelor	 de	
canalizare	-	km,	Municipiul	Urziceni	se	situează	pe	locul	3,	având	o	lungime	a	conductelor	
de	canalizare	de	46,90	km	(0,14%	din	total	România),	ceea	ce	putem	spune	că	este	un	
aspect	 de	 admirat	 având	 în	 vedere	 situația	 socio-economică	 a	 orașului,	 racordarea	
gospodăriilor	la	canalizare	fiind	de	99%.	

În	reţeaua	de	canalizare	din	Municipiul	Urziceni	funcţionează	5	Stații	de	Pompare	Ape	
Uzate	(SPAU-ri)	

• SPAU	nr.	1,	str.	M.	Eminescu;	
• SPAU	nr.	2,	str.	M.	Viteazu;	
• SPAU	nr.	3,	str.	Libertăţii;	
• SPAU	nr.	4,	str.	Regiei;	
• SPAU	nr.	5,	str.	Regiei.	

Stațiile	au	fost	reabilitate	în	2012	și	nu	au	probleme	de	funcționare.	

Reţeaua	de	canalizare	este	realizată	în	sistem	divizor,	fiind	executată	din	tuburi	de	beton	
cu	diametrul	cuprins	între	300	-	400	mm	(având	o	vechime	de	30-40	ani)	şi	conducte	de	
PVC	cu	diametre	între	250	şi	400	mm.	Apele	uzate	menajere,	a	unei	părţi	a	apelor	uzate	
tehnologice	 şi	 a	 apelor	pluviale	din	Municipiul	Urziceni	 sunt	 colectate	prin	 colectoare	
principale	 și	 sunt	 sunt	 dirijate	 spre	 staţia	 de	 epurare.	 Stația	 de	 epurare	 din	 Urziceni	
realizată	prin	Programul	Operațional	Sectorial	Mediu	2007-2013,	este	proiectată	pentru	
epurarea	apei	uzate	în	trepte	mecanică	şi	biologică,	inclusiv	tratarea	nămolului,	folosind	
o	 tehnologie	 performantă,	 în	 vederea	 îndepărtării	 CBO5,	 MTS,	 reducerii	 nutrienţilor,	
azotului	 şi	 fosforului	 şi	 totodată	deshidratării	 nămolului	până	 la	 concentrația	de	22%	
substanță	uscată.	

Noua	staţie	de	epurare	s-a	amplasat	în	incinta	staţiei	de	epurare	existente	Urziceni	(str.	
Av.	Jipa-Ionescu,	nr.	80),	care	are	o	suprafaţă	totală	de	20	670	m2.	De	asemenea,	conducta	
de	 evacuare	 a	 apei	 epurate	 la	 râul	 Ialomița	 este	 amplasată	 pe	 un	 teren	 aparținând	
domeniului	public,	având	o	suprafaţă	de	8	000	m2.	Concentrațiile	de	poluanţi	la	intrarea	
în	 staţia	 de	 epurare	 trebuie	 să	 se	 încadreze	 în	 prevederile	 NTPA	 002/2002,	 iar	 la	
evacuarea	în	emisarul	natural,	 în	 limitele	NTPA	001/2002,	modificat	şi	completat	prin	
HG	 352/2005.	 Procesul	 de	 epurare	 ICEAS	 este	 un	 sistem	 complet	 automatizat	 care	
răspunde	 la	 variaţiile	de	debit	 şi	 încărcări	 influente	 în	 staţia	de	 epurare,	 este	uşor	de	
extins	şi	produce	un	efluent	de	calitate	superioară.	Procesul	ICEAS	necesită	o	suprafaţă	
mai	mică	de	teren	şi	mai	puţin	echipament,	prin	urmare,	vor	rezulta	costuri	reduse	de	
exploatare	şi	pentru	amenajări.	
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Fluxul	tehnologic	pe	linia	apei	

Admisia	 în	 staţia	 de	 epurare	 se	 face	 printr-un	 colector	 dimensionat	 pentru	 a	 prelua	
debitul	provenit	din	reţeaua	de	canalizare	menajeră	a	oraşului	şi	respectând	condiţia	de	
curgere	gravitaţională.	Apa	uzată	menajeră	ajunge	gravitaţional	 în	căminul	de	 intrare-
comutare	situat	la	intrarea	pe	platforma	staţiei	de	epurare.	Căminul	de	intrare-comutare	
are	 prevăzută	 o	 vană	 stăvilar	 şi	 un	 preaplin	 prin	 care	 staţia	 poate	 fi	 by-passată	 pe	
perioade	 scurte	 de	 timp.	 În	 funcţionare	 normală,	 apa	 ajunge	 gravitaţional	 în	 canalul	
grătarului	mecanic	rar,	cu	rolul	de	a	asigura	reţinerea	materialelor	solide	grosiere	şi	a	
plutitorilor	(în	vederea	protejării	pompelor	de	apă	brută).	Canalul	pentru	grătar	rar	este	
echipat	cu	un	grătar	rar	automat	cu	distanţa	între	bare	de	30	mm,	precum	şi	cu	un	grătar	
rar	manual	care	se	montează	în	acest	canal	pe	perioadele	scurte	când	grătarul	automat	
este	în	revizie.	

Din	canalul	cu	grătar	rar	apa	 intră	gravitaţional	 în	staţia	de	pompare	apă	uzată	brută.	
Datorită	configuraţiei	 terenului	şi	a	adâncimii	colectorului	de	canalizare	de	admisie	 în	
staţie,	 este	 necesară	 o	 pompare	 a	 apelor	 uzate	 influente	 pentru	 a	 asigura	 presiunea	
necesară	ca,	în	continuare,	apa	să	circule	gravitaţional	pe	fluxul	tehnologic.	

Apa	uzată	ajunge	astfel	prin	pompare	în	unitatea	compactă	de	degrosisare	(sitare	fină,	
deznisipare,	 separare	 grăsimi)	 şi	 în	 continuare,	 gravitaţional	 spre	 cele	 trei	 bazine	
compacte	de	epurare	biologică	(reactoare	ICEAS).	Pe	conducta	de	refulare	de	la	staţia	de	
pompare	a	 fost	prevăzut	un	debitmetru	electromagnetic	pentru	controlul	debitelor	 ce	
intră	 la	 modulele	 compacte	 de	 degrosisare.	 Apa	 uzată	 degrosisată	 este	 repartizată	
uniform	 la	 cele	 trei	 reactoare	 biologice	 ICEAS	 printr-o	 cameră	 de	 distribuţie.	 În	
reactoarele	 biologice	 se	 elimină	 substanţele	 organice	 biodegradabile	 (exprimate	 prin	
CBO5),	 compuşii	 azotului	 şi	 fosforului.	Aceste	bazine	 sunt	de	 tipul	 reactoare	biologice	
compacte,	cu	nămol	activat	care,	pe	baza	tehnologiei	ICEAS,	realizează	atât	procese	de	
aerare	cât	 şi	decantarea	secundară,	asigurând	reducerea	CBO5,	azot	 total,	 fosfor	 total,	
într-un	proces	continuu.	Evacuarea	apei	epurate	se	realizează	printr-un	deversor	special	
din	oţel	inox	pe	fiecare	din	cele	trei	bazine.	

Reactorul	 este	 alimentat	 continuu	 cu	 apă	 uzată	 degrosisată,	 indiferent	 de	 procesul	
periodic	care	se	desfăşoară	în	momentul	respectiv	-	aerare,	sedimentare	sau	evacuare.	
Apele	reziduale	intră	continuu	în	compartimentul	de	prereacţie	unde	70%-80%	din	COB5	
solubil	 este	 absorbit	 de	 către	 biomasă.	 Fiecare	 reactor	 este	 împărţit	 în	 două	
compartimente	 ce	 comunică	 între	 ele.	Primul	 compartiment	 acţionează	 ca	un	 selector	
organic,	 mărind	 eficienţa	 sistemului	 şi	 prevenind	 dezvoltarea	 microorganismelor	
fibroase.	 Apa	 reziduală	 parţial	 epurată	 va	 trece	 apoi	 pe	 sub	 peretele	 deflector	 din	
compartimentul	 de	 prereacţie.	 Acest	 perete	 deflector	 are	 un	 rol	 foarte	 important,	
împiedicând	 producerea	 unor	 scurtcircuitări	 pe	 perioada	 fazei	 de	 decantare.	 Întregul	
proces	este	complet	automatizat.	
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Pentru	deservirea	modulelor	de	epurare	biologică	şi	chimică	este	prevăzută	o	staţie	de	
preparare	 şi	 dozare	 coagulant,	 amplasată	 în	 pavilionul	 ce	 adăposteşte	 unităţile	 de	
degrosisare.	Apa	epurată	mecanic	 şi	biologic	 este	 evacuată	gravitaţional	 în	bazinul	de	
dezinfecţie	 cu	 hipoclorit,	 canal	 debitmetru	 şi	 prelevare	 probe	 apă	 epurată	 şi	 până	 la	
descărcarea	în	emisarul	natural,	râul	Ialomiţa.	Pentru	trecerea	prin	digul	de	protecţie	al	
râului	Ialomiţa,	s-a	realizat	o	subtraversare	a	digului	prin	foraj	orizontal.	Pentru	situaţiile	
în	care	nivelele	pe	râul	Ialomiţa	depăşesc	cota	de	descărcare	a	apelor	uzate	şi	pentru	a	
asigura	amplasamentul	staţiei	de	epurare	împotriva	inundaţiilor,	s-a	prevăzut	o	staţie	de	
pompare	 ape	 epurate,	 la	 ape	mari	 pe	 râul	 Ialomiţa.	 Astfel	 soluţia	 pentru	 descărcarea	
efluentului	epurat	în	emisar	cuprinde	un	cămin	cu	o	vană	stăvilar	care,	în	cazul	de	niveluri	
ridicate	pe	râul	Ialomiţa	se	va	închide.	Apa	epurată	va	trece	printr-un	preaplin	în	bazinul	
de	aspiraţie,	de	unde	va	fi	pompat	în	conducta	de	evacuare,	care	pe	această	perioadă	va	
funcţiona	ca	o	conductă	sub	presiune	şi	va	fi	realizată	din	materiale	corespunzătoare.	

Fluxul	tehnologic	pe	linia	nămolului		

Nămolul	 rezultat	din	modulele	de	 epurare	 ajunge	prin	pompare	 în	bazinul	de	 stocare	
nămol	 şi	 apoi	 în	unitatea	de	deshidratare	nămol.	Deshidratarea	 se	 realizează	 cu	două	
filtre	bandă,	prevăzute	cu	treaptă	de	preîngroşare.	Pentru	eficientizarea	deshidratării	se	
utilizează	polielectrolit,	astfel	încât	nămolul	deshidratat	va	avea	un	conţinut	de	substanţă	
uscată	de	22%.	Nămolul	deshidratat	rezultat	din	unitățile	de	deshidratare	este	descărcat	
cu	ajutorul	unor	transportoare	în	containere	şi	evacuat	direct	la	mijlocul	de	transport	sau	
depozitat	pentru	perioade	scurte	de	timp	pe	platforma	de	stocare	temporară	a	nămolului	
deshidratat.		

Apa	 rezultată	 din	 instalația	 de	 deshidratare	 împreună	 cu	 apa	 colectată	 de	 drenajul	
platformei	 de	 stocare	 nămol,	 ajunge	 gravitațional	 în	 stația	 de	 pompare,	 pentru	 a	 fi	
reintrodusă	în	procesul	de	epurare.	Apa	tehnologică	pentru	spălare	necesară	la	unitatea	
de	 deshidratare,	 precum	 şi	 la	 unitatea	 compactă	 de	 degrosisare	 şi	 pentru	 spălări	
platforme,	 este	 asigurată	 din	 apa	 epurată,	 iar	 apa	 pentru	 prepararea	 soluției	 de	
polielectroliţi	este	apă	potabilă	asigurată	din	rețeaua	publică	de	apă	potabilă.	

De	asemenea,	este	implementat	și	un	sistem	SCADA,	de	monitorizare,	control/comandă	
și	achiziție	de	date	integrat	și	cu	cele	5	stații	de	pompare	ape	uzate	din	localitate,	de	unde	
se	preiau	parametrii	de	funcționare,	precum	și	informațiile	de	funcționare	a	sistemului	
public	 de	 alimentare	 cu	 apă	 potabilă.	 Informațiile	 astfel	 obținute	 și	 prelucrate	 sunt	
transmise	 dispeceratului	 regional	 aflat	 la	 sediul	 S.C.	 ECOAQUA	 S.A.	 Călărași.	 Sistemul	
SCADA	 este	 implementat	 sub	 forma	 unui	 instrument	 de	 management	 operațional,	
prevăzut	cu	facilități	pentru	realizarea	monitorizării	zilnice	și	controlul	întregului	sistem	
de	alimentare	cu	apă	(surse,	tratare,	rezervoare	de	înmagazinare,	pompare	și	distribuție),	
de	canalizare	menajeră	și	stație	de	epurare,	precum	și	pentru	generarea	informației	de	
management	 general.	 Pentru	 exploatarea	 stației	 de	 epurare	 sunt	 amenajate	 spații	
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corespunzătoare	 într-un	 pavilion	 de	 exploatare,	 pentru	 personal	 operator,	 dispecerat,	
laborator,	grup	sanitar,	vestiare,	atelier	întreținere.	

	

2.6.3.	Infrastructura	de	sănătate		

Unitățile	sanitare	reprezintă	unitățile	care	asigură	populației	asistență	medicală	curativă	
și	 profilactică,	 atât	 în	 sectorul	 public	 cât	 și	 în	 cel	 privat:	 spitale,	 dispensare	medicale,	
policlinici,	sanatorii,	centre	de	diagnostic	și	tratament,	ambulatorii	integrate	spitalelor	și	
de	 specialitate,	 preventorii,	 cabinete	 medicale	 de	 familie,	 cabinete	 stomatologice,	
cabinete	medicale	 de	 specialitate,	 cabinete	medicale	 școlare/	 studențești,	 laboratoare	
medicale,	farmacii	și	puncte	farmaceutice	etc.		

Sectorul	 public	 de	 sănătate	 din	Municipiul	 Urziceni	 cuprindea	 în	 201513	 următoarele	
unități:	 spitalul	 municipal	 care	 dispune	 de	 un	 număr	 de	 127	 paturi,	 1	 ambulatoriu	
integrat	 spitalului,	 1	 dispensar	 medical,	 5	 cabinete	 medicale	 școlare,	 1	 farmacie,	 4	
laboratoare	medicale.		 	

În	sectorul	privat	de	sănătate	din	Municipiul	Urziceni	funcționează:	1	cabinet	medical	de	
medicină	generală,	9	cabinete	medicale	de	familie,	8	cabinete	stomatologice,	19	cabinete	
medicale	 de	 specialitate,	 5	 farmacii,	 2	 puncte	 farmaceutice,	 1	 laborator	 medical	 și	 1	
laborator	de	tehnică	dentară.	

Spitalul	la	nivelul	Municipiului	Urziceni		

Spitalele	sunt	unități	sanitare	(publice,	publice	cu	secții	private	sau	private)	cu	paturi,	de	
utilitate	publică,	cu	personalitate	juridica	și	care	furnizează	servicii	medicale	persoanelor	
internate	sau	în	ambulatoriu,	participând	la	asigurarea	stării	de	sănătate	a	populației.	În	
conformitate	 cu	 legea	 reformei	 sanitare	 acestea	 acordă	 servicii	 medicale	 preventive,	
curative,	de	recuperare	și	paliative.		

Structura	 organizatorică	 a	 unui	 spital	 poate	 cuprinde	 după	 caz:	 secții,	 laboratoare,	
servicii	 de	 diagnostic	 și	 tratament,	 compartimente,	 servicii	 sau	 birouri	 tehnice,	
economice	sau	administrative,	servicii	de	asistență	prespitalicească	și	transport	urgente,	
structuri	de	primiri	urgente.	Spitalele	pot	avea	 în	structura	 lor	servicii	ambulatorii	de	
specialitate,	 servicii	 de	 spitalizare	 de	 zi,	 îngrijiri	 la	 domiciliu	 și	 servicii	 paraclinice	
ambulatorii.	 Spitalele	 au	 obligația	 să	 desfășoare	 activitatea	 de	 educație	 medicală	 și	
cercetare	(EMC)	pentru	medici,	asistenți	medicali	și	alt	personal.		

																																																								

13	Conform	informațiilor	preluate	de	la	Institutul	Național	de	Statistică	



Pagina	68	din	280	

Draft	Strategia	de	Dezvoltare	Durabilă	a	Municipiului	Urziceni	2016	–	2020	

În	 Municipiul	 Urziceni,	 în	 prezent	 funcționează	 un	 singur	 spital:	 Spitalul	 Municipal	
Urziceni	 este	 o	 instituție	 publică	 cu	 personalitate	 juridică,	 subordonată	 Autorității	
publice	 locale,	 care	 asigură	 asistență	 medicală	 completă	 de	 specialitate,	 preventivă,	
curativă	și	de	recuperare	a	bolnavilor	internați	și	ambulatoriu	de	pe	teritoriu	arondat.		

Unitatea	asigură	servicii	medicale	atât	pentru	Municipal	Urziceni,	cât	și	pentru	comunele	
învecinate.	 Spitalul	 deservește	 o	 populație	 de	 80.000	 locuitori,	 atât	 din	 Municipiul	
Urziceni,	cât	și	din	zonele	arondate.	

Spitalul	este	situat	la	intersecția	a	două	drumuri	naționale,	la	aproximativ	50	km	față	de	
București,	Buzău,	Ploiești	și	față	de	spitalul	județean	Slobozia.	

Tabel	29	-	Structura	spitalului	Municipal	Urziceni	

STRUCTURA	SPITALULUI	MUNICIPAL	URZICENI	
Denumire	 Număr	paturi	
SECTIE/COMPARTIMENT	

Secţia	Medicină	Internă	 41	
din	care:	 -	
Compartiment	Cardiologie	 5	
Compartiment	Neurologie	 5	
Secţia	pediatrie	 26	
Secţia	Obstetrică	Ginecologică	 25	
din	care:	 -	
Compartiment	Neurologie	 5	
Secţia	chirurgie	generală	 30	
din	care:	 -	
Compartiment	O.R.L.	 5	
Compartiment	Ortopedie	Traumatologie	 5	
Compartiment	A.T.I.	 5	
CPU	 CPU	
Spitalizare	de	zi	 12	
TOTAL	 127	

Sursa:	http://www.spitalul-urziceni.ro	

Alte	săli:	

• Farmacie	
• Sala	de	operaţii	
• Sala	de	naşteri	
• Sterilizare	
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• Laborator	analize	medicale	
• Laborator	radiologie-	imaginistică	medicală	
• Laborator	anatomie	patoloqică	
• Cabinet	medicină	legală	
• Cabinet	planificare	familială	
• Dispensar	TBC	

Ambulatoriu	integrat:	

• Cabinet	medicină	internă	
• Cabinet	chirurgie	generală	
• Cabinet	obstetrică	-	ginecologie	
• Cabinet	ORL	
• Cabinet	pediatrie	
• Cabinei	ortopedie	și	traumatologie	
• Cabinet	chirurgie	toracică	

Tabel	30	-	Numărul	pacienților/	an	la	Spitalul	Municipal	Urziceni	

Statistică	pacienți/	an	 Numărul	de	pacienți	
Prezentări	la	CPU	 30.000	
Internări	continue	 4.000	
Chirurgie	generală	 700	
Ortopedie	traumatologică	 100	
ORL	 200	
Medicină	internă	 1.200	
Pediatrie	 1.100	
Obstetrică	-	ginecologică	 500	
Neonatologie	 200	
Spitalizare	de	zi	-	spital	 400	
Spitalizare	de	zi	-	CPU	 10.000	

Sursa:	http://www.spitalul-urziceni.ro/prezentare.html	

Dacă	ne	raportăm	la	nivel	național,	din	totalul	de	367	de	spitale	de	stat	înregistrate	în	
anul	 2015,	 Municipiul	 Urziceni	 beneficiază	 de	 un	 spital.	 Dacă	 comparăm	 Municipiul	
Urziceni	 cu	 celelalte	 localități	 care	 au	 numărul	 populației	 asemănător	 cu	 cel	 al	
municipiului	analizat,	putem	observa	că	spitalele	publice	sunt	în	număr	de	unu	pentru	
fiecare	 localitate,	 singura	 excepție	 o	 reprezintă	 Câmpulung	Moldovenesc	 din	 Suceava	
care	are	20.094	 locuitori	 și	un	număr	 la	2	spitale,	 respectiv	un	spital	municipal,	 iar	al	
doilea	spital	cel	de	psihiatrie	Câmpulung	Moldovenesc.	
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În	ceea	ce	privește	spitalele	în	proprietate	privată,	acestea	nu	se	regăsesc	în	Municipiului	
Urziceni,	precum	nici	în	municipiile	cu	un		număr	mediu	de	aproximativ	20.000	lei,	iar	
din	municipiile	analizate	observăm	că	din	totalul	de	187	de	spitale	private	înregistrate	la	
nivel	 național,	 la	 nivelul	 anului	 2015	 s-au	 înregistrat	 2	 spitale	 private	 în	 Municipiul	
Moinești,	Județul	Bacău	(aceștia	având	un	număr	de	24.606	locuitori)	și	1	spital	privat	în	
Municipiul	Sebeș,	județul	Alba	(aceștia	având	un	număr	de	32.489	locuitori).	

Din	raportați	la	un	spital	de	stat.	

Figura	 34	 -	Numărul	 de	 locuitori	 raportați	 la	 numărul	 spitalelor	 în	 anul	 2016,	 putem	
observa	că	Municipiul	Urziceni	înregistrează	17.369	de	locuitori	raportați	la	un	spital	și	
se	situează	pe	o	poziție	bună	în	comparație	cu	alte	municipii	ce	înregistrează	peste	20.000	
locuitori/	 spital,	 alungându-se	 în	Municipiul	 Fetești	 din	 Ialomița	 chiar	 și	 la	 35.373	de	
locuitori,	raportați	la	un	spital	de	stat.	

Figura	34	-	Numărul	de	locuitori	raportați	la	numărul	spitalelor	în	anul	2016	

	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=30	
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Figura	35	-	Numărul	de	paturi	în	spitale	(inclusiv	în	centre	de	sănătate)	

	
Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=30	

Așa	cu	reiese	din	Figura	35	-	Numărul	de	paturi	în	spitale	(inclusiv	în	centre	de	sănătate)	
dar	și	din	Tabel	29	-	Structura	spitalului	Municipal	Urziceni	înregistrează	un	număr	de	
127	de	paturi	în	spital,	acestea	fiind	disponibile	pentru	cei	17.369	persoane	de	la	nivelul	
orașului,	dar	și	pentru	cetățenii	comunelor	învecinate,	care	nu	dispun	de	un	spital.	

Tot	 din	putem	observa	 că	 cele	mai	 puține	 locuri	 în	 spital/	 spitale	 sunt	 înregistrate	 la	
nivelul	 orașului	Cernavodă	din	 județul	Constanța	un	număr	de	60	paturi,	 iar	 cele	mai	
multe	în	Municipiul	Pașcani,	din	județul	Iași,	530	paturi	în	spital.	În	comparație	cu	orașul	
Fetești	din	Ialomița,	Urziceniul	dispune	de	mai	multe	paturi	pe	cap	de	locuitor,	dacă	în	
Fetești	sunt	disponibile	152	de	paturi	la	35.373	persoane,	în	Urziceni	sunt	127	de	paturi	
la	17.369	de	locuitori.	

Cabinetele	medicale	de	familie	la	nivelul	Municipiului	Urziceni	

Cabinetele	medicale	de	familie	furnizează	servicii	medicale	către	pacienții	asigurați	prin	
sistemul	asigurărilor	sociale	de	sănătate,	înscriși	pe	lista	proprie	(fără	plată)	sau	pe	listele	
altor	cabinete	medicale	de	familie	și	pentru	pacienții	neasigurați	(cu	plată).	Cabinetele	
medicale	de	familie	au	ca	reprezentant	legal/titular,	un	medic	de	familie.		
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Figura	36	-	Cabinete	medicale	de	familie	pe	forme	de	proprietate	

	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=30	

Din	 datele	 furnizate	 de	 către	 Institutul	 Național	 de	 Statistică,	 doar	 17	 cabinete	 de	
medicina	de	familie	au	încheiat	în	anul	2015	contracte	cu	CASJ	Ialomița.	Aceste	cabinete	
sunt	8	în	proprietate	publică,	iar	9	în	proprietate	privată.		

Figura	37	-	Numărul	de	locuitori	raportați	la	numărul	cabinetelor	medicale	de	familie	

	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=30	
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Nivelul	 calităţii	 vieţii	 este	 dat	 şi	 de	 accesul	 la	 servicii	 medicale	 de	 calitate.	 Asistenţa	
medicală	primară	este	furnizată	prin	medicii	de	familie,	care	sunt	organizaţi	în	cabinete	
medicale	 (în	 special	 individuale).	 La	 nivel	 naţional,	 în	 anul	 2015,	 exista,	 în	medie,	 un	
medic	de	 familie	 la	1.319	 locuitori.	Privind	comparativ	cu	media	naţională,	Municipiul	
Urziceni	are	asigurată	asistenţa	medicală	primară,	în	medie,	un	medic	de	familie	la	1.200	
locuitori,	cu	diferenţe	nesemnificative	de	la	an	la	an.	

Cabinetele	stomatologice	la	nivelul	Municipiului	Urziceni	

Cabinetele	stomatologice	furnizează	servicii	stomatologice	de	prevenire	și/sau	curative.	
Există	cabinete	stomatologice	singulare,	dar	și	clinici	de	stomatologie	în	care	activitatea	
medicilor	stomatologi	este	grupată	în	mai	multe	cabinete	medicale.		

În	 ceea	 ce	 privește	 serviciile	 de	 stomatologie,	 acestea	 sunt	 furnizate	 fie	 de	 cabinetele	
private,	cât	și	de	cabinetele	publice.	La	nivel	naţional,	în	anul	2015,	exista,	în	medie,	un	
cabinet	 de	 stomatologie	 la	 1.364	 locuitori.	 Privind	 comparativ	 cu	 media	 naţională,	
Municipiul	Urziceni	asigurată	asistenţa	medicală	de	stomatologie,	în	medie,	un	cabinet	de	
stomatologie	la	1.022	locuitori.	

Figura	38	-	Numărul	de	locuitori	raportați	la	numărul	cabinetelor	de	stomatologie	

	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=30	

	

Farmaciile		la	nivelul	Municipiului	Urziceni	
	
Farmacia	este	o	societate	comercială	organizată	cu	scopul	de	a	furniza	servicii	de	vânzare	
cu	amănuntul	a	medicamentelor	și	a	altor	materiale	sanitare.		

Punctul	 farmaceutic	 asigură	 asistență	 farmaceutică	 a	 populației	 prin	 furnizarea	 de	
servicii	 de	 vânzare	 cu	 amănuntul	 a	medicamentelor,	 vânzarea	 de	 produse	 cosmetice,	
produse	 para	 farmaceutice,	 dispozitive	 și	 aparatură	 medicală	 de	 uz	 individual	 și	
consumabile	pentru	acestea,	suplimente	alimentare	și	alimente	cu	destinație	specială	și	
alte	produse	destinate	utilizării	în	unele	stări	patologice,	cu	excepția	vânzării	produselor	
homeopate	care	se	eliberează	numai	pe	baza	de	prescripție	medicală.		

1.022 1.230 1.256 1.364 1.413 1.654 1.654 1.698 1.769
2.367 2.550 2.729 2.757

Număr	de	locuitori raportați	la	numărul	de cabinete	de	
stomatologie
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Figura	39	-	Numărul	de	locuitori	raportați	la	numărul	farmaciilor	

	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=30	

Farmaciile	 de	 la	 nivelul	 Municipiului	 Urziceni	 sunt	 în	 număr	 de:	 1	 farmacie	 de	 stat	
(farmacia	 spitalului	municipal),	 respectiv	5	 farmacii	 private.	 La	nivel	naţional,	 în	 anul	
2015,	 exista,	 în	 medie,	 o	 farmacie	 la	 2.863	 locuitori.	 Privind	 comparativ	 cu	 media	
naţională,	Municipiul	Urziceni	asigură	o	farmacie,	la	2.895	locuitori,	diferenţa	fiind	foarte	
mică	în	comparație	cu	media	pe	țară.	

Personalul	medical		la	nivelul	Municipiului	Urziceni	

Tabel	31	-	 	Categorii	de	cadre	medico-sanitare	 în	Municipiul	Urziceni	pe	 forme	de	proprietate	 în	perioada	

2012	–	2015	

Categorii	de	
cadre	medico-

sanitare	

Forme	de	
proprietate	

Anul	2012	 Anul	2013	 Anul	2014	 Anul	2015	

UM:	Număr	persoane	

Medici	 Public	 30	 31	 32	 22	
Medici	 Privat	 2	 2	 2	 19	
Stomatologi	 Public	 7	 8	 10	 1	
Stomatologi	 Privat	 1	 1	 1	 7	
Farmaciști	 Public	 N/A	 N/A	 N/A	 N/A	
Farmaciști	 Privat	 7	 7	 7	 7	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=30	

	

	 	

2.339 2.412 2.512 2.547 2.734 2.812 2.863 2.895 2.954
3.400 3.585 3.720

4.422

Număr	de	locuitori în	raport	cu numărul	farmaciilor
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Figura	40	-	Numărul	cadrelor	medicale	medico-sanitare	la	nivelul	Municipiul	Urziceni		

	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=30	

Astfel,	observând	tabelul	de	mai	sus,	putem	presupune	că	sistemul	de	sănătate	prezintă	
o	 scădere	 al	 numărului	 de	 medici	 din	 sistemul	 public,	 și	 o	 creștere	 semnificativă	 în	
sistemul	privat.	În	ceea	ce	privește	numărul	stomatologilor,	situația	este	aceeași	ca	și	în	
cazul	medicilor,	pentru	perioada	analizată,	respectiv	2012-2015,	observăm	o	scădere	a	
medicilor	 din	 sistemul	 public	 de	 la	 7	 stomatologi	 la	 1,	 înregistrarea	 fiind	 invers	
proporțională	în	aceea	ce	privește	sistemul	public.	

Numărul	farmaciștilor	înregistrați	la	nivelul	Municipiul	Urziceni	se	păstrează	constat	pe	
toata	perioada	analizata.	

Figura	41	-	Numărul	de	locuitori	raportat	la	numărul	medicilor	

	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=30	
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Nivelul	 calităţii	 vieţii	 este	 dat	 şi	 de	 accesul	 la	 servicii	 medicale	 de	 calitate.	 Asistenţa	
medicală	primară	este	furnizată	prin	medicii	de	familie,	care	sunt	organizaţi	în	cabinete	
medicale	 (în	 special	 individuale).	 La	 nivel	 naţional,	 în	 anul	 2015,	 exista,	 în	medie,	 un	
medic	de	 familie	 la	1.319	 locuitori.	Privind	comparativ	cu	media	naţională,	Municipiul	
Urziceni	are	asigurată	asistenţa	medicală	primară,	în	medie,	un	medic	de	familie	la	1.200	
locuitori,	cu	diferenţe	nesemnificative	de	la	an	la	an.	

În	 concluzie,	 în	 intervalul	 2012-2015,	 se	 observă	 o	 dinamică	 accentuată	 a	 sectorului	
privat	de	servicii	medicale,	concretizat	în	deschiderea	de	noi,	cabinete	de	familie,	cabinete	
stomatologice	 și	 cabinete	 medicale	 de	 specialitate.	 Acestea	 au	 compensat	 declinul	
sectorului	public	de	sănătate,	confruntat	cu	o	subfinanțare	cronică,	ce	afectează	calitatea	
serviciilor	furnizate	pacienților.	Cu	toate	acestea,	sectorul	public	încă	reunește	cele	mai	
importante	unități	medicale	din	Municipiul	Urziceni.	

	

2.6.4.	Infrastructura	de	telecomunicaţii		

Infrastructura	de	telecomunicaţii	de	la	nivelul	localităţii	este	bine	dezvoltată,	în	zonă	fiind	
disponibile	 toate	 reţelele	 de	 telefonie	 mobilă	 funcţionale	 în	 România	 în	 sistemul	 4G	
(Orange,	 Vodafone,	 Telekom,	 RCS&RDS).	 Serviciile	 de	 telefonie	 fixă	 digitală	 sunt,	 de	
asemenea,	 disponibile,	 prin	 operatorii	 Telekom,	 Nextgen,	 Digital	 Cable	 System,	 însă	
numărul	de	posturi	telefonice	fixe	a	scăzut	în	ultimii	ani,	în	favoarea	telefoniei	mobile.	În	
ceea	ce	priveşte	internetul,	operatorii	privaţi	(Telekom,	Nextgen,	Digital	Cable	System)	
asigură	internet	în	bandă	largă.		

Figura	42	-	Furnizori	de	servicii	de	telecomunicații	

	

Sursa:	https://statistica.ancom.org.ro			
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Figura	43	-	Furnizorii	de	internet	fix	cei	mai	folosiți	în	gospodării	pe	regiuni	geografice	conform	ANCOM	

	

Sursa:	https://statistica.ancom.org.ro	

	

	

	

Așa	cum	se	poate	observa	din	imaginea	de	mai	sus,	Telekom	este	principalul	furnizor	de	
internet	fix	din	regiunea	Sud	–	Muntenia,	regiune	în	cadrul	căreia	se	află	și	Municipiul	
Urziceni.		

	

2.6.5.	Infrastructura	socială.	Incluziunea	socială.	Comunități	defavorizate	

Municipiul	Urziceni	nu	dispune	de	servicii	sociale	proprii,	ci	doar	la	nivel	de	județ,	prin	
Direcția	Generală	de	Asistență	socială	și	Protecția	Copilului	Ialomița.		

Prin	 cadrul	 acestei	 Direcții,	 Primăria	 Municipiului	 Urziceni	 oferă	 pentru	 persoanele	
eligibile	 un	 Complex	 de	 Servicii	 Urziceni	 (servicii	 de	 tip	 rezidenţial	 şi	 servicii	 de	 zi).	

Telekom	al	doilea	furnizor	în	regiune 

RCS&RDS	al	doilea	furnizor	în	regiune 

UPC	al	doilea	furnizor	în	regiune 

Telekom	principalul	furnizor	în	regiune 

RCS&RDS	principalul	furnizor	în	regiune 
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Coform	datelor	 statistice14,	 în	 anul	2013	de	 aceste	 servicii	 au	beneficiat	26	de	 familii,	
numărul	fiind	în	scădere	față	de	anul	precedent.		

Tabel	32	-	Prevenirea	separării	copilului	de	familie	

PREVENIREA	SEPARĂRII	COPILULUI	DE	FAMILIE	
	 2011	 2012	 2013	
Complexul	de	Servicii	Urziceni	–	servicii	în	
regim	de	zi/săptămânal	 24	 30	 26	

Conform	recensământului	efectuat	în	2011,	populația	Municipiului	Urziceni	se	ridică	la	
15.308	 locuitori,	 în	 scădere	 față	 de	 recensământul	 anterior	 din	 2002,	 când	 se	
înregistraseră	17.094	de	 locuitori.	Majoritatea	 locuitorilor	sunt	români	(88,08%),	cu	o	
minoritate	 de	 romi	 (2,88%).	 Pentru	 8,86%	 din	 populație,	 apartenența	 etnică	 nu	 este	
cunoscută.	

Categoriile	de	persoane	care	beneficiază	anual	de	serviciile	sociale	oferite	de	către	Biroul	
de	Asistenţă	Socială	al	Protopopiatului	Urziceni	sunt:	70	de	beneficiari,	din	care	50	sunt	
copii,	cu	vârste	cuprinse	între	4	–	18	ani,	4	persoane	vârstnice	şi	16	familii	defavorizate15.	

În	prezent,	Municipiul	Urziceni	nu	deține	o	situație	exactă	a	persoanelor	defavorizate	de	
pe	 raza	 sa.	 Având	 în	 vedere	 acest	 lucru,	 orașul	 nu	 este	 inlcus	 nici	 în	 Atlasul	 Zonelor	
Urbane	Marginalizate.	Pentru	a	putea	fi	inlcus	și	pentru	a	putea	depune	proiecte	în	cadrul	
Programelor	Operaționale	destinate	dezvoltării	 resurselor	umane,	Municipiul	Urziceni	
trebuie	să	realizeze	o	cercetare	pentru	a	delimita	Zona	Urbană	Defavorizată	(ZUM).		

Zonele	urbane	marginalizate	sunt	definite	ca	zone	din	interiorul	orașelor	și	municipiilor	
care	 nu	 satisfac	 un	 standard	 corespunzător	 pe	 niciunul	 din	 cele	 trei	 criterii,	 adică	 au	
deficit	 de	 capital	 uman	 (populație	 cu	 stare	 precară	 de	 sănătate,	 îmbătrânită,	 cu	 nivel	
redus	de	educație	etc.),	au	un	nivel	scăzut	de	ocupare	formală	(populație	șomeră	etc.),		și	
oferă	 condiții	 improprii	 de	 locuire	 (locuința	 supra-aglomerate,	 nebranșate	 la	 utilități	
etc.).	

Pentru	a	întrerupe	cercul	vicios	al	excluziunii	sociale	și	sărăciei,	se	impune	ca	abordarea	
Municipiului	Urziceni	pentru	 inlcuziune	socială	 să	 fie	 integrată	 și	orientată	pe	nevoile	
comunității.	

În	 cele	 ce	urmează	 enumerăm	măsuri	 posibile	 pentru	 ca	 această	 abordare	 să	poată	 fi	
posibilă:		

1. măsuri	 în	 domeniul	 ocupării	 (ex.	 consiliere,	 orientare,	 formare	 profesională,	
evaluarea	 competențelor	 dobândite	 în	 sistem	 non-formal	 și	 informal,	

																																																								

14	http://dpcialomita.ro/node/3		

15	http://patriarhia.ro/biroul-de-asistenta-sociala-protoieria-urziceni-5385.html		
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subvenționarea	 angajatorilor	 pentru	 angajarea	 persoanelor	 aparținând	 acestor	
categorii,	 participarea	 la	 programe	 de	 ucenicie	 și	 stagii,	 susținerea	
antreprenoriatului	în	cadrul	comunității,	inclusiv	a	ocupării	pe	cont-propriu	etc)	

2. măsuri	 de	 sprijinire	 a	 dezvoltării/	 furnizării	 de	 servicii	 (sociale/	 socio-medicale/	
medico-socio-educaționale)	

3. măsuri	din	cel	puțin	două	din	următoarele	domenii:		

• Educație	(ex.	Educația	timpurie	de	nivel	antepreșcolar	și	preșcolar,	învățământ	
primar	 și	 secundar,	 inclusiv	 a	 doua	 șansă	 şi	 reducerea	 părăsirii	 timpurii	 a	
școlii);	

• Locuire	 (inclusiv	 reabilitarea	 locuințelor	 și/	 sau	 legalizarea	 asigurării	 de	
utilități);	

• Asistență	juridică	pentru	reglementarea	actelor	de	identitate,	de	proprietate,	
de	stare	civilă	(acolo	unde	este	cazul),	de	obținere	a	drepturilor	de	asistență	
socială	(beneficii	de	asistență/servicii	sociale)	

• În	 situaţia	 în	 care	 la	 nivelul	 comunităţii	 marginalizate	 există	 populaţie	
aparţinând	minorităţii	rome,	măsuri	în	domeniul	combaterii	discriminării	sau	
a	segregării	(prin	promovarea	multiculturalismului,	adresate,	în	egală	măsură,	
etnicilor	 romi,	 cât	 și	 non-romi:	 campanii	 de	 informare	 şi	 conștientizare/	
acțiuni	 specifice	 în	 domeniu,	 inclusiv	 implicarea	 activă/voluntariatul	
membrilor	 comunității	 în	 soluționarea	 problemelor	 cu	 care	 se	 confruntă	
comunitatea)	 pentru	 intervenţiile	 destinate	 comunităţilor	 marginalizate	 în	
care	există	persoane	aparţinând	minorităţii	rome	

Pentru	 a	 putea	 identifica	 Zonele	 Urbane	Marginalizate,	Muncipiul	 Urizceni	 trebuie	 să	
încadreze	în	categoria	persoanelor	defavorizate	următoarele	persoane:		

• Marginalizate	aflate	în	risc	de	sărăcie	și	excluziune	socială:	

- Adulți	(ex.	Șomeri,	inactivi,	persoane	cu	un	nivel	scăzut	de	educație	etc);	

- Persoane	care	nu	au	acte	de	identitate	(inclusiv	copii	fără	cnp)	

- Persoane	cu	dizabilități;		

- Persoane	vârstnice	aflate	în	situații	de	dependență;		

- Copii	care	trăiesc	 în	comunitatea	marginalizată	vizată	/	comunitățile	marginalizate	
vizate	 ex.	 Antepreșcolari/preșcolari/copii/	 elevi	 (din	 învăţământul	 preuniversitar,	
isced	0-2),	 în	special	elevi	din	grupurile	vulnerabile,	cu	accent	pe	copiii	aparținând	
minorității	roma,	copiii	din	mediul	rural,	copiii	cu	dizabilități,	copiii	din	comunitățile	
dezavantajate	socio-economic,	copiii	cu	unul	sau	ambii	părinţi	în	mobilitate	în	afara	
localităţii	de	domiciliu	etc.)	

- Părinţi/	 tutori/	 îngrijitori	 informali	 ai	 antepreșcolarilor/	 copiilor/preşcolarilor/	
elevilor	cu	risc	de	părăsire	timpurie	a	şcolii;	

- Copii/	 tineri/	 adulți/	 vârstnici	 cu	 tulburări	 de	 sănătate	 mintală,	 cu	 măsură	 de	
protecție	specială	etc.	
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- Persoanele	de	etnie	rromă;	

- Persoane	care	au	părăsit	de	timpuriu	şcoala	și	care	participă	la	programe	de	tip	a	doua	
șansă,	din	categoriile:	

v tineri	cu	vârsta	cuprinsă	între	12-16	ani	care	au	depășit	cu	cel	puţin	4	ani	vârsta	

corespunzătoare	clasei	neabsolvite;	
v tineri	cu	vârsta	cuprinsă	între	16-24	ani	care	au	un	loc	de	muncă	dar	care	nu	au	

absolvit	învățământul	obligatoriu;	
v adulți	 cu	 vârsta	 cuprinsă	 între	 25-64	 ani	 care	 nu	 au	 absolvit	 învățământul	

obligatoriu	

	

Dezvoltarea	 Locală	 plasată	 sub	 Responsabilitatea	 Comunității	 (DLRC)	 este	 noul	
instrument	de	dezvoltare	teritorială	propus	de	Comisia	Europeană	pentru	perioada	de	
programare	2014-2020	în	vederea	combaterii	sărăciei	și	a	excluziunii	sociale	de	la	nivel	
urban,	prin	stimularea	implicării	comunităților	în	dezvoltarea	locală,	prin	formarea	unui	
parteneriat	 local	 și	 implementarea	 unor	 Strategii	 de	Dezvoltare	 Locală	 (SDL).	 Așadar,	
abordarea	 DLRC	 vizează	 mobilizarea	 și	 implicarea	 comunității	 dezavantajate	 și	 a	
organizațiilor	locale,	de	la	nivel	urban,	pentru	a	face	pași	concreți	spre	dezvoltarea	lor	
într-un	 mod	 mai	 inteligent,	 mai	 durabil	 și	 favorabil	 incluziunii,	 în	 concordanță	 cu	
Strategia	Europa	2020.		

Comunitatea	marginalizată	se	referă	la	populația	aflată	în	risc	de	sărăcie	sau	excluziune	
socială	 dintr-un	 teritoriu	 vizat	 de	 intervențiile	 DLRC	 (denumit	 și	 teritoriul	 SDL)	 ce	
acoperă	una	sau	mai	multe	zone	urbane	marginalizate	(ZUM)	împreună	cu	zona	urbană	
funcțională	din	care	acestea	fac	parte.	Teritoriul	SDL	poate	varia,	ca	formă	și	delimitare,	
întinzându-se	până	la	limitele	unui	oraș	mai	mare.		

Conform	 studiului	 „Elaborarea	 strategiilor	 de	 integrare	 a	 comunităților	 urbane	
marginalizate	–	Atlasul	zonelor	urbane	marginalizate	din	România”16,	există	trei	criterii	
principale	pentru	definirea	și	analiza	diferitelor	tipuri	de	zone	marginalizate,	și	anume:		

• Capitalul	 uman	 (nivelul	de	 educație,	 starea	de	 sănătate,	mărimea	 și	 compoziția	
gospodăriei);		

• Ocuparea;	
• Condițiile	de	locuire.		

Comunitatea	este	validată	ca	marginalizată	dacă	îndeplinește	cumulativ	următoarele	trei	
condiții:		

o are	un	nivel	scăzut	de	capital	uman;		
o are	un	nivel	scăzut	de	ocupare	în	sectorul	formal;		

																																																								

16	Disponibil	la:	

http://www.inforegio.ro/images/Publicatii/Atlas%20zone%20urbane%20marginalizate.pdf,	pag	262.	
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o are	condiții	de	locuire	precară,		

Așadar,	 pentru	 a	 putea	 realiza	 strategii	 complexe	 pentru	 comunitatea	 defavorizată	 și	
pentru	a	putea	intra	în	Atlasul	Zonelor	Urbane	Defavorizate,	Municipiul	Urziceni	trebuie	
să	 își	 delimiteze	 zonele	urbane	marginalizate	prin	 colectare	de	date	 asupra	 situațiilor	
existente	în	Municipiul	Urziceni.		

	

2.6.6.	Infrastructura	de	situații	de	urgență	

Siguranța	și	ordinea	publică	este	asigurată	de	către	Poliţia	Municipiului	Urziceni	și	Secţia	
de	Jandarmi	Ordine	Publică	Urziceni.	Serviciul	Siguranţa	Cetățeanului	şi	Ordine	Publică,	
este	 un	 compartiment	 funcțional	 din	 cadrul	 structurii	 organizatorice	 a	 Primăriei	
Municipiului	Urziceni,	condus	de	către	un	Şef	serviciu,	aflat	în	relații	de	subordonare	faţă	
de	Primarul	Municipiului	Urziceni.		

În	ceea	ce	privește	situațiile	de	urgență	pentru	sănătatea	umană,	Spitalul	Municipiului	
Urziceni	deservește	o	populație	de	80.000	locuitori,	atât	pentru	Municipiul	Urziceni,	cât	
și	pentru	zonele	arondate.	Acest	spital	dispune	de	un	ambulatoriu	de	specialitate,	având	
în	 componența	 lui	 următoarele	 specialități:	 ORL,	 obstetrică-ginecologie,	 Ortopedie,	
medicină	generală	și	pneumologie17.		

În	cadrul	Serviciului	de	Ambulanță	Urziceni	se	regăsesc,	pentru	sub	stația	Urziceni,	16	
ambulanțieri,	16	asistenți	medicali,	6	ambulanțe	de	tip	B	și	2	ambulanțe	de	tip	A18.	Acest	
serviciu	este	localizat	pe	Str.	Teilor,	lângă	Spitalul	Municipiului	Urziceni.	Cazurile	ce	ajung	
la	Unitatea	de	Primiri	Urgențe	a	spitalului	și	nu	pot	fi	rezolvate	se	trimit	la	spitalul	de	la	
Slobozia	 sau,	 după	 caz,	 la	 un	 spital	 din	București.	 În	 anul	 2013,	 procentul	 pacienților	
internați	în	regim	de	urgență	a	fost	de	93,29%	față	de	59%	-	media	națională.	Acest	fapt	
face	 imposibilă	 programarea	 pacienților	 pentru	 internare	 și	 determină	 realizarea	
serviciilor	medicale	mult	peste	cele	contractate.	19	

În	ceea	ce	privește	Detașamentul	de	Pompieri	Urziceni,	acesta	este	împărțit	în	3	categorii:		

• Garda	de	intervenție	
• Formațiunea	mobilă	de	urgență,	reanimare	și	descarcerare	
• Formațiunea	de	asigurare	

Acest	detașament	aparține	de	I.S.U.	"BARBU	CATARGIU"	-	JUDETUL	IALOMIȚA	și	deține	
........	mașini	de	pompieri.		

																																																								

17	http://www.spitalul-urziceni.ro/personalSMU-APR16.pdf		
18	
http://www.cylex.ro/reviews/viewcompanywebsite.aspx?firmaName=serviciul+de+ambulanta+urziceni
&companyId=800637		
19	http://www.spitalul-urziceni.ro/Plan%20de%20management.pdf		
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2.6.7.	Infrastructura	de	învățământ		

Școala	este	un	pilon	 foarte	 important	 într-o	societate	 întrucât	aceasta	 îi	pregătește	pe	
oameni	pentru	viață	și	urmărește	atingerea	unor	obiective	cu	ajutorul	unor	metode	și	
mijloace	științifice.	Educația	realizată	în	școală	are	sarcina	de	a	pregăti	omul	ca	element	
activ	al	vieții	sociale	ca	forță,	muncă	și	subiect	al	relațiilor	sociale.		

Conform	Institutului	Național	de	Statistică,	în	anul	școlar	2014–2015,	Municipiul	Urziceni	
dispune	de	7	unități	de	învățământ	de	stat.	În	rețeaua	învățământului	preuniversitar	sunt	
cuprinse:	 1	 grădiniță,	 2	 școli	 generale,	 1	 colegiu,	 1	 liceu	 tehnologic	 și	 1	 grupul	 școlar	
agricol.	

Unitățile	de	învățământ	de	stat	din	Municipiul	Urziceni	sunt:	

Grădinița	

• Grădinița	cu	program	prelungit	"Rază	De	Soare"	Urziceni	

Școli	generale	

• Şcoala	Gimnazială	"Alexandru	Odobescu"	Urziceni	
• Şcoala	Gimnazială	"Ion	Heliade	Rădulescu"	Urziceni	

Licee	

• Colegiul	Naţional	"Grigore	Moisil"	Urziceni	
• Liceul	Tehnologic	"Sf.	Ecaterina"	Urziceni	
• Liceul	Tehnologic	Urziceni	
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Figura	44	-	Unitățile	școlare	pe	niveluri	de	educație	în	Municipiul	Urziceni		

	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=25		

La	 nivelul	 anului	 școlar	 2014-2015,	 prin	 centralizare	 de	 la	 toate	 unitățile	 școlare	 din	
Municipiul	Urziceni,	în	cele	6	unități	de	învățământ	se	găsesc	103	de	săli	de	clasă,	dintre	
care:	50	săli	de	clasă	în	învățământul	primar	și	gimnazial	(inclusiv	învățământul	special)	
și	 53	 săli	 de	 clasă	 în	 învățământul	 liceal,	 laboratoare	 școlare	18,	 săli	 de	 gimnastică	5,	
ateliere	școlare	11,	terenuri	de	sport	7,	bazine	de	înot	0,	calculatoare	362	dintre	care	75	
în	învățământul	primar	și	gimnazial	și	287	în	învățământul	liceal.	 	

Tabel	33	-	Situația	la	început	de	an	școlar	2016-2017	pe	unități	școlare	în	învățământul	primar	

Date	 identificare	
unitate	școlară	

TOTAL	 Personal	Didactic	 Didactic	auxiliar	 Nedidactic	

Denumire	 Clase	 Elevi	 Posturi	 Persoane	 Posturi	 Persoane	 Posturi	 Persoane	
Şcoala	 gimnazială	 	 nr.	 3		
Urziceni	 	 Liceul	
Tehnologic	 "Sfânta	
Ecaterina"		

5	 89	 5	 4	 0	 0	 0	 0	

Şcoala	 gimnazială	
"Alexandru	Odobescu"		

15	 374	 20	 20	 1	 1	 1,5	 2	

Şcoala	 gimnazială	 "Ion	
Heliade	Rădulescu"		

18	 463	 23,5	 23	 0	 0	 0	 0	

Sursa:	Ministerul	Educației	Naționale	–	Inspectoratul	Școlar	Județean	Ialomița	
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Tabel	34	-	Situația	la	început	de	an	școlar	2016-2017	pe	unități	școlare	în	învățământul	preșcolar	

Date	 identificare	
unitate	școlară	

TOTAL	 Personal	Didactic	 Didactic	auxiliar	 Nedidactic	

Denumire	 Clase	 Elevi	 Posturi	 Persoane	 Posturi	 Persoane	 Posturi	 Persoane	

Şcoala	gimnazială	nr.	3		
Urziceni	 –Liceul	
Tehnologic	 "Sfânta	
Ecaterina"		

2	 33	 2	 2	 0	 0	 0,5	 1	

Şcoala	 gimnazială	
"Alexandru	Odobescu"		

3	 60	 3	 3	 1	 1	 0	 0	

Şcoala	gimnazială	"Ion	
Heliade	Rădulescu"		

3	 44	 3	 3	 0	 0	 0	 0	

Sursa:	Ministerul	Educației	Naționale	–	Inspectoratul	Școlar	Județean	Ialomița	

Tabel	35	-	Situația	la	început	de	an	școlar	2016-2017	pe	unități	școlare	în	învățământul	gimnazial	

Date	 identificare	
unitate	școlară	

TOTAL	 Personal	Didactic	 Didactic	auxiliar	 Nedidactic	

Denumire	 Clase	 Elevi	 Posturi	 Persoane	 Posturi	 Persoane	 Posturi	 Persoane	

Colegiul	 Naţional	
"Grigore	Moisil"		

4	 87	 5,83	 5	 1	 1	 1	 1	

Şcoala	Gimnazială	Nr.3	
Urziceni	 –	 Liceul	
Tehnologic	 "Sfânta	
Ecaterina"		

2	 25	 4,3	 3	 0	 0	 1	 1	

Şcoala	 Gimnazială	
"Alexandru	Odobescu"			

13	 300	 24,38	 20	 3	 3	 4	 4	

Şcoala	Gimnazială	"Ion	
Heliade	Rădulescu"			

13	 342	 24,56	 25	 9,5	 10	 5,5	 6	

Sursa:	Ministerul	Educației	Naționale	–	Inspectoratul	Școlar	Județean	Ialomița	

Tabel	36	-	Situația	la	început	de	an	școlar	2016-2017	pe	unități	școlare	în	învățământul	liceal	-	zi	

Date	 identificare	
unitate	şcolară	

TOTAL	 Personal	Didactic	 Didactic	auxiliar	 Nedidactic	

Denumire	 Clase	 Elevi	 Posturi	 Persoane	 Posturi	 Persoane	 Posturi	 Persoane	

Colegiul	 Naţional	
"Grigore	Moisil"		

24	 702	 42,92	 30	 9	 9	 15	 15	

Liceul	 Tehnologic	
"Sfânta	Ecaterina"		

23	 652	 43,48	 36	 6,5	 6	 7	 7	

Liceul	 Tehnologic	
Urziceni	

9	 209	 17,18	 12	 5,5	 5	 8	 8	

Sursa:	Ministerul	Educației	Naționale	–	Inspectoratul	Școlar	Județean	Ialomița	



Pagina	85	din	280	

Draft	Strategia	de	Dezvoltare	Durabilă	a	Municipiului	Urziceni	2016	–	2020	

Tabel	37	-	Situația	la	început	de	an	școlar	2016-2017	pe	unități	școlare	în	învățământul	liceal	–	FR	și	Seral	

Date	 identificare	
unitate	şcolară	

TOTAL	 Personal	Didactic	 Didactic	auxiliar	 Nedidactic	

Denumire	 Clase	 Elevi	 Posturi	 Persoane	 Posturi	 Persoane	 Posturi	 Persoane	

Liceul	 Tehnologic	
Urziceni	

1	 20	 0,68	 0	 0	 0	 0	 0	

Sursa:	Ministerul	Educației	Naționale	–	Inspectoratul	Școlar	Județean	Ialomița	

Tabel	38	-	Situația	la	început	de	an	școlar	2016-2017	pe	unități	școlare	în	învățământul	profesional	

Date	 identificare	
unitate	şcolară	

TOTAL	 Personal	Didactic	 Didactic	auxiliar	 Nedidactic	

Denumire	 Clase	 Elevi	 Posturi	 Persoane	 Posturi	 Persoane	 Posturi	 Persoane	

Liceul	 Tehnologic	
"Sfânta	Ecaterina"		

6	 148	 10,99	 5	 0	 0	 0	 0	

Liceul	 Tehnologic	
Urziceni	

7	 171	 13,35	 9	 0	 0	 0	 0	

Sursa:	Ministerul	Educației	Naționale	–	Inspectoratul	Școlar	Județean	Ialomița	

În	toate	aceste	unități	școlare	există	un	număr	de	3.699	de	elevi	(grupați	în	147	de	clase)	
și	200	de	 cadre	didactice.	Personalul	 auxiliar	este	 compus	din	36	de	persoane,	 iar	 cel	
nedidactic	este	alcătuit	din	45	de	persoane.	 	

Unitatea	de	învățământ	cu	cel	mai	mare	număr	de	elevi	(947	elevi)	și	cadre	didactice	(50	
cadre	didactice)	este	Liceul	Tehnologic	"Sf.	Ecaterina".	Această	unitate	include	și	Şcoala	
gimnazială	nr.	3		Urziceni	-	Liceul	Tehnologic	"Sf.	Ecaterina".	Liceul	Tehnologic	Urziceni	
are	cel	mai	redus	număr	de	elevi	(400	elevi)	și	de	cadre	didactice	(21	cadre	didactice).	

Figura	45	-	Numărul	total	de	unități	școlare	pentru	fiecare	localitate	în	parte	

	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=25		
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Privind	comparativ	cu	celelalte	municipii/	orașe	analizate	în	Figura	45	-	Numărul	total	de	
unități	școlare	pentru	fiecare	localitate	în	parte,	Municipiul	Urziceni	asigură	un	număr	de	
7	unități	de	învățământ,	 la	2.895	locuitori,	diferența	fiind	foarte	mică	în	comparație	cu	
media	pe	țară.	

În	registrate	la	nivelul	orașului.	

Figura	46	 -	Populația	 școlară	pentru	 fiecare	 localitate	putem	observa	că	 în	Municipiul	
Urziceni	populația	școlară	este	în	număr	de	4.143	persoane,	reprezentând	23,85%	din	
totalul	persoanelor	înregistrate	la	nivelul	orașului.	

Figura	46	-	Populația	școlară	pentru	fiecare	localitate		

	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=25	

Tabel	39	-	Situația	absențelor	pe	unitate	școlară	la	sfârșitul	semestrului	I/	an	școlar	2016-2017	în	Municipiul	

Urziceni	

Unitatea	școlară*	 A	 B	 C	 D	 E	 F	
Învățământ	

preșcolar	

preșcolari	
început	an	

200	 60	 165	 0	 33	 0	

total	
absențe	

4.156	 0	 1.005	 0	 403	 0	

din	 care	
motivate	

4.156	 0	 813	 0	 210	 0	

Învățământ	

primar	

elevi	
început	an	

0	 374	 463	 0	 89	 0	

total	
absenţe	

0	 165	 1.329	 0	 6.536	 0	
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Unitatea	școlară*	 A	 B	 C	 D	 E	 F	
din	 care	
motivate	

0	 46	 922	 0	 19	 0	

Învățământ	

gimnazial	

elevi	
început	an	

0	 300	 342	 87	 25	 0	

total	
absenţe	

0	 1.328	 1.702	 545	 1.030	 0	

din	 care	
motivate	

0	 751	 875	 531	 255	 0	

Învățământ	
liceal	de	zi	

elevi	
început	an	

0	 0	 0	 702	 652	 209	

total	
absenţe	

0	 0	 0	 9.123	 16.241	 9.971	

din	 care	
motivate	

0	 0	 0	 6.693	 8.392	 4.477	

Învăţământ	

profesional	

elevi	
început	an	

0	 0	 0	 0	 148	 171	

total	
absenţe	

0	 0	 0	 0	 3.851	 17.017	

din	 care	
motivate	

0	 0	 0	 0	 1.493	 2.296	

Total	
Unitate	
Şcolară	

elevi	
început	an	

200	 734	 970	 789	 947	 380	

total	
absenţe	

4.156	 1.493	 4.036	 9.668	 28.061	 26.988	

din	 care	
motivate	

4.156	 797	 2.610	 7.224	 10.369	 6.773	

din	 care	
nemotivate	

0	 696	 1.426	 2.444	 17.692	 20.215	

Număr	Absențe/Elev	 20,78	 2,03	 4,16	 12,25	 29,63	 71,02	

Sursa:	Ministerul	Educației	Naționale	–	Inspectoratul	Școlar	Județean	Ialomița	

*Unitatea	școlară:	

A. Grădiniţa	cu	program	prelungit	"Rază	De	Soare"	Urziceni	
B. Şcoala	Gimnazială	"Alexandru	Odobescu"	Urziceni	
C. Şcoala	Gimnazială	"Ion	Heliade	Rădulescu"	Urziceni	
D. Colegiul	Naţional	"Grigore	Moisil"	Urziceni	
E. Liceul	Tehnologic	"Sf.	Ecaterina"	Urziceni	
F. Liceul	Tehnologic	Urziceni	
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Din	Tabel	39	-	Situația	absențelor	pe	unitate	școlară	la	sfârșitul	semestrului	I/	an	școlar	
2016-2017	în	Municipiul	Urziceni	putem	să	observăm	că	cele	mai	puține	absențe	sunt	
înregistrate	la	Grădinița	cu	program	prelungit	"Rază	De	Soare"	Urziceni,	iar	din	totalul	de	
4.156	de	absențe	toate	acestea	sunt	motivate,	 iar	cel	mai	mare	număr	de	absențe	sunt	
înregistrate	 Liceul	 Tehnologic	 "Sf.	 Ecaterina"	 Urziceni.	 Liceul	 Tehnologic	 Urziceni	
înregistrează	 cel	 mai	 mare	 număr	 de	 absențe	 nemotivate,	 acestea	 fiind	 în	 număr	 de	
20.215	absențe.		

În	ceea	ce	privește	numărul	mediu	de	absențe/	elev	numărul	cel	mai	mic	este	înregistrat	
la	Şcoala	Gimnazială	"Alexandru	Odobescu"	Urziceni	2,03	absențe/	elev,	iar	cel	mai	mare	
număr	înregistrat	este	întâlnit	la		Liceul	Tehnologic	Urziceni,	valoarea	fiind	de	71,02	de	
absențe/	elev.	

Tabel	40	-	Situația	privind	rezultatele	la	învățătură	la	sfârșitul	semestrului	II	-	An	școlar	2015-2016,	pe	fiecare	

unitate	de	învățătură	din	Municipiul	Urziceni	

Denumire	unitatea	
şcolară*	

A	 B	 C	 D	 E	 F	

Elevi	înscrişi	la	început	de	
an	 191	 743	 953	 803	 973	 391	

Elevi	 rămaşi	 la	 sfârşitul	
semestrului	 191	 741	 966	 803	 958	 377	

Număr	elevi	promovaţi	 191	 689	 927	 783	 766	 224	

Promovați	%	 100,00%	 92,98%	 95,96%	 97,51%	 79,96%	 59,42%	
Corigenţi/	 cu	 situația	
şcolară	neîncheiată	 0	 15	 20	 4	 19	 28	

Repetenți	la	15	Iunie	 0	 4	 7	 0	 63	 27	

	 Sursa:	Ministerul	Educației	Naționale	–	Inspectoratul	Școlar	Județean	Ialomița		

*Unitatea	școlară:	

A. Grădiniţa	cu	program	prelungit	"Rază	De	Soare"	Urziceni	
B. Şcoala	Gimnazială	"Alexandru	Odobescu"	Urziceni	
C. Şcoala	Gimnazială	"Ion	Heliade	Rădulescu"	Urziceni	
D. Colegiul	Naţional	"Grigore	Moisil"	Urziceni	
E. Liceul	Tehnologic	"Sf.	Ecaterina"	Urziceni	
F. Liceul	Tehnologic	Urziceni	
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Figura	47	-	Absolvenți	pe	niveluri	de	educație	în	Municipiul	Urziceni	în	anul	2014	

	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=25		

Așa	cum	putem	observa	din	Tabel	39	-	Situația	absențelor	pe	unitate	școlară	la	sfârșitul	
semestrului	 I/	 an	 școlar	 2016-2017	 în	 Municipiul	 Urziceni,	 cel	 mai	 mic	 procent	 de	
promovabilitate	 îl	 înregistrează	Liceul	Tehnologic	Urziceni	(59,42%),	 iar	cel	mai	mare	
procent	 de	 promovabilitate	 este	 	 înregistrat	 de	 Colegiul	 Naţional	 "Grigore	 Moisil"	
Urziceni	(97,51%).	Cel	mai	mare	număr	de	repetenți	la	15	iunie	2015	sunt	în	număr	de	
63	de	elevi	din	Liceul	Tehnologic	 "Sf.	Ecaterina"	Urziceni,	0	elevi	 repetenți	 la	Colegiul	
Naţional"	Grigore	Moisil"	Urziceni	și	4	elevi	la	Şcoala	Gimnazială	"Alexandru	Odobescu"	
Urziceni.	

În	 concluzie	 din	 analiza	 realizată	 pentru	 infrastructura	 de	 învățământ	 a	Municipiului	
Urziceni,	putem	să	observăm	că	orașul	nu	dispune	de	infrastructură	și	nu	oferă	servicii	
pentru	 învățământul	 ante	 preșcolar,	 dar	 și	 pentru	 învățământul	 universitar.	Deoarece	
orașul	este	foarte	aproape	de	centre	universitare	precum	București	și	Ploiești,	această	
infrastructură	nu	considerăm	a	fi	necesară,	în	schimb	deoarece	avem	populație	cu	vârstă	
cuprinsă	 între	 0	 și	 4	 ani	 în	 anul	 2016	 în	 număr	 de	 689	 persoane,	 apreciem	necesare	
investițiile	în	unitățile	în	care	se	vor	oferi	servicii	de	educație	timpurie	ante	preșcolară,	
denumite	creșe	sau,	după	caz,	grădinițe.	Aceste	unități	sunt	necesare	pentru	a	încuraja	
părinții	să	se	întoarcă	în	câmpul	muncii.	

	

2.6.8.	Infrastructura	de	cercetare	

Unităţile	de	cercetare	dezvoltare	şi	inovare	(CDI)	pot	fi	clasificate	după	obiectul	principal	
de	activitate,	sau	după	clasificarea	ANCS	a	sistemului	naţional	de	CD,	astfel:	

• Cercetare	dezvoltare	în	biotehnologie	–7211	
• Cercetare	dezvoltare	în	ştiinţe	naturale	şi	inginerie	–7219	
• Cercetare	dezvoltare	în	ştiinţe	sociale	și	umaniste–7220	
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La	acestea,	se	adaugă	şi	subiecţii	care	defăşoară	activităţi	de	CDI,	având	drept	cod	CAEN	
unul	din	următoarele:		

• 8542	-	Învăţământ	superior	universitar	(universităţi	publice	şi	private)		
• 8610	-	Alte	activităţi	de	asistenţă	spitalicească	

Conform	 ANCS,	 sistemul	 de	 cercetare	 -	 dezvoltare	 de	 interes	 național	 cuprinde		
următoarele	categorii	de	unităţi	de	drept	public,	cu	personalitate	juridică:		

a) institute	 naţionale	 de	 cercetare-dezvoltare	 (aflate	 în	 subordinea	 ANCS	 sau	 a		
ministerelor	de	resort);		

b) institute,	centre	sau	staţiuni	de	cercetare	ale	Academiei	Române	şi	de	cercetare	
dezvoltare	ale	academiilor	de	ramură;		

c) institute	de	învăţământ	superior	acreditate	sau	structuri	ale	acestora;		
d) institute	 sau	 centre	 de	 cercetare9dezvoltare	 organizate	 în	 cadrul	 societăţilor		

naţionale,	companiilor	naţionale	şi	regiilor	autonome	de	interes	naţional.		

În	Municipiul	Urziceni	nu	există	niciun	institut	de	cercetare	dezvoltare	din		subordinea	
ANCS	ori	al	Academiei	Române	sau	a	unui	minister.	Nu	au	fost		identificate	societăţi	care	
să	desfăşoare	activităţi	în	domeniile	amintite.	Având	în		vedere	acestea,	putem	afirma	că	
în	 municipiu	 lipsesc	 investiţiile	 relevante	 din	 domeniul	 cercetării-dezvoltării,	 acestea	
fiind	realizate	doar	sporadic	de	către		întreprinderile	locale.		

Infrastructura	de	inovare	şi	transfer	tehnologic	cuprinde	următoarele	tipuri	de		entităţi:		

• Centre	de	transfer	tehnologic;		
• Incubatoare	tehnologice	şi	de	afaceri;		
• Centre	de	informare	tehnologică;		
• Oficii	de	legătură	cu	industria;		
• Parcuri	ştiinţifice	şi	tehnologice.		

În	țară	există	43	de	entități	acreditate	pentru	activități	de		inovare	și	transfer	tehnologic,	
niciuna	dintre	ele	însă	nu	se	găsește	în	zona	de	interes	studiată,	respectiv	în	Municipiul	
Urziceni.		
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2.6.9.	Fondul	de	locuințe		

Unele	clădiri	amintesc	de	originea	rurală	a	localității,	acestea	se	
regăsesc	în	zona	central-vestică	a	intravilanului	pe	loturi	medii	
(600-650mp)	și	în	zona	de	est	și	vest	la	nord	de	calea	ferată	pe	
loturi	mari	(800mp).	

Zona	de	locuințe	colective	medii	(P+2)	și	mari	(P+4)	se	constituie	
din	 blocuri	 grupate	 de-a	 lungul	 Căii	 București	 și	 în	 doua	 zone	
compacte	la	sud	și	la	nord	de	aceasta.	

	

Clădirile	 datând	 de	 la	 sfârșitul	 secolului	 IX	 și	
începutul	secolului	XX	dau	o	valoare	ambientală,	
ele	reprezentând	vechiul	centru	al	localității.		

	

Casele	 tip	 vilă	 conferă	 o	 notă	 aristocrată	 municipiului.		
Condiţiile	 	 de	 locuit	 reprezintă	 un	 indice	 important	 în	
bunăstarea	 populaţiei	 ţării,	 acestea	 oferind	 satisfacerea	
necesităţilor	 de	 ordin	 biologic,	 psihologic,	 social	 şi	
familial.		

România	 înregistrează,	 în	 comparaţie	 cu	 celelalte	 ţări	 europene,	 o	 suprafaţă	
medie/persoană	 scăzută.	 Pentru	 a	 ajunge	 la	 standardele	 de	 locuire	 din	 Uniunea	
Europeană,	România	 va	 trebui	 să	 îşi	 completeze	 fondul	 locativ,	 în	 următorii	 ani,	 fiind	
nevoie	de	peste	200.000	de	 locuinţe	construite	 în	viitorii	20	de	ani	pentru	a	ajunge	 la	
standardul	de	calitate	din	UE.	Potrivit	sociologilor,	standardul	de	suprafaţă	locuibilă	în	
Uniunea	Europeană	este	de	30	metri	pătraţi	pe	persoană,	în	timp	ce	ţara	noastră	se	află	
la	18,86	metri	pătraţi	pe	persoană.	

La	nivelul	anului	2012,	suprafața	locuibilă	totală	a	locuințelor	din	Municipiul	Urziceni	era	
de	318.247	mp,	și	în	fiecare	an	aceasta	a	crescut	semnificativ,	ajungând	în	2016	la	322.566	
mp.		
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Figura	48-	Suprafața	locuibilă	existentă	la	sfârșitul	anului	

	

Sursa:	http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=53	

Tabel	41	-	Suprafața	locuibilă	existentă	la	sfârșitul	anului	

Oraș	 2012	 2013	 2014	 2015	
Adjud		 307.635	 308.767	 312.617	 312.720	
Câmpia	Turzii			 468.509	 471.904	 473.721	 476.998	
Câmpulung	Moldovenesc			 436.254	 437.676	 440.209	 441.044	
Cernavodă			 329.741	 330.749	 331.712	 333.803	
Codlea		 410.880	 412.079	 414.386	 415.806	
Fetești		 648.332	 651.040	 654.778	 658.634	
Urziceni		 318.247	 319.565	 321.236	 322.566	
Mizil		 230.498	 230.954	 231.621	 232.174	
Moinești			 414.098	 415.572	 416.945	 418.814	
Moreni	 350.397	 351.708	 353.306	 355.093	
Pașcani		 721.810	 724.684	 724.777	 725.981	
Sebeș			 603.564	 608.436	 613.364	 617.172	
România		 410.610.138	 413.763.802	 416.870.412	 419.859.631	

Sursa:	http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=53	
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Tabel	42	–	Ponderea	suprafeței	locuibile	la	sfârșitul	anului	2015	

Oraș	
Suprafața	locuibilă	

(m2)	2015	
Pondere	pe	

țară	
Adjud		 312.720	 0,07%	
Câmpia	Turzii		 476.998	 0,11%	
Câmpulung	
Moldovenesc		

441.044	 0,11%	

Cernavodă	 333.803	 0,08%	
Codlea		 415.806	 0,10%	
Fetești		 658.634	 0,16%	
Urziceni		 322.566	 0,08%	
Mizil	 232.174	 0,10%	
Moinești		 408.419	 0,10%	
Moreni		 355.093	 0,08%	
Pașcani	 725.981	 0,17%	
Sebeș	 617.172	 0,15%	
Total	România	 419.859.631	 100%	

Sursa:	http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=53	

	

Figura	49	-	Locuințe	existente	la	sfârșitul	anului	

	

Sursa:	http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=53	

Pe	 fondul	 construirii	 de	 locuințe	 noi	 și	 modernizarea	 locuințelor	 existente	 suprafața	
medie	 locuibilă	a	crescut.	Dacă	 la	nivel	de	 țară	suprafața	este	de	18,86	mp/locuitor	 la	
nivelul	Municipiului	Urziceni	aceasta	este	de	18,57mp/locuitor.	Cu	toate	că	Municipiul	
Urziceni	 se	situează	 în	apropierea	mediei	pe	 țară,	nu	este	 respectată	media	 impusă	 la	
nivel	european,	respectiv	30	mp/locuitor.	

Analiza	numărului	de	autorizații	de	construire	eliberate	 în	Municipiul	Urziceni	 	 indica	
faptul	ca	anual	s-au	construit	noi	locuințe,	în	perioada	2012	-	2016	eliberându-se		111	
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autorizații	de	construcție,	un	nivel	ridicat	raportându-se	în	ultimul	an,	28	de	autorizații	
eliberate.	 În	 ceea	ce	privește	 suprafața	 construită,	 exprimată	 în	mp	suprafață	utilă,	 se	
remarcă	 faptul	 că	domeniul	 construcțiilor	 a	 adus	 importante	beneficii	Municipiului	 în	
anul	2016	comparativ	cu	2015,	construindu-se	în	această	perioadă	cu	40%	mai	mult	din	
punct	 de	 vedere	 al	 suprafeței	 față	 de	 anul	 2015,	 generând	 astfel	 impozite,	 locuri	 de	
muncă,	creșterea	economică	a	orașului.	

Figura	50	-	Autorizații	de	construcții	eliberate	-	număr	

	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/	

	Figura	51	-	Autorizații	de	construcții	eliberate	-	suprafață	

	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/	
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Tabel	43	-	Suprafața	per	locuitor	

Oraș	 Locuitori	în	2015	 Mp/locuitor	

Adjud		 20.496	 15,26	
Câmpia	Turzii			 28.354	 16,82	
Câmpulung	
Moldovenesc			

20.216	 21,82	

Cernavodă			 19.477	 17,14	
Codlea		 26.137	 15,91	
Fetești		 35.637	 18,48	
Urziceni		 17.595	 18,33	
Mizil		 16.571	 14,01	
Moinești			 24.776	 16,90	
Moreni			 20.643	 17,20	
Pașcani		 43.555	 16,67	
Sebeș			 32.510	 18,98	
România		 22.260.158	 18,86	

Pe	 viitor	 se	 speră	 la	 	 o	 îmbunătățire	 pentru	 atingerea	 standardelor	 europene	 prin	
construirea	 unui	 număr	 cât	 mai	 mare	 de	 locuințe	 care	 să	 ofere	 un	 spațiu	 util	
conform	regulamentelor	de	dezvoltare	europeană.	

2.7.	Mediul	înconjurător		

Zonele	verzi	reprezintă	o	condiţie	indispensabilă	a	unei	vieţi	citadine	normale,	atât	prin	
rolul	 estetic,	 cât	 şi	 prin	 oportunităţile	 pe	 care	 le	 oferă	 pentru	 agrement	 şi	 petrecerea	
timpului	 liber.	 De	 asemenea,	 au	 un	 rol	 important	 în	 atenuarea	 poluării	 mediului	
(neutralizează	 unii	 poluanţi,	 filtrează	 pulberile	 în	 suspensie,	 reduc	 nivelul	 de	 poluare	
fonică),	în	regularizarea	temperaturii	şi	umidităţii	aerului.		

Principalele	categorii	de	spaţii	verzi	din	perimetrul	construibil	sunt:	

• Spaţii	verzi	cu	acces	nelimitat;	
• Spaţii	verzi	publice	şi	de	folosinţă	specializată;	
• Complexe	şi	baze	sportive;	
• Spaţii	verzi	cu	acces	limitat	din	incinta	unor	instituţii;	
• Suprafeţe	plantate	din	curţile	particulare	

	
Municipiul	Urziceni	dispune	de	o	suprafață	de	19	hectare	de	spații	verzi,	în	care	regăsim	
și	următoarele	parcuri:		

• Parcul	Teoharie	
• Parcul	Central	
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• Parcul	Catedralei	
• Parcul	Lângă	casa	de	cultură	
• Parcul	Tineretului		
• Parcul	Gară	
• Parcul		Monumentului		

Figura	52	-	Parcul	Central	

	

Sursa:	https://www.google.ro/maps	

Figura	53	-	Loc	de	joacă	pentru	copii	

Sursa:	https://www.google.ro/maps	
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Ordonanţa	 de	Urgenţă	 114/2007	 prevede	 faptul	 că	 autorităţile	 administraţiei	 publice	
locale	 au	 obligaţia	 de	 a	 asigura	 din	 terenul	 intravilan	 o	 suprafaţă	 de	 spaţiu	 verde	 de	
minimum	 20	 m2/locuitor	 până	 la	 data	 de	 31	 decembrie	 2010,	 şi	 de	 minimum	
26m2/locuitor	(media	impusă	la	nivel	european),	până	la	data	de	31	decembrie	2013.	În	
anul	 2015,	 Municipiul	 Urziceni	 are	 17.595	 locuitori	 și	 19	 hectare	 de	 spații	 verzi	
intravilane.	 Având	 în	 vedere	 aceste	 date,	 avem	 per	 locuitor,	 10,80	 m2/spațiu	 verde.	
Practic,	observăm	că	un	locuitor	din	Urziceni	are	alocat	cu	aproximativ	58%	mai	puțin	
spațiu	verde	decât	este	impus	la	nivel	european.	Prin	urmare,	această	condiție	nu	este	
îndeplinită.	Totodată,	se	remarcă	faptul	că	spaţiile	verzi	existente	la	nivelul	localităţii	nu	
alcătuiesc	un	sistem	unitar	din	punct	de	vedere	spaţial.		

Având	 în	vedere	aspectele	prezentate,	 ca	şi	măsură	pentru	creşterea	nivelului	calităţii	
vieţii	pentru	membrii	comunităţii	locale	şi	pentru	îmbunătăţirea	condiţiilor	de	mediu,	se	
impune	adoptarea	de	către	autorităţile	publice	locale	a	unui	plan	de	acţiune	în	vederea	
extinderii	 suprafeţei	 spaţiilor	 verzi	 în	 zonele	 deficitare	 din	 acest	 punct	 de	 vedere	 şi	
pentru	atingerea	ţintei	impuse	prin	prevederile	Ordonanţei	de	Urgenţă	114/2007	pentru	
anul	2013,	de	26	m2/locuitor.	

Pentru	 a	 avea	 o	 înțelegere	 mai	 aprofundată	 asupra	 însemnătății	 spațiului	 verde	
intravilan,	vom	compara	Municipiul	Urziceni	 cu	următoarele	orașe:	Adjud,	Cernavodă,	
Fetești,	 Mizil,	 Moinești	 și	 Moreni,	 orașe	 cu	 populație	 similară	 cu	 Municipiul	 Urziceni	
pentru	anul	2015.		

Tabel	44	-	Spații	verzi	m2/locuitor		

Oraș	 Populație	 Spații	verzi	m2	 Spații	verzi	m2/locuitor	
Urziceni		 17.595	 190.000	 10,80	
Adjud	 20.496	 260.000	 12,69	
Cernavodă	 19.477	 250.000	 12,84	
Fetești	 35.637	 450.000	 12,63	
Mizil	 16.571	 500.000	 30,17	
Moreni		 20.643	 420.000	 20,35	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=67	

Așa	cum	se	poate	observa,	Municipiul	Urziceni	are	cel	mai	mic	spațiu	verde	alocat	pe	cap	
de	locuitor.	Astfel,	se	va	realiza	o	direcție	în	a	remedia	acest	aspect	al	spațiilor	verzi	din	
cadrul	orașului.		
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2.8.	Economia	/	competivitatea			

2.8.1.	PIB	

România	este	încadrată	în	categoria	statelor	mai	puțin	dezvoltate,	având	PIB-ul	pe	cap	de	
locuitor	cu	puțin	sub	50%	din	media	UE,	fiind	unul	dintre	statele	membre	cu	cel	mai	mic	
PIB	pe	cap	de	locuitor	din	Uniunea	Europeană.	

Județul	 Ialomița	 contribuie	 cu	 7,110%	 la	 PIB-ul	 regional	 și	 0,92%	 la	 PIB-ul	 național,	
valoarea	PIB-ului	în	termeni	absoluți	fiind	situată	la	6.161,4	mil.	lei	în	anul	2014.	În	ceea	
ce	privește	situația	în	Regiunea	Sud	–	Muntenia	se	remarcă	faptul	că,	Județul	Ialomița	se	
situează	în	top	5,	după	Prahova,	Argeș,	Dâmbovița	și	Teleorman.	

Tabel	45	-	PIB	pe	Regiunea	Sus	Muntenia	(anii	2012	-	2014)	

		 	2012	 -	 mil.	
lei		

	2013	 -	 mil.	
lei		

	2014	 -	 mil.	
lei		

	România		 595.367,30	 637.456,00	 668.143,60	
	Regiunea	SUD-MUNTENIA		 71.130,80	 77.804,30	 86.814,70	
	Argeș	 15.818,30	 16.906,00	 17.878,30	
	Călărași		 5.522,80	 5.776,80	 5.845,40	
	Dâmbovița		 11.448,00	 11.787,60	 11.594,50	
	Giurgiu		 5.004,30	 4.617,20	 6.027,80	
	Ialomița		 5.538,60	 5.887,30	 6.161,40	
	Prahova		 21.468,00	 26.159,70	 32.602,70	
	Teleorman		 6.330,80	 6.669,70	 6.704,60	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=35		

Din	punctul	de	vedere	al	contribuției	la	PIB-ul	național	județul	se	situează	pe	locul	34	în	
topul	județelor.	

Tabel	46	-	PIB	pe	județe,	anul	2014	

	 	 	2014	-	mil.	lei		
	 TOTAL	 	668.143,60							

1. 	 Covasna	 	4.723,70							
2. 	 Mehedinți	 	4.748,30							
3. 	 Tulcea	 	5.151,60							
4. 	 Sălaj	 	5.766,80							
5. 	 Călărași	 	5.845,40							
6. 	 Vaslui	 	6.006,50							
7. 	 Giurgiu	 	6.027,80							
8. 	 Ialomița	 	6.161,40							
9. 	 Botoșani	 	6.629,90							
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	 	 	2014	-	mil.	lei		
10. 	 Teleorman	 	6.704,60							
11. 	 Vrancea	 	6.748,90							
12. 	 Bistrița-Năsăud	 	6.779,10							
13. 	 Caraș-Severin	 	6.831,80							
14. 	 Harghita	 	7.104,30							
15. 	 Brăila	 	7.357,10							
16. 	 Satu	Mare	 	8.106,80							
17. 	 Olt	 	8.459,50							
18. 	 Vâlcea	 	8.588,30							
19. 	 Neamț	 	8.843,00							
20. 	 Buzău	 	9.431,10							
21. 	 Gorj	 	9.980,60							
22. 	 Maramureș	 	10.893,60							
23. 	 Hunedoara	 	10.917,10							
24. 	 Alba	 	11.009,30							
25. 	 Dâmbovița	 	11.594,50							
26. 	 Suceava	 	12.249,30							
27. 	 Galați	 	12.649,10							
28. 	 Bacău	 	12.836,50							
29. 	 Arad	 	13.820,00							
30. 	 Sibiu	 	13.907,40							
31. 	 Mureș	 	14.445,90							
32. 	 Bihor	 	15.289,60							
33. 	 Dolj	 	16.563,30							
34. 	 Ilfov	 	17.149,50							
35. 	 Argeș	 	17.878,30							
36. 	 Iași	 	20.604,20							
37. 	 Brașov	 	22.014,40							
38. 	 Timiș	 	29.770,50							
39. 	 Cluj	 	29.805,60							
40. 	 Prahova	 	32.602,70							
41. 	 Constanța	 	33.901,50							
42. 	 Municipiul	București	 	161.772,40							

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=35	

	

2.8.2.	Investiții	străine	

Din	punct	de	vedere	teritorial,	Regiunea	de	dezvoltare	Sud	–	Muntenia,	implicit	Județul	
Ialomița	 din	 care	 face	 parte	 și	Municipiul	Urziceni,	 beneficiază	 de	 o	 pondere	medie	 a	
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participării	străine	la	capital,	pe	fondul	unui	comportament	regional	în	continuă	adaptare	
la	mediul	de	afaceri	internațional.	

Tabel	47	-	Repartizarea	pe	regiuni	de	dezvoltare	a	soldului	ISD	la	31	decembrie	2015	

	 Valoare	(mil.	euro)	 Pondere	în	total	ISD	(%)	
Total,	din	care	 64.433	 100,0	
București	–	Ilfov	 38.243	 59,3	
Centru	 5.831	 9,0	
Vest	 5.237	 8,1	
Sud	–	Muntenia	 4.626	 7,2	
Nord	–	Vest	 3.793	 5,9	
Sud	–	Est	 2.869	 4,5	
Sud	–	Vest	–	Oltenia	 2.172	 3,4	
Nord	–	Est	 1.662	 2,6	

Sursa:	Investiții	străine	directe	în	România	în	anul	2012	

ISD	 au	 fost	 localizate	 teritorial	 după	 sediul	 social	 al	 întreprinderilor	 investiție	 străină	
directă,	 ceea	 ce	 nu	 corespunde	 întotdeauna	 cu	 locul	 de	 desfășurare	 a	 activității	
economice.	

Astfel,	pentru	păstrarea	acestei	ponderi	este	nevoie	de	continuarea	investițiilor	realizate	
de	localitate	prin:	dezvoltarea	infrastructurii	în	orașe,	cât	și	în	unele	comune	pentru	a	le	
asigura	acestora	condiții	favorabile.	

2.8.3.	Forța	de	muncă	

Piața	forței	de	muncă	din	România	s-a	schimbat	dramatic	în	timpul	tranziției	economice.	
Una	 dintre	 principalele	 caracteristici	 a	 fost	 și	 este	 reducerea	 numărului	 populației	
ocupate.	Restructurarea	întreprinderilor	a	condus	la	pierderi	de	locuri	de	muncă	care	nu	
au	fost	compensate	prin	crearea	de	noi	locuri	de	muncă.	

Ocuparea	forței	de	muncă	și	șomajul	sunt	două	fenomene	care	produc	consecințele	cele	
mai	profunde	în	activitatea	economică	și	socială	a	unei	localități.		

Economia	locală	se	află	la	un	nivel	de	dezvoltare	similar	cu	regiuni	similare	din	mediul	
urban	 românesc,	 acest	 fapt	 datorându-se	 în	 special	 poziției	 geografice	 bune,	 care	 a	
sprijinit	 dezvoltarea	mai	multor	 sectoare	 economice,	 printre	 care:	 sectorul	 industriei,	
sectorul	construcțiilor	și	sectorul	serviciilor.	

Sectorul	 turistic	 nu	 reprezintă	 un	 pilon	 de	 sprijin	 al	 activității	 economice,	 întrucât	 în	
Municipiul	 Urziceni	 nu	 se	 remarcă	 existența	 unor	 elemente	 de	 patrimoniu	 natural	 și	
cultural	care	să	reprezinte	un	element	de	atractivitate	turistică	ce	poate	fi	exploatat.	

Resursele	 de	 muncă	 reprezintă	 numărul	 persoanelor	 capabile	 de	 muncă	 pentru	 a	
desfășura	una	dintre	activitățile	economice	naționale	și	cuprinde	 în	 limitele	vârstei	de	
muncă,	în	afara	vârstei	de	muncă	și	cea	inaptă	de	muncă.	
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Conform	ultimelor	date	statistice	existente20	la	nivelul	Municipiului	Urziceni,	populația	
activă	 prezintă	 o	 structura	 statistică	 conform	 cele	 prezentate	 în	 Tabel	 48	 –	 Situația	
populației	active	și	a		populației	ocupate	la	nivelul	anului	2011.	

Tabel	48	–	Situația	populației	active	și	a		populației	ocupate	la	nivelul	anului	2011în	județul	Ialomița	

Municipiu/Oraș	 Populație	activă	 Populație	ocupată	
Total	 Masculin		 Feminin	 Total	 Masculin	 Feminin	

Amara	 3.300	 2.120	 1.180	 2.939	 1.886	 1.053	
Căzănești	 1.316	 843	 473	 1.121	 725	 396	
Fetești	 12.081	 7.299	 4.782	 10.930	 6.596	 4.334	
Fierbinți	Târg	 2.395	 1.515	 880	 2.253	 1.431	 822	
Slobozia	 22.718	 12.620	 10.098	 21.032	 11.651	 9.381	
Țăndărei	 4.254	 2.662	 1.592	 3.548	 2.253	 1.295	
Urziceni	 7.191	 3.976	 3.215	 6.661	 3.680	 2.981	
România	 5.095.653	 2.802.767	 2.292.886	 4.653.439	 2.542.631	 2.110.808	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=15	

	

Figura	54	-	Ponderea	populației	ocupate	în	cadrul	populației	active	în	județul	Ialomița	

	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=15	

																																																								

20	 http://www.recensamantromania.ro/noutati/volumul-iii-populatia-stabila-rezidenta-structura-social-
economica/		
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Se	 remarcă	 așadar	 că,	 Municipiul	 Urziceni	 este	 în	 top	 în	 ceea	 ce	 privește	 populația	
ocupată	din	totalul	populației	active,	situându-se	pe	același	 loc	cu	Municipiul	Slobozia,	
imediat	după	orașul	Fierbinți	Târg.	

În	 ceea	 ce	 privește	 numărul	 de	 salariați,	 situația	 pe	 orașele	 din	 Județul	 Ialomița	 se	
prezintă	astfel:	

Tabel	49	-	Numărul	mediu	al	salariaților	pe	Județul	Ialomița	și	pe	localitățile	din	cadrul	județului	

Oraș/Municipiu/Județ	 2012	 2013	 2014	 2015	
Amara	 711	 697	 762	 766	
Căzănești	 456	 442	 401	 405	
Fetești	 4.991	 4.995	 4.710	 4.885	
Fierbinți	Târg	 541	 530	 498	 496	
Slobozia	 19.126	 19.071	 19.149	 20.152	
Țăndărei	 1.966	 1.931	 1.810	 1.936	
Urziceni	 5.741	 5.686	 5.486	 5.587	
Ialomița	 41.901	 41.603	 40.566	 41.892	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=15	

Se	remarcă	așadar	că	Municipiul	Urziceni	se	situează	pe	locul	doi	în	Județul	Ialomița,	în	
ceea	 ce	 privește	 numărul	 de	 salariați,	 după	Municipiul	 Slobozia,	 contribuind	 astfel	 la	
dezvoltarea	 economică	 a	 județului.	 Demn	 de	 remarcat	 este	 și	 faptul	 că,	 numărul	 de	
salariați	 în	ultimii	4	ani	analizați	nu	a	 înregistrat	 fluctuații	majore,	 ceea	ce	poate	da	o	
predictibilitate	asupra	bugetului	Municipiului	Urziceni.	

În	 perioada	 2012	 –	 2015	 numărul	 de	 salariați	 a	 cunoscut	 o	 ușoară	 scădere,	 evoluția	
numărului	de	salariați	fiind	prezentată	în	graficul	de	mai	jos.	

Figura	55	-	Evoluția	numărului	de	angajați	în	Municipiul	Urziceni	în	perioada	2012	–	2015	

	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=15	
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Îmbătrânirea	 demografică	 a	 populației	 determină	 o	 creștere	 a	 raportului	 de	 de	
dependență,	echivalând	cu	sporirea	presiunii	pe	care	o	exercită	populația	inactivă	asupra	
populației	 active,	 cu	 consecințe	 directe	 asupra	 veniturilor	 și	 cheltuielilor	 bugetare	 și	
implicit	a	nivelului	de	trai.21	

Tabel	50	-	Raportul	de	dependență	în	Municipiul	Urziceni	

Populația	60	ani	și	peste	 3.677	
Populația	0	–	14	ani	 2.399	
Populația	15	–	59	ani	 11.519	

Raportul	de	dependență	la	nivelul	anului	2015	este	de	52,75%22	,	însemnând	că	existau	
aproximativ	52	persoane	în	vârstă	de	dependență	la	fiecare	100	de	persoane	în	vârstă	de	
muncă.	

Din	graficul	evoluției	numărului	de	șomeri	 în	Municipiul	Urziceni	se	observă	un	trend	
general	 de	 scădere	 pe	 baza	 restabilizării	 economiei	 naționale	 și	 prin	 urmare	 a	 și	 a	
economiei	locale.	Același	trend	de	scădere	e	înregistrat	inclusiv	la	nivel	național,	dar	și	la	
nivel	 local,	 în	rândul	altor	orașe	din	țară.	Demn	de	precizat	e	 faptul	că,	 în	orașul	Mizil	
(oraș	în	apropierea	Municipiului	Urziceni)	numărul	șomerilor	a	crescut,	ceea	ce	ar	putea	
constitui	o	amenințare	pentru	Municipiul	Urziceni.	

Tabel	51	-	Evoluția	numărului	de	șomeri	în	perioada	2012		-2016	

Oraș	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	
Adjud		 458		 509		 407		 265		 258		
Codlea	 292		 254		 177		 157		 142		
Fetești	 691		 704		 811		 628		 636		
Urziceni	 272		 262		 195		 123		 96		
Mizil	 627		 659		 573		 518		 548		
Sebeș	 874		 1.264		 559		 317		 270		
Total	România	 493.775		 512.333		 478.338		 436.242		 418.237		

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=15	

Tabel	52	-	Ponderea	șomerilor	înregistrați	în	totalul	resurselor	de	muncă	

Oraș	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	
Adjud	 3,20	 3,60	 2,90	 1,90	 1,90	
Codlea	 1,60	 1,40	 1,00	 0,90	 0,80	
Fetești	 2,20	 2,10	 1,60	 1,00	 0,80	
																																																								

21	C.	Lazăr,	M.	Lazăr,	„Analiza	statistico-economică”,	Editura	Economică,	București,	2012	

22	calculat	conform	formulei:	Rdependență	= "#$%&'ț)'	+,	'-)	ș)	$/01/2"#$%&'ț)'	,345	'-)
"#$%&'ț)'	46367	'-) 	x	100	
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Oraș	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	
Urziceni	 2,80	 2,90	 3,40	 2,70	 2,80	
Mizil	 5,80	 6,10	 5,40	 5,00	 5,30	
Sebeș	 4,00	 5,90	 2,60	 1,50	 1,30	
Total	România	 3,40	 3,50	 3,30	 3,10	 2,90	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=15	

În	ceea	ce	privește	ponderea	șomerilor	înregistrați	 în	anii	de	referință	2012	–	2016	în	
totalul	 resurselor	 de	muncă,	 se	 constată	 faptul	 că,	 Municipiul	 Urziceni	 se	 situează	 în	
media	pe	țară,	nivelul	înregistrat	în	anul	2016	fiind	același	cu	cel	înregistrat	în	anul	2012.	

Deși	în	ceea	ce	privește	ponderea	șomerilor	înregistrați	în	anii	de	referință	2012	–	2016	
în	totalul	resurselor	de	muncă	Municipiul	Urziceni	se	situează	în	media	pe	țară,	la	nivel	
de	 județul	 din	 care	 provine,	 Județul	 Ialomița,	 se	 remarcă	 faptul	 că	 o	 importantă	
amenințare	din	prisma	numărului	de	șomeri	este	reprezentată	de	Orașul	Căzănești.	

Figura	56	-	Ponderea	șomerilor	înregistrați	la	nivelul	Județului	Ialomița	

	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=15	

Evoluția	numărului	de	șomeri	se	păstrează	constantă	și	în	primele	două	luni	ale	anului	
2017,	 în	 tabelul	 de	 mai	 jos	 fiind	 arătată	 ponderea	 șomerilor	 înregistrați	 în	 totalul	
resurselor	de	muncă	în	Municipiul	Urziceni	atât	în	anii	de	referință	(2012	–	2016),	cât	și	
în	primele	2	luni	ale	fiecărui	an.	Se	remarcă	așadar	că	ponderea	înregistrată	pe	țară	anul	
trecut,	respectiv	0,8%	se	păstrează	constantă	și	în	lunile	ianuarie	și	februarie	ale	anului	
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2017.	Comparativ	cu	primele	două	luni	din	anul	trecut	(2016),	se	constată	o	scădere	în	
anul	2017.	

Tabel	53	-	Ponderea	șomerilor	înregistrați	în	totalul	resurselor	de	muncă	în	Municipiul	Urziceni	

Ponderea	șomerilor	înregistrați	în	totalul	resurselor	de	muncă	
în	Municipiul	Urziceni	

%	

Anul	2012	 2,2	
Ianuarie	2012	 2,3	
Februarie	2012	 1,9	
Anul	2013	 2,1	
Ianuarie	2013	 2,1	
Februarie	2013	 2	
Anul	2014	 1,6	
Ianuarie	2014	 2,5	
Februarie	2014	 2,2	
Anul	2015	 1	
Ianuarie	2015	 1,6	
Februarie	2015	 1,5	
Anul	2016	 0,8	
Ianuarie	2016	 1,3	
Februarie	2016	 0,9	
Ianuarie	2017	 0,8	
Februarie	2017	 0,8	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=15	

	

2.8.5.	Agenții	economici.	Antreprenoriatul	

Conform	 datelor	 oficiale	 de	 la	 Registrul	 Comerțului	 în	 Municipiul	 Urziceni	 sunt	
înregistrate	 un	 număr	 de	 47	 societăți	 pe	 acțiuni,	 14	 societăți	 cu	 răspundere	 limită	
debutanți,	1592	societăți	cu	răspundere	 limitată,	 la	care	se	adaugă	alte	câteva	sute	de	
asociații	 familiare	 și	 întreprinzători	 individuali,	 precum	 și	 persoane	 fizice	 autorizate,	
rezultând	aproximativ	2410	agenți	economici	înregistrați.	În	medie,	dacă	ne	raportăm	la	
populația	 Municipiului	 Urziceni	 din	 anul	 2016,	 respectiv	 17.369	 persoane	 conform	
informațiilor	preluate	de	 la	 INSSE,	 rezultă	 faptul	 că	există	un	număr	de	138,75	agenți	
economici	la	1.000	locuitori,	procent	situat	peste	media	națională	și	regională	așa	cum	
reiese	din		 	
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Tabel	54	-	Situația	firmelor	din	Municipiul	Urziceni,	ceea	ce	denotă	existența	unui	spirit	
antreprenorial	ridicat	la	nivel	local.	

	 	



Pagina	107	din	280	

Draft	Strategia	de	Dezvoltare	Durabilă	a	Municipiului	Urziceni	2016	–	2020	

Tabel	54	-	Situația	firmelor	din	Municipiul	Urziceni	

	 Număr	firme	 Număr	persoane	
Media	 firmelor	 la	
1.000	persoane	

România	 2.807.079	 22.214.995	 126,36	
Regiunea	 Sud	
Muntenia	

418.358	 3.262.847	 128,22	

Ialomița	 25.247	 293.940	 85,89	
Urziceni	 2.410	 17.369	 138,75	

Sursa:	Oficiul	Național	al	Registrului	Comerțului		

Astfel,	remarcăm	faptul	că,	din	totalul	agenților	economici	înregistrați	în	județul	Ialomița,	
Municipiul	Urziceni	deține	o	pondere	de	10%,	conform	Figura	57	-	Ponderea	firmelor	din	
Municipiul	Urziceni	în	județul	Ialomița.	

Figura	57	-	Ponderea	firmelor	din	Municipiul	Urziceni	în	județul	Ialomița	

	

Sursa:	Oficiul	Național	al	Registrului	Comerțului	

Dacă	se	are	în	vedere	clasificarea	după	forma	juridică,	în	anul	2016,	din		totalul	agenților	
economici	din	municipiu,	ponderea	 cea	mai	 importantă	este	deținută	de	SRL-uri,	 care	
reprezentau	în	anul	2016	aproximativ	67%,	societățile	pe	acțiuni	2%,	societățile	național	
colective	2%,	întreprinderile	individuale	7%,	asociațiile	familiale	7%	și	persoanele	fizice	
autorizate	15%.	

Tabel	55	-	Încadrarea	juridică	a	firmelor	din	Municipiul	Urziceni	

Tip	persoană	juridică	 Număr	
%	total	agenți	
economici	

SA	 47	 2%	
SRL	D	 14	 1%	
SRL	 1.592	 66%	

Ialomița
91%

Urziceni
9%

Ialomița Urziceni
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SNC	 37	 2%	
Bancă	 5	 0%	
Cooperativă	 6	 0%	
Regie	 1	 0%	
Întreprindere	individuală	 170	 7%	
Persoană	fizică	autorizată	 372	 15%	
Asociație	familială	 166	 7%	

TOTAL	 2.410	 	
	

Sursa:	Oficiul	Național	al	Registrului	Comerțului	

Potrivit	 situației	 de	 la	 Registrul	 Comerțului,	 din	 totalul	 agenților	 economici	 din	
Municipiul	 Urziceni	 doar	 702	 agenți	 economici	 sunt	 în	 funcțiune.	 Dintre	 aceștia	 vom	
analiza	630	considerate	a	fi	cele	mai	reprezentative	din	Municipiu.	Din	cele	630	societăți	
comerciale	analizate,	577	(92%	din	totalul	celor	analizate)	sunt	microîntreprinderi	(0-9	
angajați),	43	(7%	din	totalul	celor	analizate)	sunt	întreprinderi	mici	(10-49	angajați),	9	
(1%	din	totalul	celor	analizate)	sunt	întreprinderi	mijlocii	(50-249	angajați),	în	timp	ce	
doar	o	întreprindere	este	mare,	de	peste	500	angajați.	Astfel,	ponderea	sectorului	IMM	la	
nivelul	municipiului	este	de	peste	99%,	peste	media	județeană	și	națională.		

Figura	58	-	Ponderea	sectorului	IMM	la	nivelul	Municipiului	Urziceni	

	

Sursa:	Baza	de	date	BorgDesign	

Dacă	 se	 are	 în	 vedere	 cifra	 de	 afaceri	 raportată	 în	 2015	 sunt	 înregistrați	 79	 agenți	
economici	cu	cifra	de	afaceri	de	peste	1.000.000	lei.	Situația	este	reflectată	în	Tabel	56	-	
Firme	cu	CA>1	mil.	lei.		

92% 

7% 
1% 

0% 

0-9	angajați

10-49	angajați

50-249	angajați

peste	250	angajați
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Tabel	56	-	Firme	cu	CA>1	mil.	lei	

Nr.	
Crt.	 Denumire	Firmă	 CAEN	 Domeniu	 Cifra	afaceri	

2015	RON	
Profit	

2015	RON	
Angajați	
2015	

1	 ARDSIM	IMPEX	SRL	 4711	

Comerț	cu	amănuntul	în	magazine	
nespecializate,	 cu	 vânzare	
predominantă	 de	 produse	
alimentare,	băuturi	și	tutun	

2.526.620,00							 	52.636,00							 9	

2	 SOLAR	 CONSTRUCT	
SRL	 4120	 Lucrări	 de	 construcții	 a	 clădirilor	

rezidențiale	și	nerezidențiale	 1.843.207,00							 	184.266,00							 23	

3	 FARMACIA	68	SRL	 4774	
Comerț	 cu	 amănuntul	 al	
articolelor	medicale	și	ortopedice,	
în	magazine	specializate	

2.309.772,00							 	131.429,00							 6	

4	 FARMASAN	SRL	 4773	
Comerț	 cu	 amănuntul	 al	
produselor	 farmaceutice,	 în	
magazine	specializate	

1.442.002,00							 	(27.213,00)						 0	

5	 AGRI	GAIN	SRL	 0111	

Cultivarea	 cerealelor	 (exclusiv	
orez),	 plantelor	 leguminoase	 și	 a	
plantelor	 producătoare	 de	
semințe	oleaginoase	

1.663.178,00							 	305.293,00							 5	

6	 IULIA	RUX	SRL	 4711	

Comerț	cu	amănuntul	în	magazine	
nespecializate,	 cu	 vânzare	
predominantă	 de	 produse	
alimentare,	băuturi	și	tutun	

3.843.856,00							 	178.099,00							 0	

7	 STECOLFLEX	
ROMANIA	SRL	 1412	 Fabricarea	 de	 articole	 de	

îmbrăcăminte	pentru	lucru	 	11.694.716,00								2.008.161,00							 19	
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Nr.	
Crt.	 Denumire	Firmă	 CAEN	 Domeniu	 Cifra	afaceri	

2015	RON	
Profit	

2015	RON	
Angajați	
2015	

8	 TEHNOLAND	SRL	 4661	
Comerț	 cu	 ridicata	 al	 mașinilor	
agricole,	 echipamentelor	 și	
furniturilor	

	7.710.633,00							 	923.310,00							 13	

9	 ALBANU	COM	SRL	 4711	

Comerț	cu	amănuntul	în	magazine	
nespecializate,	 cu	 vânzare	
predominantă	 de	 produse	
alimentare,	băuturi	și	tutun	

	1.377.721,00							 	33.888,00							 14	

10	 SAVICOM	SRL	 4711	

Comerț	cu	amănuntul	în	magazine	
nespecializate,	 cu	 vânzare	
predominantă	 de	 produse	
alimentare,	băuturi	și	tutun	

	2.411.184,00							 	112.151,00							 11	

11	 AGROMAN	COM	SRL	 0111	

Cultivarea	 cerealelor	 (exclusiv	
orez),	 plantelor	 leguminoase	 și	 a	
plantelor	 producătoare	 de	
semințe	oleaginoase	

	5.750.595,00							 	45.500,00							 28	

12	 FARMAGRO	SRL	 4773	
Comerț	 cu	 amănuntul	 al	
produselor	 farmaceutice,	 în	
magazine	specializate	

	2.904.537,00							 	169.492,00							 9	

13	 MIDAS	&	CO	SRL	 2611	 Fabricarea	 subansamblurilor	
electronice	(module)	 	12.234.057,00								2.115.545,00							 222	

14	 MARTPLAST	SRL	 2223	 Fabricarea	articolelor	din	material	
plastic	pentru	construcții	 	52.098.549,00								1.733.280,00							 200	

15	 ALCOPROD	 SERVICE	
SA	 1101	 Distilarea,	 rafinarea	 și	 mixarea	

băuturilor	alcoolice	 	12.306.204,00							 	385.399,00							 93	
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Nr.	
Crt.	 Denumire	Firmă	 CAEN	 Domeniu	 Cifra	afaceri	

2015	RON	
Profit	

2015	RON	
Angajați	
2015	

16	 CONFPRIM	SRL	 4711	

Comerț	cu	amănuntul	în	magazine	
nespecializate,	 cu	 vânzare	
predominantă	 de	 produse	
alimentare,	băuturi	și	tutun	

	1.080.027,00							 	16.091,00							 3	

17	 MOBI	STIL	PROD	SRL	 2711	
Fabricarea	 motoarelor,	
generatoarelor	 și	
transformatoarelor	electrice	

	12.593.357,00								1.861.416,00							 47	

18	 AGRA	SAVA	SRL	 4673	

Comerț	cu	ridicata	al	materialului	
lemnos	 și	 a	 materialelor	 de	
construcție	 și	 echipamentelor	
sanitare	

	3.226.286,00							 	208.751,00							 9	

19	 CARMAN	SRL	 1011	 Prelucrarea	și	conservarea	cărnii	 	24.568.547,00							 	59.436,00							 188	

20	 COMBIAL	SA	 1091	 Fabricarea	 preparatelor	 pentru	
hrana	animalelor	de	ferma	 	59.826.514,00								4.566.141,00							 46	

21	 CEAPA	SRL	 4711	

Comerț	cu	amănuntul	în	magazine	
nespecializate,	 cu	 vânzare	
predominantă	 de	 produse	
alimentare,	băuturi	și	tutun	

	4.938.440,00							 	223.275,00							 15	

22	 SPEDITION	 MIDAS	
SRL	 4941	 Transporturi	rutiere	de	mărfuri	 	2.481.460,00							 	510.470,00							 11	

23	 MECANSERV	SRL	 4711	

Comerț	cu	amănuntul	în	magazine	
nespecializate,	 cu	 vânzare	
predominantă	 de	 produse	
alimentare,	băuturi	și	tutun	

	1.837.541,00							 	39.329,00							 4	
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Nr.	
Crt.	 Denumire	Firmă	 CAEN	 Domeniu	 Cifra	afaceri	

2015	RON	
Profit	

2015	RON	
Angajați	
2015	

24	 ALISON	 HAYES	
ROMANIA	SRL	 1413	

Fabricarea	 altor	 articole	 de	
îmbrăcăminte	 (exclusiv	 lenjeria	
de	corp)	

	
322.464.144,00								5.562.298,00							 1281	

25	 FARMACIA	 NR.	 1	
URZICENI	SRL	 4773	

Comerț	 cu	 amănuntul	 al	
produselor	 farmaceutice,	 în	
magazine	specializate	

	1.545.982,00							 	194.808,00							 7	

26	 ANICA	SERV	SRL	 4711	

Comerț	cu	amănuntul	în	magazine	
nespecializate,	 cu	 vânzare	
predominantă	 de	 produse	
alimentare,	băuturi	și	tutun	

	6.012.638,00							 	101.948,00							 5	

27	 AGROPAN	OYL	SA	 0111	

Cultivarea	 cerealelor	 (exclusiv	
orez),	 plantelor	 leguminoase	 și	 a	
plantelor	 producătoare	 de	
semințe	oleaginoase	

	5.837.461,00							 	652.170,00							 38	

28	 LIDER	EXIM	SRL	 1071	
Fabricarea	 pâinii;	 fabricarea	
prăjiturilor	 și	 a	 produselor	
proaspete	de	patiserie	

	1.347.735,00							 	146.731,00							 30	

29	 LOMAR	SRL	 0111	

Cultivarea	 cerealelor	 (exclusiv	
orez),	 plantelor	 leguminoase	 și	 a	
plantelor	 producătoare	 de	
semințe	oleaginoase	

	1.132.204,00							 	72.699,00							 4	

30	 AGRIBAR	SRL	 0111	

Cultivarea	 cerealelor	 (exclusiv	
orez),	 plantelor	 leguminoase	 și	 a	
plantelor	 producătoare	 de	
semințe	oleaginoase	

	7.274.384,00							 	830.093,00							 14	
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Nr.	
Crt.	 Denumire	Firmă	 CAEN	 Domeniu	 Cifra	afaceri	

2015	RON	
Profit	

2015	RON	
Angajați	
2015	

31	 GENID	PREST	SRL	 4711	

Comerț	cu	amănuntul	în	magazine	
nespecializate,	 cu	 vânzare	
predominantă	 de	 produse	
alimentare,	băuturi	și	tutun	

	3.553.772,00							 	176.901,00							 33	

32	 SANYO	COM	SRL	 4711	

Comerț	cu	amănuntul	în	magazine	
nespecializate,	 cu	 vânzare	
predominantă	 de	 produse	
alimentare,	băuturi	și	tutun	

	1.147.811,00							 	84.116,00							 0	

33	 LINK	SRL	 4778	
Comerț	 cu	 amănuntul	 al	 altor	
bunuri	 noi,	 în	 magazine	
specializate	

	1.769.569,00								(106.162,00)						 18	

34	 ECO	TERM	SRL	 4322	 Lucrări	 de	 instalații	 sanitare,	 de	
încălzire	și	de	aer	condiționat	 	38.730.193,00								2.981.420,00							 105	

35	 AUTO	DAN	SRL	 4520	 Întreținerea	 și	 repararea	
autovehiculelor	 	1.454.417,00							 	112.273,00							 9	

36	 NIMBUS	SRL	 4532	 Comerț	 cu	 amănuntul	 de	 piese	 și	
accesorii	pentru	autovehicule	 	1.449.413,00							 	47.855,00							 8	

37	 ALC	PROD	DISTILERY	
SRL	 4634	 Comerț	cu	ridicata	al	băuturilor	 	5.253.200,00							 	24.679,00							 2	

38	 ATENA	 COM	 FARM	
SRL	 4773	

Comerț	 cu	 amănuntul	 al	
produselor	 farmaceutice,	 în	
magazine	specializate	

	1.855.557,00							 	99.023,00							 9	

39	 UNIVERSUM	COM	SRL	 4711	

Comerț	cu	amănuntul	în	magazine	
nespecializate,	 cu	 vânzare	
predominantă	 de	 produse	
alimentare,	băuturi	și	tutun	

1.521.836,00							 	89.531,00							 14	
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Nr.	
Crt.	 Denumire	Firmă	 CAEN	 Domeniu	 Cifra	afaceri	

2015	RON	
Profit	

2015	RON	
Angajați	
2015	

40	 MATACHE	&	CO	SRL	 5510	 Hoteluri	și	alte	facilități	de	cazare	
similare	 3.519.719,00							 	460.315,00							 64	

41	 TRICOTAJE	A.M.	SRL	 4719	

Comerț	cu	amănuntul	în	magazine	
nespecializate,	 cu	 vânzare	
predominantă	 de	 produse	
nealimentare	

1.552.225,00							 	36.586,00							 12	

42	 VOL	CHIM	SRL	 4711	

Comerț	cu	amănuntul	în	magazine	
nespecializate,	 cu	 vânzare	
predominantă	 de	 produse	
alimentare,	băuturi	și	tutun	

1.482.616,00							 	20.759,00							 12	

43	 ROMINSTAL	SRL	 4752	

Comerț	 cu	 amănuntul	 al	
articolelor	 de	 fierărie,	 al	
articolelor	 din	 sticlă	 și	 a	 celor	
pentru	 vopsit,	 în	 magazine	
specializate	

1.805.885,00							 	123.827,00							 5	

44	 FASTEST	IFN	SRL	 6492	 Alte	activități	de	creditare	 1.999.258,00							 	571.550,00							 11	

45	 CARMAN	
INTERNATIONAL	SRL	 4321	 Lucrări	de	instalații	electrice	 2.618.873,00							 	377.951,00							 15	

46	 EDILTEX	55	SRL	 1413	
Fabricarea	 altor	 articole	 de	
îmbrăcăminte	 (exclusiv	 lenjeria	
de	corp)	

2.518.847,00							 	313.730,00							 15	

47	 SUN	TELEINF	SRL	 6190	 Alte	activități	de	telecomunicații	 2.710.663,00								1.139.420,00							 8	

48	 ROXTRANS	SRL	 0161	 Activități	 auxiliare	 pentru	
producția	vegetală	 	1.176.108,00							 	155.573,00							 1	
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Nr.	
Crt.	 Denumire	Firmă	 CAEN	 Domeniu	 Cifra	afaceri	

2015	RON	
Profit	

2015	RON	
Angajați	
2015	

49	 AGRO	MARC	SRL	 0111	

Cultivarea	 cerealelor	 (exclusiv	
orez),	 plantelor	 leguminoase	 și	 a	
plantelor	 producătoare	 de	
semințe	oleaginoase	

	1.318.294,00							 	89.005,00							 5	

50	 GIST	SRL	 4642	 Comerț	 cu	 ridicata	 al	
îmbrăcămintei	și	încălțămintei	 	2.473.936,00							 	17.983,00							 27	

51	 SAVRI	COM	SRL	 0150	
Activități	 în	 ferme	mixte	 (cultura	
vegetală	 combinată	 cu	 creșterea	
animalelor)	

	3.894.714,00							 	210.507,00							 11	

52	 NYC	PREST	SRL	 8292	 Activități	de	ambalare	 	2.462.799,00							 	17.855,00							 142	

53	 A	C	N	PROD	SRL	 4711	

Comerț	cu	amănuntul	în	magazine	
nespecializate,	 cu	 vânzare	
predominantă	 de	 produse	
alimentare,	băuturi	și	tutun	

	2.957.330,00							 	7.803,00							 4	

54	 GSM	CENTER	SRL	 4778	
Comerț	 cu	 amănuntul	 al	 altor	
bunuri	 noi	 în	 magazine	
specializate	

	1.690.808,00							 	44.772,00							 8	

55	 COSFAN	SRL	 4711	

Comerț	cu	amănuntul	în	magazine	
nespecializate,	 cu	 vânzare	
predominantă	 de	 produse	
alimentare,	băuturi	și	tutun	

	1.300.057,00							 	72.419,00							 4	

56	 VOX	AGRI	SRL	 0150	
Activități	 în	 ferme	mixte	 (cultura	
vegetală	 combinată	 cu	 creșterea	
animalelor)	

	32.861.341,00								2.743.584,00							 55	

57	 CARGOBUL	SRL	 4941	 Transporturi	rutiere	de	mărfuri	 	1.221.464,00							 	70.209,00							 14	
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Nr.	
Crt.	 Denumire	Firmă	 CAEN	 Domeniu	 Cifra	afaceri	

2015	RON	
Profit	

2015	RON	
Angajați	
2015	

58	 CLABO	SRL	 4773	
Comerț	 cu	 amănuntul	 al	
produselor	 farmaceutice,	 în	
magazine	specializate	

	1.162.620,00							 	93.284,00							 6	

59	 AZIMUT	 TELECOM	
SRL	 6190	 Alte	activități	de	telecomunicații	 	2.154.567,00							 	186.581,00							 20	

60	 EOLIAN	EXPERT	SRL	 7219	 Cercetare-dezvoltare	 în	 alte	
stiințe	naturale	și	inginerie	 	4.051.738,00								2.360.012,00							 0	

61	 DD	UTIL	 CONSTRUCT	
SRL	 4662	 Comerț	 cu	 ridicata	 al	 mașinilor-

unelte	 	1.471.206,00							 	87.242,00							 3	

62	 LEMARCO	 CRISTAL	
SRL	 1081	 Fabricarea	zaharului	 	63.241.783,00							

	
(14.710.739,0

0)						
244	

63	 PROFDIAGNOSIS	SRL	 8690	 Alte	 activități	 referitoare	 la	
sănătatea	umana	 	1.193.822,00							 	111.841,00							 16	

64	 L	T	S	DESIGN	SRL	 1413	
Fabricarea	 altor	 articole	 de	
îmbrăcăminte	 (exclusiv	 lenjeria	
de	corp)	

	5.286.409,00							 	946.115,00							 9	

65	 SMARTBREEZE	SRL	 3511	 Producția	de	energie	electrică	 	5.188.544,00							
	

(2.191.418,00
)						

0	

66	 AGRICOL	 UNIVERSAL	
SRL	 4661	

Comerț	 cu	 ridicata	 al	 mașinilor	
agricole,	 echipamentelor	 și	
furniturilor	

	2.580.728,00							 	279.372,00							 8	

67	 DELA	RANCH	SRL	 0322	 Acvacultura	în	ape	dulci	 	1.823.006,00							 	100.042,00							 3	

68	 EKIPMAN	
CONSTRUCT	SRL	 4312	 Lucrări	de	pregătire	a	terenului	 	1.561.860,00							 	286.412,00							 2	



Pagina	117	din	280	

Draft	Strategia	de	Dezvoltare	Durabilă	a	Municipiului	Urziceni	2016	–	2020	

Nr.	
Crt.	 Denumire	Firmă	 CAEN	 Domeniu	 Cifra	afaceri	

2015	RON	
Profit	

2015	RON	
Angajați	
2015	

69	 CONFIO	 CONSTRUCT	
SRL	 4120	 Lucrări	 de	 construcții	 a	 clădirilor	

rezidențiale	și	nerezidențiale	 	3.733.317,00							 	229.609,00							 49	

70	 MADAGLIR	SRL	 4643	

Comerț	 cu	 ridicata	 al	 aparatelor	
electrice	 de	 uz	 gospodăresc,	 al	
aparatelor	 de	 radio	 și	
televizoarelor	

	2.356.158,00							 	109.796,00							 3	

71	 MEDIA	 GROUP	
LOGISTIC	SRL	 4711	

Comerț	cu	amănuntul	în	magazine	
nespecializate,	 cu	 vânzare	
predominantă	 de	 produse	
alimentare,	băuturi	și	tutun	

	6.762.912,00							 	(31.205,00)						 6	

72	 MIDAS	 WATER	
TECHNOLOGY	SRL	 2812	 Fabricarea	de	motoare	hidraulice	 	13.105.498,00								7.064.004,00							 8	

73	 OLIMPIC	 TRADE	
DISTRIBUTION	SRL	 4634	 Comerț	cu	ridicata	al	băuturilor	 	3.687.122,00							 	244.672,00							 37	

74	 GLOBAL	LAB	SRL	 7120	 Activități	 de	 testări	 și	 analize	
tehnice	 	1.136.192,00							 	469.663,00							 9	

75	 LOCRIS	FOOD	SRL	 4632	 Comerț	 cu	 ridicata	 al	 cărnii	 și	
produselor	din	carne	 	7.519.557,00							 	27.351,00							 5	

76	 MARLIV	CET	SRL	 4312	 Lucrări	de	pregătire	a	terenului	 	1.343.699,00							 	(69.454,00)						 31	

77	 EURO	DEPO	SRL	 4120	 Lucrări	 de	 construcții	 a	 clădirilor	
rezidențiale	și	nerezidențiale	 	2.436.116,00							 	690.348,00							 11	

78	 ROZY	 CREATIV	
BUSINESS	SRL	 4690	 Comerț	cu	ridicata	nespecializat	 	1.339.471,00							 	245.090,00							 10	

79	 STAPHYT	SRL	 7120	 Activități	 de	 testări	 și	 analize	
tehnice	 	1.335.471,00							 	52.252,00							 1	

Sursa:	Baza	de	date	BorgDesign	



	

	

	

	

Cei	79	agenți	economici,	cu	cifra	de	afaceri	de	peste	1	mil.	lei,	cea	mai	importantă	pondere	
ca	număr	de	firme	este	reprezentată	de	sectorul	comerțului,	fiind	înregistrate	astfel	37	
agenți	economici	(47%	din	total	agenți	analizați)	care	au	cod	CAEN	în	clasa	Comerț	cu	
ridicata	și	cu	amănuntul,	repararea	autovehiculelor	și	motocicletelor.	

Figura	59	-	Ponderea	firmelor	în	funcție	de	clasa	CAEN	

	

Sursa:	Baza	de	date	BorgDesign	

Dacă	raportat	 la	numărul	de	agenți	economici,	domeniul	 comerțului	deține	o	pondere	
importantă	(47%	din	totalul	de	agenți	economici	înregistrați),	raportându-ne	la	cifra	de	
afaceri	 se	 poate	 observa	 că,	 ponderea	 cea	mai	 importantă	 este	 deținută	 de	 domeniul	
industriei	–	clasa	CAEN	Industria	prelucrătoare,	care	deține	un	procent	de	71%	din	cifra	
de	afaceri.	Astfel,	domeniul	 industriei	este	un	domeniu	 foarte	 important	 în	Municipiul	
Urziceni	întrucât	din	acest	domeniu	este	colectat	TVA-ul.	
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Figura	60	-	Ponderea	firmelor	în	funcție	de	cifra	de	afaceri	

	

Sursa:	Baza	de	date	BorgDesign	

În	ceea	ce	privește	ponderea	profitului	calculată	la	agenții	economici	cu	cifră	de	afaceri	
de	 peste	 1	 mil.	 lei,	 se	 observă	 că,	 agenții	 economici	 din	 industria	 prelucrătoare	
înregistrează	 cel	 mai	 mare	 profit,	 respectiv	 40%	 din	 profitul	 înregistrat	 provine	 din	
această	 industrie.	 Pe	 locul	 secund,	 cu	 cote	 aproximativ	 similare	 avem	 sectorul	
construcțiilor	(16%),	sectorul	comerțului	(14%)	și	sectorul	agriculturii	(17%).	

Demn	de	precizat	e	și	faptul	că,	agenții	economici	înregistrați	în	domeniul	de	activitate	
Producția	și	furnizarea	de	energie	electrică	și	termică,	gaze,	apă	caldă	și	aer	condiționat	au	
înregistrat	o	pierdere	de	7%	din	totalul	profitului	calculat.	

Ponderea	profitului	poate	fi	analizată	din	graficul	Figura	61	-	Ponderea	firmelor	în	funcție	
de	profit.	

Figura	61	-	Ponderea	firmelor	în	funcție	de	profit	

	

Sursa:	Baza	de	date	BorgDesign	
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În	ceea	ce	privește	numărul	de	angajați	se	remarcă	faptul	că,	cei	mai	mulți	angajați	de	la	
agenții	 economici	 supuși	 analizei	provin	din	 cadrul	 Industriei	prelucrătoare	 (70%	din	
numărul	de	angajați),	fiind	urmată	pe	locul	secund	de	domeniul	comerțului	și	domeniul	
construcțiilor	cu	o	pondere	de	10%,	respectiv	7%.	

Figura	62	-	Ponderea	angajaților	în	cadrul	industriilor	

	

Sursa:	Baza	de	date	BorgDesign	

	

2.8.2.	Analiza	sectorială	

După	 obiectul	 de	 activitate,	 la	 data	 de	 31.12.2016,	 structura	 agenților	 economici	 din	
Municipiul	Urziceni	era	următoarea:	

Tabel	57	-	Repartiția	agenților	economici	activi	în	funcție	de	clasa	CAEN	

Nr.	crt.	 Clasă	CAEN	
Număr	 agenți	
economici	

1. 	 Agricultură,	silvicultură	și	pescuit	 32	
2. 	 Industria	prelucrătoare	 43	
3. 	 Producția	și	furnizarea	de	energie	electrică	și	termică,	gaze,	

apă	caldă	și	aer	condiționat	
9	

4. 	 Construcții	 64	
5. 	 Comerț	 cu	 ridicata	 și	 cu	 amănuntul;	 repararea	

autovehiculelor	și	motocicletelor	
253	

6. 	 Transport	și	depozitare	 62	
7. 	 Hoteluri	și	restaurante	 34	
8. 	 Informații	și	comunicații	 16	
9. 	 Intermedieri	financiare	și	asigurări	 2	
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Nr.	crt.	 Clasă	CAEN	
Număr	 agenți	
economici	

10. 	 Tranzacții	imobiliare	 9	
11. 	 Activități	profesionale,	științifice	și	tehnice	 42	
12. 	 Activități	de	servicii	administrative	și	activități	de	servicii	

suport	
21	

13. 	 Învățământ	 8	
14. 	 Sănătate	și	asistență	socială	 7	
15. 	 Activități	de	spectacole,	culturale	și	recreative	 5	
16. 	 Activități	de	spectacole,	culturale	și	recreative	 23	

TOTAL	 630	

Sursa:	Baza	de	date	BorgDesign	

Figura	63	-	Ponderea	agenților	economici	în	funcție	de	clasa	CAEN	

	

Sursa:	Baza	de	date	BorgDesign	

După	cum	se	poate	observa,	cele	mai	mulți	agenți	economici	din	Municipiul	Urziceni	își	
desfășoară	 activitatea	 în	 domeniul	 comerț,	 transport	 și	 depozitare,	 construcții	 și	
industria	prelucrătoare,	 activități	 economice	 cu	o	 valoare	 adăugată	 redusă.	 În	paralel,	
putem	 observa	 o	 pondere	 redusă	 a	 activităților	 care	 încorporează	 un	 grad	 ridicat	 de	
tehnologizare	și	forță	de	muncă	înalt	calificată,	bine	remunerată	(intermedieri	financiare,	
informații	și	comunicații,	diverse	activități	științifice	și	tehnice,	etc.).		

În	 această	 analiză	 un	 lucru	 important	 de	 menționat	 e	 faptul	 că,	 agenții	 economici	
prezentați	sunt	înregistrați	la	Registrul	Comerțului	după	obiectivul	principal	de	activitate	
declarat.	 Acestea	 însă	 derulează	 și	 alte	 activități	 secundare.	 În	 lipsa	 contabilității	
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analitice,	 este	 imposibil	 de	 determinat	 ponderea	 fiecărei	 activități	 în	 parte	 în	 totalul	
performanțelor	economice	ale	agenților	economici.	

În	ceea	ce	privește	structura	cifrei	de	afaceri	totale,	se	poate	observa	că,	în	anul	2015	cea	
mai	mare	contribuție	la	realizarea	acesteia	o	are	industria	prelucrătoare	(66%),	urmată	
de	comerț	(13%),	agricultură	(7%),	construcții	(7%),	alte	 industrii	(7%).	După	cum	se	
poate	observa,	profilul	economic	al	Municipiului	Urziceni	este	încă	dominat	de	industria	
prelucrătoare,	 datorată	 creșterii	 volumului	 de	 activitate	 în	 domeniul	 industriei	
alimentare,	a	textilelor	și	confecțiilor,	a	construcțiilor	metalice.	

Figura	64	-	Ponderea	cifrei	de	afaceri	în	sectoarele	economice		

	

Sursa:	Baza	de	date	BorgDesign	

	

Raportându-ne	la	profitul	adus	de	sectoare	economice,	remarcăm	din		 	
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Figura	 65	 -	 Ponderea	 profitului	 în	 sectoarele	 economice	 că	 sectorul	 industriei	
prelucrătoare	 este	 în	 top	 și	 la	 acest	 capitol	 (35%),	 urmată	 de	 construcții	 (17%),	
agricultură	(16%),	comerț	 (14%),	alte	 industrii	 (14%).	Se	remarcă	 faptul	că,	 industria	
Producția	și	furnizarea	de	energie	electrică	și	termică,	gaze,	apă	caldă	și	aer	condiționat	
a	avut	o	pierdere	de	6%.	
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Figura	65	-	Ponderea	profitului	în	sectoarele	economice	

	

Sursa:	Baza	de	date	BorgDesign	

În	ceea	ce	privește	numărul	de	angajați,	se	remarcă	 faptul	că	cei	mai	mulți	angajați	se	
regăsesc	 în	 sectorul	 industriei	 prelucrătoare	 (59%),	 urmată	 apoi	 de	 comerț	 (12%),	
construcții	 (9%).	 Diferența	 de	 20%	 este	 reprezentată	 de	 angajații	 din	 toate	 celelalte	
industrii.	

Figura	66	-	Ponderea	numărului	de	angajați	în	sectoarele	economice	

	

Sursa:	Baza	de	date	BorgDesign	

Sectorul	industriei	

După	cum	a	fost	observat,	sectorul	industriei	prelucrătoare	contribuie	în	cea	mai	mare	
parte	la	realizarea	cifrei	de	afaceri	totală	a	Municipiului	Urziceni.	În	anul	2016	în	acest	
sector	își	desfășurau	activitatea	doar	43	societăți	comerciale,	care	aveau	o	cifră	de	afaceri	
de	peste	597	mil.	Lei	și	2.492	salariați	(59%	din	totalul	salariaților	din	municipiu).	Astfel,	
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putem	afirma	că,	Municipiul	Urziceni	are	un	profil	industrial,	care	prezintă	o	importanță	
deosebită.	Cele	mai	dezvoltate	sub-sectoare	ale	industriei	prelucrătoare	sunt:	industria	
alimentară,	 industria	 textilă	 și	 a	 confecțiilor,	 industria	 construcțiilor	 metalice,	 a	
materialului	rulant.	

Dacă	avem	în	vedere	cifra	de	afaceri	 totală	a	sectorului	 industriei	se	poate	observa	că	
aceasta	este	realizată	în	proporție	de	57%	de	industria	textilă	și	a	confecțiilor,	25%	de	
industria	alimentară,	13%	industria	prelucrătoare	a	materialelor	electrice,	de	construcții,	
etc.	și	4%	alte	tipuri	de	industrie.	

Figura	67	-	Ponderea	sub-sectoarelor	industriei	

	

Sursa:	Baza	de	date	BorgDesign	

În	anul	2016,	 în	 industria	textilă	și	a	confecțiilor	 își	desfășurau	activitatea	10	societăți	
comerciale	care	însumează	1.364	angajați.	Din	această	industrie	în	top	apare	societatea	
ALISON	HAYES	ROMANIA	S.R.L.	care	a	realizat	o	cifră	de	afaceri	de	322.464.144,	un	profit	
de	5.562.298	și	un	număr	de	1.281	angajați,	deținând	astfel	un	procent	de	54%	din	sub-
sectorul	industriei	textilelor	și	confecțiilor.	

	 	

Industria	textilă	și	
a	confecțiilor

57%

Industria	
prelucrătoare	a	
materialelor	
(electrice,	

construcții,	etc)
13%

Industria	
alimentară
25%

Alte	tipuri	de	
industrie
5%



Pagina	126	din	280	

Draft	Strategia	de	Dezvoltare	Durabilă	a	Municipiului	Urziceni	2016	–	2020	

Figura	68	-	Top	firme	în	domeniul	sub	ramurei		Industriei	textilelor	și	confecțiilor	

	

Sursa:	Baza	de	date	BorgDesign	

În	 ramura	 industriei	 alimentare	 desfășurau	 activitate	 12	 societăți	 comerciale	 care	
însumează	529	angajați,	având	o	cifră	de	afaceri	de	peste	150	mil.	Lei.	E	de	remarcat	faptul	
că,	această	industrie	e	singura	pe	pierdere	din	ramura	mare,	înregistrând	o	pierdere	de	
peste	9	mil.	Lei.	

În	ramura	industriei	prelucrătoare	a	materialelor	(electrice,	de	construcții)	își	desfășoară	
activitatea	 11	 societăți	 comerciale,	 care	 însumează	 un	 număr	 de	 486	 angajați	 și	 care	
înregistrează	o	cifră	de	afaceri	de	peste	78	mil.	Lei	și	un	profit	de	peste	5	mil.	Lei.	

Sectorul	comerțului	

În	 sectorul	 comerțului	 activează	 în	 cadrul	 Municipiului	 Urziceni	 un	 număr	 de	 253	
societăți	comerciale,	care	însumează	un	număr	de	524	angajați,	având	o	cifră	de	afaceri	
de	peste	114	mil	lei.	

Cele	mai	multe	firme	se	regăsesc	în	sectorului	comerțului	cu	produse	alimentare,	sector	
care	aduce	cea	mai	mare	parte	a	cifrei	de	afaceri	se	regăsește	în	sub	ramura	comerțului	
cu	produse	alimentare	(52%),	urmată	de	comerțul	cu	bunurile	nealimentare	(24%)	și	alte	
tipuri	 de	 comerț	 (24%).	 Sub	 ramura	 sectorului	 comerțului	 cu	 produse	 alimentare	
însumează	un	număr	de	220	angajați	 din	 totalul	 de	524	 înregistrat	 în	 acest	 sector	de	
activitate	(42%).	
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Figura	69	-	Ponderea	sub	ramurilor	din	sectorul	comerț	

	

Sursa:	Baza	de	date	BorgDesign	

Spre	 deosebire	 de	 ramura	 industriei	 prelucrătoare,	 în	 sectorul	 comerțului	 nu	 găsim	
diferențe	semnificative	între	firmele	înregistrate,	astfel	că	nu	putem	semnala	faptul	că	o	
anumită	firmă	deține	cea	mai	mare	pondere	din	această	ramură,	acest	sector	fiind	unul	
echilibrat	din	punct	de	vedere	al	decalajelor	ce	al	putea	să	apară	într-un	anumit	moment,	
comerțul	 nedepinzând	 de	 o	 anumită	 societate	 comercială	 pentru	 a	 înregistra	 aceleași	
cifre	la	nivelul	Municipiului	Urziceni.	

Sectorul	agricol	

În	 cadrul	 sectorului	 Agricultură,	 silvicultură	 și	 pescuit	 își	 desfășoară	 activitatea	 32	
societăți	comerciale	la	nivelul	Municipiului	Urziceni,	care	însumează	180	angajați	și	care	
înregistrează	o	cifră	de	afaceri	de	peste	65	mil.	Lei.	

În	acest	sector,	ponderea	cea	mai	importantă	este	deținută	de	sub	ramura	activități	mixte	
(cultivare	cereale	și	creșterea	cifrei	de	afaceri)	din	punct	de	vedere	al	cifrei	de	afaceri.	

Figura	70	-	Cifra	de	afaceri	în	cadrul	sub	ramurilor	din	agricultură	

	

Sursa:	Baza	de	date	BorgDesign	
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În	ceea	ce	privește	numărul	de	angajați,	numărul	cel	mai	mare	de	angajați	provine	din	sub	
ramura	cultivării	cerealelor,	care	înregistrează	un	număr	de	105	angajați.	

Figura	71	-	Numărul	de	angajați	în	cadrul	sub	ramurilor	din	agricultură	

	

Sursa:	Baza	de	date	BorgDesign	

Și	în	sectorul	Agricultură,	silvicultură	și	pescuit,	la	fel	ca	în	sectorul	Comerțului	nu	găsim	
diferențe	semnificative	între	firmele	înregistrate,	astfel	că	nu	putem	semnala	faptul	că	o	
anumită	firmă	deține	cea	mai	mare	pondere	din	această	ramură,	acest	sector	fiind	unul	
echilibrat	din	punct	de	vedere	al	decalajelor	ce	al	putea	să	apară	într-un	anumit	moment,	
comerțul	 nedepinzând	 de	 o	 anumită	 societate	 comercială	 pentru	 a	 înregistra	 aceleași	
cifre	la	nivelul	Municipiului	Urziceni.	

Sectorul	construcții	

În	 ceea	 ce	 privește	 sectorul	 Construcțiilor	 sunt	 înregistrate	 la	 nivelul	 Municipiului	
Urziceni	64	societăți	comerciale	care	însumează	371	angajați	și	care	au	înregistrat	o	cifră	
de	afaceri	de	peste	59	mil.	Lei.	

Din	punct	de	vedere	al	numărului	de	societăți	comerciale,	deși	cele	mai	multe	activează	
în	 sub	 ramura	 Lucrări	 de	 construcții	 a	 clădirilor	 rezidențiale	 și	 nerezidențiale	 (29	
societăți	comerciale)	care	însumează	un	număr	de	181	angajați	-			 	

105 67 5 3
0

20

40

60

80

100

120

Cultivarea	cerealelor Activități	mixte	(cultivarea	
cerealelor	și	creșterea	

animalelor)

Pescuit Silvilcutură

Numărul	de	angajați	în	cadrul	sub	ramurilor	din	agricultură

Număr	angajați



Pagina	129	din	280	

Draft	Strategia	de	Dezvoltare	Durabilă	a	Municipiului	Urziceni	2016	–	2020	

Figura	72	-	Distribuția	firmelor	în	funcție	de	număr	angajați	și	număr	de	firme	din	sub	
ramura	construcțiilor.	
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Figura	72	-	Distribuția	firmelor	în	funcție	de	număr	angajați	și	număr	de	firme	din	sub	ramura	construcțiilor	

	

Sursa:	Baza	de	date	BorgDesign	

În	ceea	ce	privește	cifra	de	afaceri,	cea	mai	mare	parte	a	ei	provine	din	sub	ramura	Lucrări	
de	 instalații	sanitare,	de	 încălzire	și	de	aer	condiționat,	unde	activează	un	număr	de	5	
firme	și	care	înregistrează	o	cifra	de	afaceri	de	peste	38	mil.	Lei.	

Figura	73	-	Ponderea	cifrei	de	afaceri	în	sectorul	construcțiilor	

	

Sursa:	Baza	de	date	BorgDesign	

Demn	de	remarcat	este	faptul	că,	ca	și	în	cazul	sectorului	Industriei	prelucrătoare,	și	în	
cazul	 sectorului	 Construcții	 întâlnim	 aceeași	 situație,	 respectiv	 faptul	 că,	 o	 singură	
societate	 deține	 ponderea	 cea	 mai	 importantă	 în	 ceea	 ce	 privește	 cifra	 de	 afaceri	 și	
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numărul	 de	 angajați	 din	 sub	 ramura	 întregului	 sector.	Mai	 exact	 semnalăm	 faptul	 că,	
societatea	ECO	TERM	S.R.L.	deține	o	cifră	de	afaceri	de	peste	38	mil.	Lei	și	înregistrează	
105	 angajați	 din	 sub	 ramura	 Lucrări	 de	 instalații	 sanitare,	 de	 încălzire	 și	 de	 aer	
condiționat.	

Figura	74	-	Top	firme	în	domeniul	sub	ramurei	Lucrări	de	instalații	sanitare,	de	încălzire	și	de	aer	condiționat	

	

Sursa:	Baza	de	date	BorgDesign	

	

2.9.	Patrimoniul	arhitectural	şi	cultural		

2.9.1.	Infrastructura	și	viața	culturală	

Municipiul	 Urziceni	 a	 dat	 României	 importante	 personalități	 culturale:	 scriitorii	
Alexandru	 Toma	 (1875	 –	 1954),	 scriitor,	 membru	 titular	 al	 Academiei	 Române,	
Constantin	Țoiu	(1923-2012),	scriitor	și	Jipa	Ionescu	(1912-1944),	erou,	căpitan	aviator.	

Principalele	monumente	istorice23	ale	Municipiului	Urziceni	sunt:	

• Conacul	Ion	Ionescu	
• Casa	cu	prăvălie	
• Casa	de	pe	Str.	Mihai	Viteazul	nr.	60	din	Urziceni	
• Casa,	azi	biserica	Romano-Catolică	
• Casa	Mihai	Hovaghinian	

																																																								

23	https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_județul_Ialomița		
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• Conacul	Gălățeanu	

În	domeniul	cultural,	principalele	instituții	ale	Municipiului	Urziceni	sunt:	

• Casa	Municipală	de	Cultură	
• Biblioteca	Municipală	Urziceni	

La	nivelul	Municipiului	Urziceni	nu	există	înregistrat	vreun	muzeu	și	nici	alte	instituții	de	
spectacol,	 astfel	 că	putem	afirma	că	viața	culturală	 în	Municipiul	Urziceni	nu	este	una	
foarte	dezvoltată.	

În	ceea	ce	privește	numărul	de	biblioteci	înregistrate	la	nivelul	Municipiului	Urziceni	sunt	
înregistrate	8	biblioteci,	din	care	7	biblioteci	sunt	școlare.	

Tabel	58	-	Numărul	de	biblioteci	înregistrate	

Nr.	crt.	 Oraș/Municipiu	 2012	 2013	 2014	 2015	
1. 	 Adjud	 8	 9	 8	 8	
2. 	 Câmpia	Turzii	 7	 7	 6	 6	
3. 	 Cernavodă	 6	 6	 6	 6	
4. 	 Codlea	 5	 6	 10	 8	
5. 	 Urziceni	 8	 7	 7	 8	
6. 	 Mizil	 6	 6	 6	 6	
7. 	 Moinești	 8	 7	 7	 7	
8. 	 Moreni	 7	 8	 8	 8	
9. 	 Sebeș	 8	 9	 9	 9	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=32		

Se	remarcă	așadar	că	trendul	numărului	de	biblioteci	a	fost	constat	în	Municipiul	Urziceni,	
dar	și	faptul	că,	în	comparație	cu	alte	orașe	similare	din	punct	de	vedere	al	numărului	de	
locuitori	din	țară,	Municipiul	Urziceni	se	situează	în	top	alături	de	Adjud,	Codlea,	Moreni	
și	Sebeș.	

Potrivit	 informațiilor	 preluate	de	 la	 INS,	 în	 ceea	 ce	privește	 fondul	 de	 cărți	 și	 volume	
eliberate	de	bibliotecile	din	Municipiul	Urziceni	se	constată	 faptul	că,	 în	anul	2015	s-a	
înregistrat	un	declin	al	volumelor	existente	în	cadrul	bibliotecilor	cu	4.032	unități	față	de	
anul	2012.	De	asemenea,	se	constată	faptul	că,	numărul	de	volume	eliberate	a	scăzut	cu	
18.563	în	anul	2015	față	de	anul	2012.	

Tabel	59	-	Fondul	de	cărți	și	volume	eliberate	de	bibliotecile	din	Municipiul	Urziceni	

		 2012	 2013	 2014	 2015	
Volume	existente	în	biblioteci	 116.204	 113.789	 115.608	 112.172	
Volume	eliberate	 60.173	 53.360	 53.749	 41.610	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=32	
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Față	de	orașele	similare	din	punct	de	vedere	al	numărului	de	 locuitori,	situația	pentru	
fondul	 de	 cărți	 existente	 la	 nivelul	 altor	 orașe	 din	 țară,	 dar	 și	 la	 nivelul	 volumelor	
eliberate,	se	prezintă	astfel:	

Tabel	60	-	Fondul	de	cărți	la	nivelul	altor	orașe	din	țară	

Oraș	 2012	 2013	 2014	 2015	
Adjud		 125.597	 147.029	 129.983	 131.930	
Câmpia	Turzii		 126.804	 134.290	 112.411	 113.517	
Codlea		 122.451	 130.010	 120.251	 106.180	
Fetești		 161.070	 156.298	 151.267	 122.996	
Urziceni		 116.204	 113.789	 115.608	 112.172	
Mizil	 110.151	 110.407	 111.485	 111.388	
România	 170.085.005	 170.481.988	 167.335.971	 165.449.585	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=32	

Tabel	61	-	Volume	eliberate	la	nivelul	altor	orașe	din	țară	

Oraș	 2012	 2013	 2014	 2015	
Adjud		 84.073	 87.203	 60.555	 56.412	
Câmpia	Turzii		 55.460	 50.012	 46.536	 46.358	
Codlea		 53.467	 52.214	 40.596	 47.421	
Fetești		 65.215	 64.721	 62.400	 58.562	
Urziceni		 60.173	 53.360	 53.749	 41.610	
Mizil	 25.205	 22.892	 26.608	 20.707	
România	 50.786.398	 50.177.081	 46.502.874	 40.637.731	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=32	

Se	remarcă	așadar	faptul	că	nu	există	discrepanțe	majore	față	de	celelalte	orașe	din	țară,	
atât	din	punct	de	vedere	al	 fondului	de	 cărți	 înregistrat,	 cât	 și	 din	punct	de	vedere	al	
volumelor	eliberate.		

Potrivit	informațiilor	preluate	de	la	INS,	situația	pe	numărul	de	cititori	activi	la	nivelul	
orașelor	de	mai	sus	se	prezintă	astfel:	

Tabel	62	-	Număr	cititori	activi	la	nivelul	altor	orașe	din	țară	

Oraș	 2012	 2013	 2014	
Adjud		 6.105	 5.964	 5.173	
Câmpia	Turzii		 4.687	 4.806	 4.753	
Codlea		 3.682	 3.547	 3.334	
Fetești		 4.899	 4.562	 3.941	
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Oraș	 2012	 2013	 2014	
Urziceni		 5.006	 7.351	 4.562	
Mizil	 3.106	 3.156	 2.963	
România	 4.178.905	 4.004.366	 3.806.677	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=32	

Dacă	raportăm	numărul	de	volume	eliberate	în	anul	2014	la	numărul	de	cititori	activi	din	
același	ani	rezultă	că,	un	cititor	din	Fetești	citește	cel	mai	mult	(aproximativ	16	volume	
citite),	urmat	de	Codlea	și	Urziceni	(aproximativ	12	volume	citite).	

	

2.9.2.	Activitatea	sportivă	

Cea	mai	importanță	instituție	din	domeniul	sportiv	este	Fotbal	Club	Unirea	2015	Urziceni,	
care	a	fost	fondată	în	anul	1954	și	ulterior	în	anul	2015	(după	desființarea	din	anul	2011).	
Unirea	Urziceni	a	activat	 în	Liga	 I,	 în	2007-2008	câștigând	chiar	 titlul	de	campioană	a	
României	sub	conducerea	managerului	Mihai	Stoica	li	a	antrenorului	Dan	Petrescu.	

Stadionul	folosit	de	club	pentru	disputarea	meciurilor	de	acasă	se	numește	Tineretului,	
cu	o	capacitate	de	8.000	locuri	și	care	se	află	la	ieșirea	din	Orașul	Urziceni.	A	fost	inaugurat	
în	1976,	în	2002	a	fost	renovat	și	extins	până	la	o	capacitate	de	7000	de	locuri,	iar	din	
2007	 este	 dotat	 cu	 o	 instalație	 de	 nocturnă	 de	 1400	 lucși.	 Culorile	 echipei	 sunt	 alb-
albastru,	iar	porecla	ei	este	Chelsea	de	Ialomița.24	

În	 vara	 din	 2015,	 este	 Fotbal	 Club	Unirea	 2015	Urziceni	 s-a	 refondat	 ca	Unirea	 2015	
Urziceni	de	un	om	de	afaceri	din	București,	însă	echipa	joacă	in	Liga	V	Ialomița	de	atunci.	
Și	în	vara	din	2016	s-a	fondat	încă	o	echipă	în	orașul	Urziceni,	cu	numele	AS	FC	Urziceni,	
însă	și	ei	joacă	in	Liga	V	Ialomița.	

	

2.10	Turismul		

2.10.1.	Resurse	turistice	naturale	

Resursele	natural	din	Municipiul	Urziceni	care	au	potențial	de	valorificare	în	scop	turistic	
sunt	 relative	 puține,	 acesta	 fiind	unul	 dintre	motivele	 pentru	 care	 acest	 sector	 nu	 s-a	
dezvoltat	la	nivel	local.	Aflându-se	la	aproximativ	60	km	de	Bucureşti,	Ploieşti,	Buzău	şi	
Slobozia,	Urziceniul	poate	fi	considerat	un	nod	de	legătură	între	aceste	mari	oraşe.	

																																																								

24	https://ro.wikipedia.org/wiki/FC_Unirea_Urziceni		
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2.10.2.	Resurse	turistice	antropice	

Cele	mai	importante	obiective	turistice	situate	în	apropierea	Municipiului	Urziceni	sunt:	

• Situl	arheologic	de	la	Piscul	Crăsani	
• Platanul	și	salcâmii	japonezi	seculari	din	Maia	
• Conacul	de	la	Manasia	

Situl	arheologic	de	la	Piscul	Crăsani	

Complexul	arheologic	Piscul	Crăsani	este	aflat	în	apropierea	localității	ialomițene	Balaciu,	
aflându-se	la	o	distanță	de	25	km	de	Municipiul	Urziceni,	fiind	unul	dintre	cele	mai	vechi	
situri	 arheologice	 din	 țara	 noastră.	 În	 această	 zonă	 a	 fost	 descoperită	 prima	 așezare	
neolitică	din	Muntenia	cu	un	sistem	de	fortificație.	Pe	ruinele	acestor	așezări	a	fost	ridicat	
apoi	un	așezământ	geto-dac	de	mari	dimensiuni	a	 cărui	 reședință	a	 fost	 cetatea	Helis.	
Cetatea	 geto	 dacică	 Helis,	 numită	 și	 Cetatea	 Soarelului	 face	 parte	 din	 complexul	
archeologic	 Piscul	 Crăsani.	 Aceasta	 este	 considerate	 a	 fi	 reședința	 celebrului	 rege	
Dromichaites.	 În	 prezent,	 Cetatea	 Helis	 este	 foarte	 căutată	 de	 vânătorii	 de	 comori,	
legendele	locale	spunând	că	aici	ar	exista	o	comoară	foarte	valoroasă	îngropată	de	regele	
Dromichete	înainte	de	a	muri.		

Figura	75	-	Situl	arheologic	de	la	Piscul	Crăsani	

	

Sursa:	foto	Internet	

Platanul	și	salcâmii	japonezi	seculari	din	Maia	

Situați	 în	 Parcul	 Barbu	 Catargi	 (platanul)	 și	 în	 curtea	 bisericii	 "Adormirea	 Maicii	
Domnului"	(salcâmii	japonezi)	din	localitatea	Maia,	comuna	Brazii,	Municipiul	Urziceni,	
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platanul	este	un	exemplar	special	prin	vârsta,	dimensiunile	impresionante	și	locul	în	care	
a	fost	plantat.	

Salcâmii	 japonezi	au	 fost	plantați	 în	anul	1862,	după	cum	sunt	 inscripționate	 tăblițele	
informative	montate	pe	aceștia.	Aceștia	au	fost	declarați	monumente	al	naturii.	

Figura	76	-	Platanul	și	salcâmii	japonezi	seculari	din	Maia	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Sursa:	foto	Internet	

Conacul	de	la	Manasia	

Foarte	aproape	de	Urziceni,	în	satul	Manasia	dăinuiește	conacul	Manasia,	de	o	frumusețe	
deosebită.	A	 fost	 restaurat	 recent	 cu	1,5	mil.	Euro,	după	 ce	nepoata	pictorului	George	
Lowendal	s-a	gândit	să	pornească	o	aface	în	mediul	rural.	Astfel,	satul	a	devenit	faimos	în	
Danemarca	 după	 ce,	 un	 investitor	 danez	 ne	 învață	 să	 punem	 în	 valoare	 moștenirea	
bunicilor.	
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Figura	77	-	Domeniul	Manasia	

Sursa:	foto	Internet	

Figura	78	-	Parcul	domeniul	Manasia	
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Sursa:	foto	Internet	

	

2.10.3.	Infrastructura	turistică	

În	perioada	2012-2016,	numărul	de	unități	de	cazare	din	Municipiul	Urziceni	a	înregistrat	
o	creștere	de	la	3	unități	înregistrate	în	anul	2012	la	4	unități	înregistrate	în	anul	2016.	

În	comparație	cu	celelalte	orașe	din	țară	apropiate	din	punct	de	vedere	al	numărului	de	
locuitori	se	remarcă	faptul	că,	Municipiul	Urziceni	înregistrează	același	număr	de	unități	
de	cazare	ca	și	Codlea	și	Adjud,	orașe	în	cadrul	căruia	turismul	joacă	un	rol	important.	

Tabel	63	-	Număr	structuri	de	primire	turistică	cu	funcțiuni	de	cazare	

	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	
Adjud	 4	 4	 4	 4	 4	
Câmpia	
Turzii	

4	 3	 2	 2	 3	

Codlea	 4	 3	 4	 4	 3	
Fetești	 1	 3	 3	 3	 3	
Urziceni	 3	 4	 4	 4	 4	
Moinești	 3	 5	 5	 6	 7	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=63		
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Din	 perspectiva	 capacității	 de	 cazare	 a	 structurilor	 de	 primire	 turistică,	 se	 constată	 o	
evoluție	negativă	a	numărului	de	locuri	de	cazare.	Astfel,	în	perioada	2012-2016,	numărul	
de	locuri	de	cazare	din	unitățile	mai	sus	menționate	a	scăzut	de	la	132	la	117,	cee	ace	
înseamnă	o	reducere	cu	aproximativ	12%	pe	fondul	cererii	reduse.	

Tabel	64	-	Capacitatea	turistică	

	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	
Adjud	 200	 200	 200	 200	 198	
Câmpia	
Turzii	

122	 114	 60	 111	 127	

Codlea	 84	 70	 88	 86	 76	
Fetești	 48	 127	 99	 126	 126	
Urziceni	 132	 130	 117	 117	 117	
Moinești	 54	 78	 78	 124	 194	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=63	

Totuși,	comparativ	cu	celelalte	orașe	se	constată	faptul	că,	Municipiul	Urziceni	se	află	pe	
locul	5	așa	cum	este	reliefat	în	graficul	de	mai	jos.	

Figura	79	-	Capacitatea	turistică	

	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=63	

Comparativ	 cu	 situația	 numărului	 de	 structuri	 de	 primire	 turistică	 și	 a	 capacității	 de	
cazare,	statistica	numărului	de	sosiri	a	turiștilor	prezintă	anumite	variații,	însă	pe	același	
fond	de	tranzit	redus.	
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Astfel,	în	perioada	2012-2016,	în	Municipiul	Urziceni	s-au	raportat	următoarea	situație	
privind	numărul	de	înnoptări.	

Tabel	65	-	Număr	de	înnoptări	în	Municipiul	Urziceni	

	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	
Urziceni	 7.474	 9.431	 9.646	 8.337	 5.746	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=63	

Se	remarcă	așadar	o	scădere	cu	aproximativ	24%	a	numărului	de	înnoptări	din	Municipiul	
Urziceni	 în	 anul	 2016	 față	 de	 anul	 2012.	 Cel	 mai	 mare	 număr	 de	 înnoptări	 a	 fost	
înregistrat	în	anul	2014,	când	au	fost	înregistrate	9.646	înnoptări.	

Figura	80	-	Dinamica	numărului	de	înnoptări	ale	turiștilor	în	Municipiul	Urziceni	în	perioada	2012-2016	

	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=63	

Aceeași	scădere	este	remarcată	și	în	rândul	numărului	de	turiști.		Astfel,	în	perioada	2012-
2016,	în	Municipiul	Urziceni	s-au	raportat	următoarea	situație	privind	numărul	de	turiști.	

Tabel	66	-	Evoluția	numărului	de	sosiri	ale	turiștilor	în	perioada	2012-2016	

	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	
Urziceni	 7.088	 9.132	 9.492	 7.971	 5.743	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=63	

Se	remarcă	așadar	o	scădere	cu	aproximativ	19%	a	numărului	de	sosiri	ale	turiștilor	în	
Municipiul	Urziceni	în	anul	2016	față	de	anul	2012.	Cel	mai	mare	număr	de	sosiri	turiști	
a	fost	înregistrat	în	anul	2014,	când	au	fost	înregistrați	9.492	sosiri	turiști	
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Figura	81	-	Dinamica	numărului	de	sosiri	ale	turiștilor	în	perioada	2012-2016	

	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=63	

	

2.11.	Agricultura	și	dezvoltarea	rurală		

Suprafața	agricolă	a	 localității	este	de	5.357	ha	şi	 repartizată	după	modul	de	 folosinţă	
astfel:	 suprafață	 agricolă:	 4252	 ha	 teren	 arabil,	 220	 ha	 pășuni,	 18	 ha	 vii	 și	 pepiniere	
viticole,	21	livezi	și	pepiniere	pomicole.	De	asemenea,	există	și	teren	neagricol	de	846	ha	
dintre	care:	24	ha	păduri	și	altă	vegetație	forestieră,	160	ha	ocupat	cu	ape,	bălți,	401	ha	
ocupat	cu	construcții,	194	ha	căi	de	comunicații	și	căi	ferate,	67	ha	trenuri	degradate	și	
neproductive.		

Figura	82	-	Terenuri	agricole	-	ha	

	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=45		
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Figura	83	-	Terenuri	neagricole	-	ha	

	

Sursa:	INS,	http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=45	

Comparativ	 cu	 Municipiul	 Fetești,	 Municipiul	 Urziceni	 deține	 jumătate	 din	 suprafața	
arabilă	a	primului	oraș	menționat,	respectiv	10.119	ha,	versus	5.357	ha	în	2014.		

Comparativ	 cu	 Municipiul	 Fetești,	 Municipiul	 Urziceni	 deține	 jumătate	 din	 suprafața	
arabilă	a	primului	oraș	menționat,	respectiv	10.119	ha,	versus	5.357	ha	în	2014,	așa	cum	
se	poate	observa	din	tabelul	de	mai	jos,	defalcat	per	fiecare	mod	de	folosire	a	terenului.	

Tabel	67	-	Suprafață	agricolă	Fetești	vs.	Urziceni	

Modul	de	folosință	pentru	
suprafața	agricolă	

Forme	de	
proprietate	

Județe	 Localități	
Anul	2014	

Hectare	
Total	 Total	 Ialomița	 TOTAL	 445.289	
-	 -	 -	 MUNICIPIUL	FETEȘTI	 10.119	
-	 -	 -	 MUNICIPIUL	URZICENI	 5.357	

Agricolă	 Total	 Ialomița	 TOTAL	 374.495	
-	 -	 -	 MUNICIPIUL	FETEȘTI	 8.362	
-	 -	 -	 MUNICIPIUL	URZICENI	 4.511	

Arabilă	 Total	 Ialomița	 TOTAL	 352.146	
-	 -	 -	 MUNICIPIUL	FETEȘTI	 7.595	
-	 -	 -	 MUNICIPIUL	URZICENI	 4.252	

Pașuni	 Total	 Ialomița	 TOTAL	 18.131	
-	 -	 -	 MUNICIPIUL	FETEȘTI	 577	
-	 -	 -	 MUNICIPIUL	URZICENI	 220	

Vii	și	pepiniere	viticole	 Total	 Ialomița	 TOTAL	 3.934	
-	 -	 -	 MUNICIPIUL	FETEȘTI	 98	
-	 -	 -	 MUNICIPIUL	URZICENI	 18	

Livezi	și	pepiniere	pomicole	 Total	 Ialomița	 TOTAL	 284	
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67

Paduri	si	alta	vegetatie	forestiera Ocupata	cu	ape,	balti
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Modul	de	folosință	pentru	
suprafața	agricolă	

Forme	de	
proprietate	

Județe	 Localități	
Anul	2014	

Hectare	
-	 -	 -	 MUNICIPIUL	FETEȘTI	 92	
-	 -	 -	 MUNICIPIUL	URZICENI	 21	

Terenuri	neagricole	total	 Total	 Ialomița	 TOTAL	 70.794	
-	 -	 -	 MUNICIPIUL	FETEȘTI	 1.757	
-	 -	 -	 MUNICIPIUL	URZICENI	 846	

Păduri	și	altă	vegetație	forestieră	 Total	 Ialomița	 TOTAL	 26.152	
-	 -	 -	 MUNICIPIUL	FETEȘTI	 210	
-	 -	 -	 MUNICIPIUL	URZICENI	 24	

Ocupată	cu	ape,	bălți	 Total	 Ialomița	 TOTAL	 13.085	
-	 -	 -	 MUNICIPIUL	FETEȘTI	 249	
-	 -	 -	 MUNICIPIUL	URZICENI	 160	

Ocupată	cu	construcții	 Total	 Ialomița	 TOTAL	 17.202	
-	 -	 -	 MUNICIPIUL	FETEȘTI	 775	
-	 -	 -	 MUNICIPIUL	URZICENI	 401	

Căi	de	comunicații	și	căi	ferate	 Total	 Ialomița	 TOTAL	 8.716	
-	 -	 -	 MUNICIPIUL	FETEȘTI	 480	
-	 -	 -	 MUNICIPIUL	URZICENI	 194	

Terenuri	degradate	și	
neproductive	

Total	 Ialomița	 TOTAL	 5.639	

-	 -	 -	 MUNICIPIUL	FETEȘTI	 43	
-	 -	 -	 MUNICIPIUL	URZICENI	 67	

	

2.12.	Experiența	proiecte	cu	finanțare	nerambursabilă		

Odată	cu	aderarea	la	Uniunea	Europeană	România	a	avut	acces	la	fondurile	structurale	și	
de	coeziune.	Astfel,	pentru	exercițiul	bugetar	european	2007	–	2013	României	i-au	fost	
alocate	aproximativ	19	miliarde	euro.	Proiectele	finanțate	din	aceste	fonduri	trebuiau	să	
fie	 finalizate	 până	 cel	 târziu	 la	 31.12.2015	 și	 raportările	 către	 Comisia	 Europeană	
încheiate	de	autoritățile	naționale	cel	târziu	la	1	septembrie	2016.	Conform	datelor	puse	
la	 dispoziție	 de	 Ministerul	 Fondurilor	 Europene,	 situația	 plăților	 către	 beneficiari	 în	
cadrul	celor	7	Programe	Operaționale	derulate	este	prezentată	în		 	
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Tabel	68	-	Situația	 implementării	programelor	operaționale	aferente	perioadei	2007	–	
2013.	
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Tabel	68	-	Situația	implementării	programelor	operaționale	aferente	perioadei	2007	–	2013	

Programul	
Operațional	

Nr.	total	
proiecte	

Nr.	total	
contracte	
prestări	/	
furnizare	/	
construcții	

Valoarea	totală	
eligibilă	

rambursată	
(Lei)	

Valoarea	totală	a	
finanțării	

nerambursabile		
(Lei)	

Programe	care	au	finanțat	proiecte	de	investiții	

Programul	Operațional	
Regional	 4.672	 36.914	 20.599.206.585	 19.090.251.599	

Programul	Operațional	
Sectorial	Mediu	 532	 5.134	 20.195.236.816	 19.770.535.410	

Programul	Operațional	
Sectorial	 Creșterea	
Competitivității	
Economice	

5.830	 39.991	 19.626.881.907	 13.662.454.773	

Programul	Operațional	
Sectorial	Transport	 149	 929	 21.064.686.977	 18.425.357.583	

Total:	 11.183	 82.968	 81.486.012.284	 70.948.599.365	

	 	 	 	 	
Programe	care	au	finanțat	proiecte	de	dezvoltare	instituțională	și	a	resurselor	umane	

Programul	Operațional	
Sectorial	 Dezvoltarea	
Resurselor	Umane	

4.094	 58.162	 18.843.045.664	 16.907.342.754	

Programul	Operațional	
Dezvoltarea	Capacității	
Administrative	

451	 8.141	 1.088.076.799	 1.065.982.731	

Programul	Operațional	
Asistență	Tehnică	 167	 1.009	 962.079.855	 932.138.682	

Total:	 4.712	 67.312	 20.893.202.318	 18.905.464.168	

	 	 	 	 	
TOTAL	PO	 15.895	 150.280	 102.379.214.602	 89.854.063.533	

Sursa:	Bază	de	date	SMIS	2007	–	2013		

Din	punct	de	vedere	al	tipului	de	beneficiari	care	au	accesat	aceste	fonduri,	situația	este	
prezentată	în		
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Tabel	69	 -	Tipurile	de	beneficiari	ai	proiectelor	 finanțate	din	 fonduri	 structurale	 și	de	
coeziune	aferente	exercițiului	bugetar	2007	-	2013.		
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Tabel	 69	 -	 Tipurile	 de	 beneficiari	 ai	 proiectelor	 finanțate	 din	 fonduri	 structurale	 și	 de	 coeziune	 aferente	
exercițiului	bugetar	2007	-	2013	

Tipul	beneficiarului	
Nr.	

Contracte	

Valoarea	totala	
eligibilă	contractată	

(lei)	

Procent	
cheltuieli	
eligibile	din	
total	proiecte	

Societate	 comercială	 cu	 capital	 majoritar	 sau	
integral	de	stat,	care	intra	sub	incidența	art.	9	alin	3	
din	 OG	 29/2007	 cu	 modificările	 și	 completările	
ulterioare	

77	 22.004.267.354,70	 17,95%	

Unitate	 administrativ	 teritoriala/	 primărie/	
consiliu	local	 1895	 16.533.674.938,01	 13,49%	

Operator	regional	 88	 13.432.885.127,69	 10,96%	
Unitate	administrativ	teritorială/	consiliu	județean	 512	 10.935.612.956,67	 8,92%	
Autoritate	a	administrației	publice	centrale	 872	 7.216.633.044,61	 5,89%	
Întreprindere	mică	 3046	 7.157.977.546,20	 5,84%	
Unitate	 subordonată	 sau	 coordonată	 de	 către	 o	
autoritate	a	administrației	publice	centrale	 724	 6.961.768.638,59	 5,68%	

Întreprindere	mare	 362	 6.430.335.590,77	 5,25%	
Universitate	de	stat	 680	 5.481.390.713,85	 4,47%	
Persoana	juridică	de	drept	privat	și	utilitate	publică	 950	 5.359.957.104,60	 4,37%	
Organism	neguvernamental	nonprofit	 1107	 4.093.748.408,60	 3,34%	
Microîntreprindere	 3505	 4.057.879.626,86	 3,31%	
Întreprindere	mijlocie	 1251	 3.912.547.409,55	 3,19%	
Institut	de	cercetare	 140	 2.383.100.400,00	 1,94%	
Unitate	 subordonată	 sau	 coordonată	 de	 către	 o	
autoritate	a	administrației	publice	locale	 223	 1.265.222.154,45	 1,03%	

Organism	neguvernamental	 nonprofit,	 de	 utilitate	
publică,	cu	personalitate	juridică,	care	funcționează	
în	domeniul	dezvoltării	regionale	

168	 1.098.009.008,83	 0,90%	

Instituție	financiară	internațională	 1	 922.852.500,00	 0,75%	
Unitate	publică	sanitară	 80	 861.450.751,22	 0,70%	
Asociație	de	dezvoltare	intercomunitară	 92	 666.780.187,79	 0,54%	
Instituție	de	cult	 62	 537.986.134,22	 0,44%	
Organizație	sindicală	 46	 366.563.485,29	 0,30%	
Asociație	patronală	 30	 252.064.483,50	 0,21%	
Custode	/	administrator	al	ariei	naturale	protejate	 47	 246.853.455,25	 0,20%	
Cameră	de	comerț	 45	 233.142.963,87	 0,19%	
Furnizor	 de	 formare	 profesională	 conform	 OG	
29/2007	cu	modificările	și	completările	ulterioare	 48	 175.648.660,47	 0,14%	

Bibliotecă	 1	 4.059.098,00	 0,00%	
Persoană	fizică	(spin-off)	 4	 3.811.968,00	 0,00%	



Pagina	148	din	280	

Draft	Strategia	de	Dezvoltare	Durabilă	a	Municipiului	Urziceni	2016	–	2020	

Tipul	beneficiarului	
Nr.	

Contracte	

Valoarea	totala	
eligibilă	contractată	

(lei)	

Procent	
cheltuieli	
eligibile	din	
total	proiecte	

Muzeu	 2	 2.184.006,50	 0,00%	
Total	 16058	 122.598.407.718,09	 100,00%	

Sursa:	Bază	de	date	SMIS	2007	–	2013	

Din	 punct	 de	 vedere	 al	 tipului	 de	 acțiuni	 finanțate	 din	 aceste	 programe,	 situația	 este	
prezentată	în		

Tabel	70	-	Tipurile	de	acțiuni	 finanțate	din	 fonduri	structurale	și	de	coeziune	aferente	
exercițiului	bugetar	2007	-	2013.	

Tabel	70	-	Tipurile	de	acțiuni	 finanțate	din	fonduri	structurale	și	de	coeziune	aferente	exercițiului	bugetar	
2007	-	2013	

Tipul	acțiunii	
Nr.	

Contracte	
Valoarea	totala	
eligibila	(lei)	

Procent	
cheltuieli	
eligibile	din	

total	
proiecte	

Epurarea	apei	(ape	uzate)	 57	 13.250.796.962,00	 10,81%	
Alte	investiții	în	firme	 4907	 11.693.861.634,98	 9,54%	
Autostrăzi	(TEN-T)	 9	 8.646.913.992,90	 7,05%	
Drumuri	locale/regionale	 321	 8.453.725.954,68	 6,90%	
Proiectarea,	 introducerea	 și	 implementarea	
reformelor	în	sistemul	de	educație	și	formare	în	scopul	
creșterii	 capac.	 de	 ocupare,	 a	 relevanței	 formării	
inițiale	 și	 vocaționale,	 îmbunătățirea	 abilităților	
formatorilor,	orientate	spre	inovare	și	spre	o	economie	
bazată	pe	cunoaștere	

826	 5.706.656.631,87	 4,65%	

Cai	ferate	(TEN-T)	 7	 5.699.927.548,82	 4,65%	
Drumuri	naționale	 33	 4.235.543.430,81	 3,45%	
Implementarea	de	măsuri	active	și	preventive	pe	piața	
muncii	 1043	 4.203.008.844,87	 3,43%	

Managementul	deșeurilor	menajere	si	industriale	 32	 3.970.377.753,37	 3,24%	
Infrastructura	 C&DT	 (inclusiv	 construcție,	
echipamente	 si	 rețele	 computerizate	 de	 înaltă	 viteza	
care	 conectează	 centre	 de	 cercetare)	 și	 centre	 de	
excelentă	în	tehnologii	specifice	

198	 3.736.095.086,80	 3,05%	

Măsuri	 de	 integrare	 și	 reintegrare	 pe	 piața	muncii	 a	
persoanelor	 dezavantajate;	 combaterea	 discriminării	 387	 3.024.690.204,82	 2,47%	
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Tipul	acțiunii	
Nr.	

Contracte	
Valoarea	totala	
eligibila	(lei)	

Procent	
cheltuieli	
eligibile	din	

total	
proiecte	

în	 ceea	 ce	 privește	 accesul	 și	 promovarea	 pe	 piața	
muncii,	 încurajarea	 acceptării	 diversității	 la	 locul	 de	
muncă	
Pregătire,	implementare,	monitorizare	și	inspecție	 817	 2.764.645.045,92	 2,26%	
Căi	ferate	 17	 2.681.260.267,53	 2,19%	
Managementul	si	furnizarea	apei	(apa	potabila)	 43	 2.426.621.855,09	 1,98%	
Infrastructura	educațională	 514	 2.374.434.416,52	 1,94%	
Dezvoltarea	 sistemelor	 și	 strategiilor	 de	 învățare	 pe	
tot	 parcursul	 vieții	 în	 cadrul	 firmelor,	 formare	 și	
servicii	 pentru	 angajați	 în	 vederea	 îmbunătățirii	
capacității	 lor	de	adaptare	 la	schimbare;	promovarea	
antreprenorialului	și	inovării	

487	 2.293.108.255,38	 1,87%	

Eficienta	 energetică,	 co-generare,	 management	
energetic	 157	 2.240.081.297,45	 1,83%	

Servicii	 și	 aplicații	 pentru	 cetățeni	 (e-sănătate,	 e-
guvernare,	e-învățare,	e-incluziune)	 193	 2.086.763.997,71	 1,70%	

Dezvoltarea	potențialului	uman	în	domeniul	cercetării	
și	 inovării,	 în	 special	 prin	 studii	 post-universitare	 și	
instruirea	 cercetărilor,	 activități	 de	 networking	 între	
universități,	centre	de	cercetare	și	afaceri	

186	 2.070.240.688,50	 1,69%	

Alte	infrastructuri	sociale	 455	 2.068.675.847,22	 1,69%	
Prevenirea	 riscurilor	 (inclusiv	 elaborarea	 si	
implementarea	planurilor	și	măsurilor	de	prevenire	și	
gestionare	a	riscurilor	naturale	și	tehnologice)	

60	 1.868.232.494,08	 1,52%	

Protecția	și	conservarea	patrimoniului	cultural	 120	 1.824.413.741,94	 1,49%	
Alte	 măsuri	 de	 asistenta	 pentru	 îmbunătățirea	
serviciilor	turistice	 132	 1.784.460.795,39	 1,46%	

Alte	 măsuri	 pentru	 stimularea	 cercetării,	 inovării	 si	
antreprenorialului	în	IMM	-uri	 137	 1.691.650.284,37	 1,38%	

Măsuri	de	creștere	a	participării	la	educație	și	formare	
pe	tot	parcursul	vieții,	inclusiv	prin	acțiuni	de	reducere	
a	 abandonului	 școlar,	 a	 discriminării	 precum	 și	
îmbunătățirea	 accesului	 și	 a	 calității	 educației	 si	
formarii	inițiale,	vocaționale	și	terțiare	

169	 1.684.110.962,83	 1,37%	

Elaborarea	si	diseminarea	de	metode	inovative	si	mai	
productive	de	organizare	a	muncii	 296	 1.421.310.913,30	 1,16%	

Transport	urban	 61	 1.407.700.389,05	 1,15%	
Măsuri	 pentru	 facilitarea	 accesului	 și	 creșterea	
sustenabilității	participării	femeilor	pe	piața	muncii,	în	 172	 1.368.727.471,04	 1,12%	
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Tipul	acțiunii	
Nr.	

Contracte	
Valoarea	totala	
eligibila	(lei)	

Procent	
cheltuieli	
eligibile	din	

total	
proiecte	

vederea	 reducerii	 discriminării,	 precum	 și	 măsuri	
pentru	 reconcilierea	 între	 viața	 profesională	 și	 cea	
privată,	cum	ar	fi	facilitarea...	
Infrastructura	serviciilor	de	sănătate	 108	 1.217.525.632,42	 0,99%	
Mecanisme	de	 îmbunătățire	 a	 elaborării	politicilor	 si	
programelor,	 a	 monitorizării	 și	 evaluării	 la	 nivel	
național,	regional	și	local	și	de	dezvoltare	a	capacității	
de	a	elabora	politici	și	programe	

383	 1.180.485.474,10	 0,96%	

Modernizarea	 și	 dezvoltarea	 instituțiilor	 cu	 rol	 pe	
piața	muncii	 97	 1.065.950.863,28	 0,87%	

Investiții	în	firme	direct	legate	de	cercetare	și	inovare	
(tehnologii	 inovatoare,	 înființarea	 de	 noi	 firme	 de	
către	universități,	centre	și	firme	C&DT	existente)	

151	 911.507.703,37	 0,74%	

Promovarea	 biodiversității	 și	 protecția	 naturii	
(inclusiv	NATURA	2000)	 205	 880.949.684,45	 0,72%	

Reabilitarea	 siturilor	 industriale	 și	 a	 solurilor	
contaminate	 15	 833.637.798,41	 0,68%	

Energie	regenerabilă:	solară	 32	 814.895.575,20	 0,66%	
Alte	măsuri	pentru	conservarea	mediului	si	prevenirea	
riscurilor	 3	 795.482.592,00	 0,65%	

Electricitate	 30	 783.824.719,66	 0,64%	
Calitatea	aerului	 4	 754.975.958,00	 0,62%	
Energie	regenerabilă:	eoliană	 9	 667.795.350,27	 0,54%	
Aeroporturi	 8	 600.819.726,93	 0,49%	
Căi	navigabile	interioare	(TEN-T)	 17	 599.499.777,71	 0,49%	
Servicii	si	aplicații	pentru	IMM-uri	(comerț	electronic,	
educație	si	formare,	networking,	etc.)	 792	 507.474.880,08	 0,41%	

Promovarea	patrimoniului	natural	 423	 484.148.905,82	 0,39%	
Energie	 regenerabilă:	 hidroelectrică,	 geotermală	 și	
altele	 15	 469.606.407,76	 0,38%	

Promovarea	 parteneriatelor,	 pactelor	 și	 inițiativelor	
prin	intermediul	rețelelor	între	actorii	relevanți	 74	 467.137.691,18	 0,38%	

Infrastructuri	de	telefonie	(inclusiv	rețele	broadband)	 68	 455.533.994,56	 0,37%	
Porturi	 6	 369.070.437,00	 0,30%	
Asistență	pt.	 IMM-uri	pentru	promovarea	produselor	
si	 proceselor	 de	 prod.	 fără	 impact	 negativ	 asupra	
mediului	 (introducerea	 unui	 sistem	 eficient	 de	
management	 de	 mediu,	 adoptarea	 și	 folosirea	

376	 349.385.672,19	 0,28%	
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Tipul	acțiunii	
Nr.	

Contracte	
Valoarea	totala	
eligibila	(lei)	

Procent	
cheltuieli	
eligibile	din	

total	
proiecte	

tehnologiilor	de	prevenire	a	poluării,	integrarea	tehn.	
curate	in	prod.)	
Gaze	naturale	 6	 303.156.280,23	 0,25%	
Activități	de	C&DT	in	centre	de	cercetare	 82	 291.807.033,90	 0,24%	
Evaluare	si	studii,	informare	si	comunicare	 141	 271.935.631,38	 0,22%	
Energie	regenerabilă:	biomasă	 5	 234.267.686,17	 0,19%	
Prevenirea	și	controlul	integrat	al	poluării	 1	 211.774.927,20	 0,17%	
Asistență	 pentru	 C&DT,	 în	 special	 pentru	 IMM-uri	
(inclusiv	 accesul	 la	 servicii	 C&DT	 în	 centrele	 de	
cercetare)	

94	 124.888.876,85	 0,10%	

Protecția	si	dezvoltarea	patrimoniului	natural	 11	 92.208.064,56	 0,08%	
Alte	 masuri	 pentru	 îmbunătățirea	 accesului	 si	
utilizarea	eficienta	a	TIC	de	către	IMM-uri	 977	 87.833.205,90	 0,07%	

Infrastructura	pentru	locuințe	 9	 41.791.478,35	 0,03%	
Tehnologia	 informației	 și	 comunicațiilor	 (acces,	
securitate,	 interoperabilitate,	 prevenirea	 riscurilor,	
cercetare,	inovare,	e-content	etc.)	

70	 41.120.160,92	 0,03%	

Transfer	 tehnologic	 și	 îmbunătățirea	 rețelelor	 de	
cooperare	 între	 IMM-uri,	 între	 acestea	 și	 alte	
întreprinderi	 și	 universități,	 unități	 de	 învățământ	
post-liceal	de	toate	tipurile,	autorități	regionale,	centre	
de	 cercetare	 și	 poli	 științifici	 și	 tehnologici	 (parcuri	
științifice	și	tehnologici,	tehno-poli,	etc)	

4	 4.107.388,00	 0,00%	

Servicii	 suport	 avansate	 pentru	 firme	 și	 grupuri	 de	
firme	 3	 2.737.673,50	 0,00%	

Altele	 2	 1.612.297,50	 0,00%	
Transport	multimodal	(TEN-T)	 1	 1.421.400,00	 0,00%	
Total	 16.058	 122.598.407.718,09	 100,00%	

Sursa:	Bază	de	date	SMIS	2007	–	2013	

Trebuie	menționat	că	în	toate	sursele	de	date	identificate	pentru	un	proiect	este	alocat	
un	 singur	 beneficiar.	 Acest	 lucru	 determină	 imposibilitatea	 luării	 în	 considerare	 și	 a	
partenerilor	unui	proiect,	dacă	ei	există.		

O	altă	limitare	importantă	ce	trebuie	avută	în	vedere	este	că	se	consideră	că	un	proiect	
are	impact	doar	în	localitatea	în	care	beneficiarul	este	înregistrat.		

În	ceea	ce	privește	furnizorii	de	bunuri	/	prestatorii	de	servicii	/	constructorii	care	sunt	
plătiți	în	cadrul	unui	proiect,	în	toate	datele	oficiale	apare	doar	liderul	asocierii,	dacă	este	
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o	 asociere,	 fiind	 imposibilă	 identificarea	 celorlalți	 membri	 ai	 asocierii	 sau	
subcontractorii.		

Referitor	la	experiența	comunității	din	Municipiul	Urziceni	referitoare	la	implementarea	
unui	proiect	cu	finanțare	europeană	din	fonduri	structurale	și	de	coeziune,	din	analiza	
datelor	 existente	 au	 fost	 identificate	 6	 proiecte	 a	 căror	 beneficiari	 își	 desfășoară	
activitatea	în	Municipiul	Urziceni.	Situația	acestora	este	prezentată	în	tabelul	următor.	

Tabel	71	-	Lista	proiectelor	implementate	de	beneficiari	din	Municipiul	Urziceni	

Nr.	
Crt.	

Cod	SMIS	 Beneficiar	 Titlu	proiect	

Bugetul	
eligibil	 cf.	 în	
contract	 de	
finanțare	(Lei)	

1	 11417	 MARTPLAST	
SRL	

Creșterea	competitivității	economice	prin	
achiziționarea	 de	 utilaje	 tehnologice	 de	
ultima	generație	

338.390,00	

2	 11736	 NYC	PREST	SRL	
Diversificarea	 activității	 printr-o	
investiție	productivă:	fabricarea	blaturilor	
din	marmură	pentru	mobilier	

328.948,00	

3	 17182	 MARTPLAST	
SRL	

Modernizarea	 SC	 MARTPLAST	 SRL	 prin	
achiziționarea	 unor	 utilaje	 moderne	
pentru	 fabricarea	articolelor	sanitare	din	
material	plastic	

432.156,00	

4	 44795	 MARTPLAST	
SRL	

Consolidarea	 activității	 productive	 prin	
achiziționarea	 de	 echipamente	
performante	

437.978,40	

5	 37120	

Asociația	
SOCIETATEA	
FEMEILOR	
ORTODOXE	
Urziceni	

Și	ei	sunt	ai	noștri	 20.141,76	

6	 42085	 MATACHE	 &	 CO	
S.R.L.	

Creșterea	competitivității	economice	a	SC	
MATACHE	&	CO	prin	utilizarea	tehnologiei	
informației	

22.360,28	

Sursa:	Bază	de	date	SMIS	2007	–	2013	

Pentru	 a	 putea	 spune	 dacă	 acest	 nivel	 al	 absorbției	 fondurilor	 europene	 este	 unul	
satisfăcător	sau	nu	aceste	informații	trebuie	analizate	comparativ	cu	situația	identificată	
în	 alte	 comunități	 similare	 sau	 cu	 o	 situație	 asemănătoare	 din	 punct	 de	 vedere	 al	
potențialului	de	a	accesa	fonduri	europene.	Situația	rezultată	este	prezentată	în	tabelul	
următor.	
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Tabel	 72	 -	 Valoarea	 cheltuielilor	 eligibile	 recunoscute	 de	 finanțator	 în	 proiecte	 derulate	 de	 entități	 din	
comunități	similare	

Comunitatea	
Valoarea	 totală	
eligibilă	(lei)	

Valoarea	 totală	
eligibilă	(Euro)	

Municipiul	Câmpia	Turzii	 262.185.615,36	 60.220.060,59	
Municipiul	Adjud	 50.513.502,56	 11.637.332,48	
Municipiul	Sebeș	 50.508.568,49	 11.399.108,50	
Oraș	Mizil	 42.254.754,19	 9.587.781,99	
Municipiul	Pașcani	 32.116.208,94	 7.236.114,32	
Municipiul	Fetești	 31.244.286,47	 6.989.200,51	
Municipiul	Moinești	 24.773.209,20	 5.607.967,48	
Municipiul	Codlea	 24.284.100,17	 5.479.228,42	
Municipiul	Urziceni	 23.819.601,11	 5.383.001,24	
Municipiul	Moreni	 19.427.323,65	 4.365.899,84	
Municipiul	 Câmpulung	
Moldovenesc	 16.807.838,30	 3.789.423,31	
Oraș	Cernavodă	 2.435.884,42	 549.629,19	
Total	 580.370.892,86	 132.244.747,86	

Sursa:	Bază	de	date	SMIS	2007	–	2013	

Din	 situația	prezentată	 în	 tabelul	 anterior,	dacă	eliminăm	Municipiul	Câmpia	Turzii	 și	
Orașul	Cernavodă	(unde	valoarea	proiectelor	este	de	10	ori	mai	mare,	respectiv	mai	mică,	
decât	media	din	celelalte	comunități,	ceea	ce	ne	indică	o	situație	excepțională)	observăm	
că	Municipiul	Urziceni	se	află	în	partea	de	jos	a	clasamentului	pe	poziția	7	din	10,	cu	o	
valoare	a	proiectelor	de	aproximativ	75%	față	de	media	din	celelalte	9	comunități.	

Pentru	a	vedea	domeniile	care	au	generat	această	diferență	a	valorii	proiectelor	derulate	
trebuie	 efectuată	 o	 împărțire	 a	 proiectelor	 în	 funcție	 de	 tipul	 beneficiarului.	 Situația	
rezultată	este	prezentată	în	tabelul	următor.	

Tabel	 73	 -	 Valoarea	 cheltuielilor	 eligibile	 recunoscute	 de	 finanțator	 în	 proiecte	 derulate	 de	 entități	 din	
comunități	similare	în	funcție	de	tipul	beneficiarului	

Comunitatea	/	Tipul	Beneficiarului	
Valoarea	totală	
eligibilă	(lei)	

Valoarea	totală	
eligibilă	(Euro)	

Municipiul	Câmpia	Turzii	 262.185.615,36	 60.220.060,59	
Societate	Comercială	 257.451.338,45	 59.149.306,89	
UAT	 2.897.197,86	 648.733,45	
ONG	 1.837.079,05	 422.020,25	
Municipiul	Adjud	 50.513.502,56	 11.637.332,48	
Societate	Comercială	 37.253.622,85	 8.642.729,65	
UAT	 13.259.879,71	 2.994.602,82	
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Comunitatea	/	Tipul	Beneficiarului	
Valoarea	totală	
eligibilă	(lei)	

Valoarea	totală	
eligibilă	(Euro)	

Municipiul	Sebeș	 50.508.568,49	 11.399.108,50	
Societate	Comercială	 42.278.807,32	 9.561.763,03	
UAT	 4.990.330,46	 1.112.346,42	
ONG	 3.239.430,71	 724.999,05	
Oraș	Mizil	 42.254.754,19	 9.587.781,99	
UAT	 39.872.001,08	 9.038.429,09	
Societate	Comercială	 2.382.753,11	 549.352,90	
Municipiul	Pașcani	 32.116.208,94	 7.236.114,32	
UAT	 17.164.797,46	 3.858.760,01	
Societate	Comercială	 14.951.411,48	 3.377.354,31	
Municipiul	Fetești	 31.244.286,47	 6.989.200,51	
UAT	 24.847.155,56	 5.539.138,78	
Societate	Comercială	 6.291.693,65	 1.426.325,83	
Școală	 105.437,26	 23.735,90	
Municipiul	Moinești	 24.773.209,20	 5.607.967,48	
UAT	 22.785.577,35	 5.154.762,64	
Societate	Comercială	 1.987.631,85	 453.204,84	
Municipiul	Codlea	 24.284.100,17	 5.479.228,42	
Societate	Comercială	 12.389.345,23	 2.801.171,22	
UAT	 11.894.754,94	 2.678.057,19	
Municipiul	Urziceni	 23.819.601,11	 5.383.001,24	
ONG	 18.514.319,41	 4.156.867,18	
Societate	Comercială	 5.305.281,70	 1.226.134,06	
Municipiul	Moreni	 19.427.323,65	 4.365.899,84	
UAT	 17.728.542,35	 3.986.951,59	
Societate	Comercială	 1.698.781,30	 378.948,25	
Municipiul	Câmpulung	Moldovenesc	 16.807.838,30	 3.789.423,31	
UAT	 12.508.737,87	 2.808.250,83	
Societate	Comercială	 4.299.100,43	 981.172,47	
Oraș	Cernavoda	 2.435.884,42	 549.629,19	
Societate	Comercială	 1.772.954,88	 401.616,28	
UAT	 662.929,54	 148.012,91	
Total	 580.370.892,86	 132.244.747,86	

Sursa:	Bază	de	date	SMIS	2007	–	2013	

Rezultă	din	această	situație	că,	din	situațiile	similare	analizate,	sunt	comunități	unde	cea	
mai	mare	parte	a	fondurilor	europene	au	fost	atrase	de	societăți	comerciale	(de	exemplu	
Câmpia	Turzii,	Adjud,	Sebeș)	și	comunități	unde	administrația	publică	locală	a	atras	cele	
mai	multe	fonduri	europene	(Mizil,	Fetești).	Aceste	constatări	ne	arată	că	pentru	a	atrage	
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fonduri	 europene	 nerambursabile	 trebuie	 sprijinite	 și	 utilizate	 toate	 instituțiile	 ce	 își	
desfășoară	activitatea	în	Municipiul	Urziceni.		

Faptul	că	o	entitate	beneficiază	de	o	finanțare	nerambursabilă	europeană	nu	înseamnă	că	
ea	primește	niște	bani	pe	care	să	îi	cheltuie	în	comunitatea	respectivă.	Ei	i	se	rambursează	
niște	 cheltuieli	 efectuate	 cu	 anumiți	 furnizori	 de	 bunuri	 /	 prestatori	 de	 servicii	 /	
constructori.	Așadar	o	metodă	importantă	pentru	a	înțelege	impactul	unui	proiect	este	
analiza	tipurilor	de	cheltuieli	pe	care	proiectul	le-a	presupus.	O	astfel	de	analiză,	pentru	
proiectele	 derulate	 în	 comunitățile	 analizate,	 per	 tip	 de	 beneficiar,	 este	 prezentată	 în	
tabelul	următor.	

Tabel	 74	 -	 Valoarea	 cheltuielilor	 eligibile	 recunoscute	 de	 finanțator	 în	 proiecte	 derulate	 de	 entități	 din	
comunități	similare	în	funcție	de	tipul	beneficiarului	și	categoria	cheltuielii	

Tipul	 Beneficiarului	 /	 Categoria	 de	
cheltuieli	

Valoarea	totală	
eligibilă	(lei)	

Valoarea	totală	
eligibilă	(Euro)	

Societate	comercială	
Cheltuieli	 pentru	 achiziția	 de	 bunuri,	
echipamente,	dotări	 189.263.817,25	 43.087.290,27	

Cheltuieli	 pentru	 terenuri,	 clădiri	 și	
construcții	 149.181.039,73	 34.507.522,15	

Cheltuieli	cu	consultanța	în	management	 27.626.375,55	 6.348.112,96	
Cheltuieli	aferente	pregătirii	de	proiecte/	
studii	/	analize	 9.141.883,15	 2.097.617,05	

Cheltuieli	cu	personalul	 5.931.157,16	 1.340.394,34	
Cheltuieli	diverse	și	neprevăzute	 2.884.809,57	 650.078,00	
Achiziția	de	active	necorporale	 1.329.496,83	 301.636,76	
Taxe	 1.091.355,51	 251.087,84	
Cheltuieli	cu	servicii	 565.963,17	 128.590,64	
Cheltuieli	generale	de	administrație	 480.525,25	 108.508,73	
Cheltuieli	 de	 comunicare,	 informare	 și	
publicitate	pentru	proiect	 409.514,05	 93.079,81	

Subvenții	și	burse	 135.600,00	 30.388,71	
Cheltuieli	 pentru	 închirieri,	 amortizări	 și	
leasing	 19.000,00	 4.284,34	

Cheltuieli	cu	cazarea,	transportul	și	diurna	 2.185,03	 488,13	
UAT	

Cheltuieli	 pentru	 terenuri,	 clădiri	 și	
construcții	 103.578.838,61	 23.321.789,28	

Cheltuieli	 pentru	 achiziția	 de	 bunuri,	
echipamente,	dotări	 32.344.191,49	 7.272.523,11	

TVA	eligibil	 7.825.464,63	 1.747.792,40	
Cheltuieli	cu	consultanța	în	management	 4.714.522,60	 1.079.801,27	
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Tipul	 Beneficiarului	 /	 Categoria	 de	
cheltuieli	

Valoarea	totală	
eligibilă	(lei)	

Valoarea	totală	
eligibilă	(Euro)	

Taxe	 4.683.767,07	 1.045.029,85	
Cheltuieli	cu	servicii	 4.023.016,93	 908.097,84	
Cheltuieli	aferente	pregătirii	de	proiecte/	
studii	/	analize	 3.059.420,85	 689.056,77	

Cheltuieli	diverse	și	neprevăzute	 2.225.795,57	 500.385,85	
Cheltuieli	cu	personalul	 2.218.169,85	 505.704,52	
Cheltuieli	 de	 comunicare,	 informare	 și	
publicitate	pentru	proiect	 1.198.035,62	 273.102,88	

Subvenții	și	burse	 925.414,00	 206.696,35	
Cheltuieli	cu	cazarea,	transportul	și	diurna	 777.018,95	 179.191,72	
Cheltuieli	generale	de	administrație	 427.570,24	 97.819,54	
Cheltuieli	financiare	și	juridice	 245.323,98	 56.737,76	
Achiziția	de	active	necorporale	 242.676,79	 55.926,83	
Cheltuieli	 pentru	 închirieri,	 amortizări	 și	
leasing	 122.677,00	 28.389,73	

ONG	
Taxe	 14.880.470,25	 3.345.267,37	
Cheltuieli	cu	personalul	 4.045.715,00	 915.822,41	
Cheltuieli	cu	servicii	 2.211.210,17	 492.427,83	
Cheltuieli	generale	de	administrație	 800.040,84	 179.768,83	
Cheltuieli	 pentru	 închirieri,	 amortizări	 și	
leasing	 418.371,93	 93.953,85	

Cheltuieli	 de	 comunicare,	 informare	 și	
publicitate	pentru	proiect	 379.747,36	 84.545,09	

Subvenții	și	burse	 333.550,00	 74.522,36	
Cheltuieli	 pentru	 achiziția	 de	 bunuri,	
echipamente,	dotări	 221.528,99	 50.135,35	

Cheltuieli	cu	consultanța	în	management	 158.363,28	 35.525,19	
Cheltuieli	cu	cazarea,	transportul	și	diurna	 66.386,42	 14.811,76	
Achiziția	de	active	necorporale	 39.180,25	 8.802,37	
Cheltuieli	financiare	și	juridice	 24.913,31	 5.755,24	
TVA	eligibil	 11.351,37	 2.548,85	

Școala	
Cheltuieli	cu	personalul	 85.897,00	 19.337,03	
Cheltuieli	generale	de	administrație	 16.854,78	 3.794,33	
Cheltuieli	cu	consultanța	în	management	 2.685,48	 604,55	
Total	 580.370.892,86	 132.244.747,86	

Sursa:	Bază	de	date	SMIS	2007	–	2013	
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O	altă	formă	de	impact	a	unui	proiect	pentru	o	comunitate	este	cea	în	care,	indiferent	de	
locul	 de	 implementare	 al	 proiectului,	 o	 firmă	 din	 comunitatea	 respectivă	 furnizează	
bunuri	/	prestează	servicii		/	execută	lucrări	de	construcții	în	cadrul	proiectului.		

Din	 analiza	 datelor	 disponibile	 despre	 contractorii	 selectați	 în	 cadrul	 proiectelor	 cu	
finanțare	europeană	derulate	am	putut	identifica	8	societăți	comerciale	cu	sediul	declarat	
în	Municipiul	Urziceni	 și	 care	 au	 fost	 implicate,	 din	poziția	 de	 contractori,	 în	 proiecte	
derulate	 de	 alte	 entități.	 Valoarea	 contractelor	 derulate	 de	 aceste	 companii	 este	
prezentată	în	tabelul	următor.	

Tabel	75	-	Valoarea	contractelor	derulate	de	companii	cu	sediul	declarat	în	Municipiul	Urziceni	

Denumire	contractor	 Valoare	eligibilă	contracte	(Lei)	
Eco	Term	S.R.L.	 7.940.352,79	
Midas	&Co	SRL	 424.308,52	
Viziteu	 Liviu	 Mihai	 Persoană	 Fizică	
Autorizată	 58.800,00	

Azy	Cont	Expert	S.R.L.	 10.258,00	
Matache	&	Co	S.R.L.	 3.395,89	
Gederami	S.R.L.	 645,12	
Sebisa	Media	S.R.L.	 500,00	
Sud	Est	Station	S.R.L.	 180,00	

Total	 8.438.440,32	

Sursa:	Bază	de	date	SMIS	2007	–	2013	

Impactul	asupra	comunității	a	unui	contract	derulat	de	o	companie	din	acea	comunitate	
depinde	 foarte	 tare	 de	 tipul	 contractului.	 Dacă	 este	 vorba	 doar	 de	 o	 intermediere	 de	
bunuri	ne	așteptăm	ca	impactul	să	fie	foarte	mic.	Dacă	este	vorba	despre	producția	unui	
bun,	 ne	 așteptăm	 ca	 acel	 contract	 să	 aibă	 o	 valoare	 mai	 mare	 deoarece	 o	 parte	 mai	
însemnată	a	lui	va	acoperi	cheltuieli	efectuate	în	acea	comunitate.	

Tipurile	 cheltuielilor	 eligibile	 plătite	 de	 beneficiarii	 contractelor	 de	 finanțare	
nerambursabilă	 către	 companii	 înregistrate	 în	Municipiul	 Urziceni	 sunt	 prezentate	 în	
tabelul	următor.		

Tabel	76-	Tipurile	cheltuielilor	eligibile	plătite	de	beneficiarii	contractelor	de	finanțare	nerambursabilă	către	
companii	înregistrate	în	Municipiul	Urziceni	

Denumire	contractor	/	tipul	cheltuielii	
Valoare	
eligibilă	

contracte	(Lei)	
AZY	CONT	EXPERT	S.R.L.	 10.258,00	
Cheltuieli	aferente	managementului	de	proiect	 10.258,00	
ECO	TERM	S.R.L.	 7.940.352,79	
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Denumire	contractor	/	tipul	cheltuielii	
Valoare	
eligibilă	

contracte	(Lei)	
Cheltuieli	pentru	achiziția	de	bunuri	din	categoria	mijloacelor	fixe	
sau	a	obiectelor	de	inventar	 7.400.402,85	
Cheltuieli	pentru	investiția	de	bază	-	dotări	 449.660,94	
Cheltuieli	pentru	investiția	de	bază	-	construcții	și	instalații	 90.289,00	
GEDERAMI	S.R.L.	 645,12	
Cheltuieli	cu	abonamentul	pentru	accesul	la	Internet	broadband	 645,12	
MATACHE	&	CO	S.R.L.	 3.395,89	
Cheltuieli	aferente	managementului	de	proiect	 3.395,89	
MIDAS	&CO	SRL	 424.308,52	
Cheltuieli	pentru	obținerea/achiziția	de	teren	 350.618,60	
Cheltuieli	 de	 comunicare,	 informare	 și	 publicitate	 pentru	 proiect,	
care	rezultă	din	obligația	beneficiarului	 51.881,60	
Cheltuieli	pentru	investiția	de	bază	-	dotări	 11.958,08	
Cheltuieli	 pentru	 investiția	 de	 bază	 -	 utilaje,	 echipamente	
tehnologice	și	funcționale	cu	montaj	 9.850,24	
SEBISA	MEDIA	S.R.L.	 500,00	
Cheltuieli	 de	 comunicare,	 informare	 și	 publicitate	 pentru	 proiect,	
care	rezultă	din	obligația	beneficiarului	 500,00	
SUD	EST	STATION	S.R.L.	 180,00	
Cheltuieli	 de	 comunicare,	 informare	 si	 publicitate	 pentru	 proiect,	
care	rezulta	din	obligația	beneficiarului	 180,00	
VIZITEU	LIVIU	MIHAI	PERSOANA	FIZICĂ	AUTORIZATĂ	 58.800,00	
Cheltuieli	de	supervizare	pe	parcursul	implementării	proiectului	 58.800,00	

Total	 8.438.440,32	

Sursa:	Bază	de	date	SMIS	2007	–	2013	

Un	 factor	 important	 în	 înțelegerea	 situației	 existente	 îl	 constituie	 localitatea	
beneficiarului.	Distribuția	valorii	 cheltuielilor	eligibile	acoperite	de	către	companii	din	
Municipiul	 Urziceni	 în	 funcție	 de	 localitatea	 beneficiarului	 este	 prezentată	 în	 figura	
următoare.	

	 	



Pagina	159	din	280	

Draft	Strategia	de	Dezvoltare	Durabilă	a	Municipiului	Urziceni	2016	–	2020	

Figura	84	 -	Distribuția	valorii	cheltuielilor	eligibile	acoperite	de	către	companii	din	Municipiul	Urziceni	 în	
funcție	de	localitatea	beneficiarului	

	

Sursa:	Bază	de	date	SMIS	2007	–	2013	

Observăm	 că	 relațiile	 acestor	 companii	 cu	 beneficiari	 din	 județul	 Ialomița	 sunt	 foarte	
restrânse,	fiind	doar	două	astfel	de	situații	identificate:	

• În	 cazul	 serviciilor	 prestate	 de	 Viziteu	 Liviu	Mihai	 Persoană	 Fizică	 Autorizată	
către	 Orașul	 Fierbinți	 -	 Târg	 cu	 o	 valoare	 de	 58.800,00	 lei	 fiind	 raportate	
Cheltuieli	de	supervizare	pe	parcursul	implementării	proiectului;	

• În	 cazul	 serviciilor	 prestate	 de	 GEDERAMI	 S.R.L.	 către	 Asociația	 Societatea	
Femeilor	Ortodoxe	Urziceni	cu	o	valoare	de	645,12	lei	fiind	raportate	Cheltuieli	
cu	abonamentul	pentru	accesul	la	Internet	broadband.	

	

ARGES;	
3.073,31

BRASOV;	
633.084,04

BUCURESTI;	
152.608,60

BUZAU;	
7.117.937,41

IALOMITA;	
59.445,12

NEAMT;	449.660,94 Altele;	
22.630,90
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Capitolul	3.	Procesul	de	implicare	a	comunităţii	

	

Implicarea	 comunității	 în	 dezvoltarea	 societății	 este	 un	 tip	 de	 acțune	 nouă	 pentru	
societatea	românească.	Are	sens	să	se	discute	despre	acest	tip	de	acțiuni	doar	după	1990,	
fiind	un	proces	evolutiv	non	liniar,	cu	suișuri	și	coborâșuri.		

Nu	 există	 un	 “standard”	 general	 valabil	 pentru	 orice	 societate	 în	 ceea	 ce	 privește	
implicarea	 membrilor	 în	 dezvoltarea	 și	 administrarea	 societății.	 Există	 societăți	
indubitabil	democratice,	dar	unde	implicarea	cetățenilor	este	mai	redusă,	realizându-se	
în	special	prin	structri	organizate,	de	tip	asociativ	(de	exemplu	Germania	sau	Austria)	și	
există	 societăți	 unde	 implicarea	 cetățenilor	 este	 extrem	 de	 activă,	 cvasi	 permanentă,	
utilizând	atât	structuri	formale	(de	tip	asociativ)	cât	și	informale	(grupuri	de	inițiativă,	
grupuri	de	acțiune	punctală/	spontană,	etc.).	Printre	societățile	unde	cetățenii	sunt	cel	
mai	implicați	putem	enumera	SUA	sau	UK.	Gradul	de	implicare	al	cetățenilor	precum	și	
mecanismele	utilizate	de	aceștia	diferă	de	la	o	societate	la	alta,	fiind	puternic	influențate	
atât	de	gradul	de	educație	civică	cât	și	de	specificul	cultural.		

În	România	gradul	de	implicare	al	cetățenilor	în	deciziile	și	administrarea	comunității	în	
care	trăiesc	diferă	extrem	de	mult	de	la	o	regiune	la	alta,	dar	chiar	și	în	cazul	aceleiași	
regiuni	 de	 la	 o	 localitate	 la	 alta.	După	1990	 au	 fost	 realizate	 extrem	de	multe	 analize	
referitoare	la	implicarea	cetățenească,	existând	multe	inițiative	în	acest	sens.	Nu	există	
însă	o	variantă	sau	un	model	general	care	să	 fie	acceptat/e	ca	 fiind	relevant/e	pentru	
România,	fiind	un	domeniu	destul	de	controversat.	Cele	două	extreme	sunt	reprezentate	
pe	de	o	parte	de	cei	care	susțin	că	implicarea	cetățenilor	în	administrarea	comunității	se	
realizează	strict	prin	intermediul	votului,	cei	aleși	având	putere	deplină	în	a	lua	deciziile	
pe	care	ei	le	consideră	potrivite,	iar	pe	de	altă	parte	de	cei	care	susțin	că	cetățenii	trebuie	
să	fie	membri	activi	ai	comunității,	să	se	implice	și	să	se	manifeste	în	permanență	în	luarea	
deciziilor	importante,	cei	aleși	având	în	special	rolul	de	a	pune	în	practică	deciziile	luate	
de	comunitate.		

Principala	pârghii	de	 implicare	a	cetățenilor	 în	 luarea	deciziilor	și	 în	viața	comunității	
sunt:	

• Acțiuni	derulate	sau	sprijinite	de	organizațiile	neguvernamentale	(ONG-uri)	
• Acțiuni	inițiate	de	mass	media	
• Acțiuni	ale	grupurilor	informale,	cu	acțiune	punctuală	

Aproape	orice	acțiune	derulată	de	un	ONG	necesită	un	minim	de	finanțare.	În	România	
sursele	de	finanțare	accesibile	pentru	ONG-uri	sunt:	

• Finanțările	nerambursabile	din	fonduri	europene	sau	din	alte	fonduri	externe	
• Sponsorizări	directe	din	partea	unor	persoane	fizice	sau	juridice	
• Redirecționarea	 de	 către	 persoanele	 fizice	 a	 2%	din	 impozitul	 pe	 venit	 către	 o	

orgbizație	neguvernamentală	
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Impactul	 finanțărilor	 europene	 nerambursabile	 asupra	 entităților	 din	 Municipiul	
Urziceni	 este	 analizat	 în	 secțiunea	 corespunzătoare	 a	 prezentului	 studiu.	 Printre	
beneficiarii	 de	 fonduri	 europene	 identificați	 nu	 se	 regăsește	 nicio	 orgnizație	
neguvernamentală	cu	sediul	în	Urziceni.		

Complementar	cu	fondurile	europene	nerambursabile	s-au	derulat	programe	finanțate	
prin	granturile	SEE	și	norvegiene.	O	sinteză	a	proiectelor	finanțate	prin	aceste	granturi	
este	prezentată	în	figura	următoare:	

Figura	85	-	Proiectele	finanțate	prin	granturile	SEE	și	norvegiene	

	

Sursa:	Broșura	Fond	ONG	2009	–	2014	http://www.stiriong.ro/assets/files/brosurafondong2009-2014.pdf	

În	ceea	ce	privește	domeniile	de	intervenție	ale	acestor	proiecte	situația	este	prezentată	
în	figura	următoare:	
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Figura	86	-	Domeniile	de	acțiune	ale	proiectelor	finanțate	din	granturile	SEE	și	norvegiene	

	

Analizând	lista	proiectelor	contractate	spre	finanțare	din	grantrile	SEE	și	norvegiene	nu	
am	identificat	nicio	organizație	din	Urziceni	sau	din	Județul	Ialomița	și	niciun	proiect	care	
să	fi	avut	impact	direct	în	Municipiul	Urziceni.	

Referitor	 la	 sponsorizări	efectuate	de	către	persoane	 fizice	 sau	 juridice,	din	păcate	nu	
există	o	situație	centralizatoare	credibilă	la	nivelul	României	care	să	indice	dimensiune	și	
impactul	sponsorizărilor.	Acest	lucru	se	datorează	în	primul	rând	restricțiilor	de	ordin	
fiscal	 care	 determină	 ca	multe	 sponsorizări	 realizate	 de	 companii	 să	 fie	mascate	 sub	
forma	unor	contracte	de	prestări	servicii	sau	altor	tipuri	de	contracte.	Cu	toate	acestea	
este	de	așteptat	ca	o	organizație	care	dorește	să	atragă	sponsorizări	să	fie	interesată	și	de	
promovarea	 activităților	 ei.	 Deasemenea	 o	 companie	 sau	 o	 persoană	 care	 oferă	
sponsorizare	dorește,	în	majoritatea	cazurilor,	ca	acțiunea	sa	să	fie	promovată.	Pornind	
de	la	aceste	argumente	putem	considera	că	există	o	legătură	directă	între	ONG-urile	dintr-
o	comunitate	care	se	promovează	și	valoarea	sponsorizărilor	utilizate.	Una	din	cele	mai	
simple	și	elementare	metode	de	promovare	a	unui	ONG	este	înscrierea	în	bazele	de	date	
relevante.	În	România	baza	de	date	cu	ONG-uri	cea	mai	veche	(de	peste	20	ani)	și	mai	
completă	 este	 Catalogul	 Societății	 Civile25	 realizat	 de	 Fundația	 pentru	 Dezvoltarea	

																																																								

25	http://www.stiriong.ro/catalogul-societatii-civile		
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Societății	 Civile.	 Analizând	 acest	 director	 au	 fost	 identificate	 15	 ONG-uri	 în	 județul	
Ialomița,	dintre	acestea	5	fiind	în	Slobozia	și	una	în	Urziceni	(Asociaţia	pentru	Alternativă	
şi	Monitorizare	Independentă).	

Din	păcate	nici	în	ceea	ce	privește	redirecționarea	a	2%	din	impozitul	pe	venit	nu	există	
date	relevante	și	credibile	la	nivel	național	care	să	permită	o	analiză	a	dimensiunii	acestor	
acțiuni.	Cea	mai	recentă	informație	este	prezentată	în	figura	de	mai	jos.	

Figura	87	-	Dimensiunea	acțiunilor	de	redistribuire	a	2%	din	impozitul	pe	venit	

	

Sursa:	http://www.stiriong.ro/actualitate/societatea-civila-sub-lupa/cum-te-au-ajutat-resursele-obtinute-
prin-2-sa-schimbi-in-bine-comunitatea	

Așa	cum	am	arătat,	o	altă	latură	a	procesului	de	implicare	a	comunității	constă	în	acțiunile	
mass	 media.	 Analize	 privind	 acțiunile	 mass	 media,	 libertatea	 presei	 și	 interacțiunea	
presei	cu	comunitatea	(inclusiv	impactul	acțiunilor	de	implicare	civică	inițiate	de	mass	
media)	nu	pot	fi	relizate	decât	de	organizații	specializate	și	întotdeauna	astfel	de	analize	
sunt	 cotroversate,	 generând	 multe	 dezbateri.	 În	 plus,	 pentru	 atingerea	 scopului	
prezentului	document	nu	poate	fi	efectuată	o	analiză	limitată	la	nivel	local,	la	actorii	din	
Municipiul	Urziceni.	În	societatea	actuală,	când	informația	circulă	extrem	de	repede,	în	
special	 în	mediul	 online,	 nu	mai	poate	 fi	 realizată	o	 separare	 între	presa	 locală	 și	 cea	
națională	sau	între	diverse	tipuri	de	presă.	Analiza	ar	trebui	efectuată	la	nivel	național,	
pentru	 toate	 acțiunile	 mass	 media.	 O	 astfel	 de	 analiză	 excede	 scopul.	 Obiectivele	 și	
resursele	 avute	 la	 dispoziție	 de	 echipa	 care	 a	 participat	 la	 elaborarea	 prezentului	
document.	O	să	menționăm	doar	ceea	ce	afirma	într-un	raport	din	mai	2017	organizația	
Reporteri	Fără	Frontiere	(Reporters	sans	frontieres,	RSF):	„Niciodată	libertatea	presei	nu	
a	 fost	 atât	 de	 amenințată".	 Această	 afirmație	 este	 susținută	 și	 justificată	 în	 raportul	
menționat	de	atacuri	 la	 adresa	presei,	 informații	 false,	 represiune	 și	 triumful	 liderilor	
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forte	precum	Donald	Trump	în	SUA	sau	Recep	Tayyip	Erdogan	în	Turcia.	În	clasamentul	
RSF	 privind	 libertatea	 presei	 pe	 anul	 acesta,	 România	 se	 clasează	 pe	 locul	 46,	 între	
Taiwan	(45)	și	Malta	(47)	cu	o	„situație	satisfăcătoare”26.		

	

	

	 	

																																																								

26	https://rsf.org/fr/donnees-classement		
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Capitolul	4.	Viziune	misiune	obiective	SDL	

	

4.1.	Vizune				

Viziunea	de	dezvoltare	Municipiului	Urziceni	reprezintă	o	stare	ideală	proiectată	în	viitor	
şi	care	configurează	o	posibilă	şi	deziderabilă	dezvoltare	a	orașului.	Viziunea	presupune	
o	gândire	dinamică	şi	capabilă	 	care	să	evalueze	pe	termen	lung	şansele	de	dezvoltare	
pentru	atingerea	scopului	dorit.		

Formularea	 viziunii	 se	 bazeză	 pe	 o	 serie	 de	 elemente	 care	 să	 îi	 asigure	 succesul	 şi	
credibilitatea.	Astfel,	starea	ideală	care	se	proiectează	în	viitor	trebuie	să	fie	înrădăcinată	
în	prezent	 și	 trebuie	 să	 se	aibă	 în	vedere	dificultăţile	 şi	pericolele	 la	 care	este	 supusă	
entitatea.	Totodată,	viziunea	creată	trebuie	să	genereze	o	atitudine	de	încredere	în	viitor	
şi	în	posibilităţile	concrete	de	dezvoltare	în	sensul	transformării	viziunii	propuse	în	fapte,	
stimulând	 participarea	 eficientă	 şi	 creativă	 a	 întregii	 echipe	 de	 proiect.	 Viziunea	 de	
dezvoltare	Municipiului	Urziceni	oferă	posibilitatea	 tuturor	membrilor	să	 îşi	 identifice	
interesele	 şi	 deci	 să-şi	 construiască	 motivaţia	 necesară	 pentru	 transpunerea	 ei	 în	
aplicare,	fiind	împărtăşită	şi	acceptată	de	toţi	membrii	implicați.		

Viziunea	de	dezvoltare	Municipiului	Urziceni	este	generată	de	rezultatul	Analizei	socio-
economice	a	situației	existente,	pornind	de	la	punctele	tari,	punctele	slabe,	oportunitățile	
și	amenințările	identificate.	În	procesul	de	planificare	strategică	s-au	desprins	o	serie	de	
concluzii	care	pun	bazele	dezvoltării	județene.	

Astfel,	 ca	răspuns	 la	oportunitățile	de	dezvoltare,	Municipiului	Urziceni	 își	propune	să	
furnizeze	 resursă	 umană	 calificată	 și	 specializată,	 susținând	 dezvoltarea	 capitalului	
uman,	 creând	premisele	unei	 puternice	 legături	 între	 educație,	 cercetare	 și	mediul	 de	
afaceri.	 În	 viziunea	de	 dezvoltare	 a	Municipiului	Urziceni	 este	 integrată	 o	 preocupare	
constantă	către	calitatea	vieții,	pentru	asigurarea	unui	trai	confortabil,	într-un	mediu	de	
viață	curat,	susținut	de	o	infrastructură	modernă.	De	asemenea,	Municipiului	Urziceni	își	
propune	să	își	valorifice	potențialul	cultural	și	turistic,	devenind	o	destinație	atractivă	în	
peisajul	multicultural	european,	cu	eforturile	concentrate	ale	unei	administrații	eficiente	
și	eficace.				

Viziunea	 pentru	 dezvoltare	 a	 Municipiului	 Urziceni	 este	 concentrată	 pe	 creșterea	
economică	 ca	 rezultat	 al	 dezvoltării	 relației	 sistemice	 dintre	 educație,	 inovare	 și	
sectoarele	 economiei	 locale	 specializate	 funcțional	 și	 inteligent	 la	 nivelul	 orașului	 -	
complementar	cu	interesul	pentru	calitatea	locuirii	în	comunitățile	Municipiului	Urziceni,	
înțelegând	prin	aceasta	un	mediu	de	viață	curat	și	civilizat,	ofertant	pentru	petrecerea	
timpului	liber,	susținut	de	o	infrastructură	modernă	și	de	accesul	la	servicii	publice	de	
bună	calitate.		

Atingerea	 acestor	 obiective	 strategice	 asociază	 în	 mod	 obligatoriu	 interesul	 pentru	
dezvoltarea	 turismului,	 protecția	 mediului	 și	 dezvoltarea	 unei	 administrații	 publice	
prompte	și	eficiente.	
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Crearea	unui	mediu	economic	performant	și	competitiv	reprezintă	un	deziderat	major	în	
fundamentarea	planului	de	acțiuni	al	procesului	de	realizare	a	Strategiei	de	dezvoltare	a	
municipiului	 și	 implică	 automat	 o	 concentrare	 a	 forțelor	 tuturor	 participanților	 ce	
activează	în	domeniul	economic	atât	în	elaborarea	măsurilor	pentru	realizarea	creșterii	
dorite	 cât	 și	 la	 punerea	 în	 practică	 a	 acestor	 măsuri.	 Pentru	 asigurarea	 succesului	
economic	este	necesară	susținerea	acestui	domeniu	complex	de	activitate	prin	acțiuni	
convergente	ale	structurii	educaționale	astfel	încât	programa	elaborată	pentru	pregătirea	
forței	 de	 muncă	 să	 se	 plieze	 pe	 nevoile	 agenților	 economici	 asigurându-le	 resursele	
umane	calificate	pentru	prestarea	muncii	la	un	nivel	înalt	de	performanță	și	calitate.	

Toate	 acțiunile	 care	 se	 vor	 întreprinde	 ca	urmare	 a	planului	 strategic	nu	vor	 avea	un	
impact	negativ	asupra	mediului	înconjurător,	protecția	mediului	reprezentând	o	obligație	
asumată	și	respectată	de	către	toți	actorii	participanți	la	realizarea	obiectivelor	strategiei.	

	

4.2.	Misiune	

Misiunea	administraţiei	publice	locale	a	Municipiului	Urziceni	este	de	a	fi	permanent	în	
slujba	comunității	locale	pentru	a	rezolva	nevoile	acesteia,	asigurând	astfel	îmbunătățirea	
calității	vieții	cetățenilor	municipiului.	

Municipiul	Urziceni	își	propune	misiunea	de	a	transforma	orașul	într-un	spaţiu	atractiv	
şi	competitiv	la	nivel	local,	județean,	regional,	național	și	chiar	european,	un	important	
centru	 economic.	 De	 asemenea,	 zona	 Municipiului	 Urziceni	 este	 un	 instrument	
administrativ	eficient	în	scopul	promovării	unor	proiecte	comune	de	dezvoltare	integrată	
a	 zonei	 și	 de	 atenuare	 a	 discrepanțelor	 de	 dezvoltare	 dintre	 localități,	 un	 facilitator	
privind	atragerea	investițiilor	și	a	fondurilor	structurale,	o	platformă	de	colaborare	între	
unitățile	administrativ	–	teritoriale	componente	și	un	nucleu	de	dezvoltare	a	serviciilor	
publice.	

Valorile	împărtășite	pentru	realizarea	misiunii	sunt:	

• Flexibilitate,	adaptabilitate	și	dinamism	
• Calitatea	serviciilor	publice	furnizate	
• Onestitate	și	integritate	în	exercitarea	funcției	publice	
• Comunicare	eficientă	inter	și	intra	–	instituțională	
• Respectarea	normelor	eticii	și	deontologiei	profesionale	
• Legalitate	–	funcţionarii	au	îndatorirea	de	a	respecta	Constituţia	şi	legile	ţării;	
• Imparţialitate	şi	obiectivitate	–	funcţionarii	sunt	obligaţi	să	aibă	o	atitudine	obiectivă,	

neutră	 faţă	 de	 orice	 interes	 politic,	 economic,	 religios	 sau	 de	 altă	 natură,	 în	
exercitarea	 funcţiei	 publice,	 în	 conformitate	 cu	 prevederile	 codului	 de	 conduită	 a	
funcţionarului	public;	

• Transparenţă	–	capacitatea	de	a	furniza	la	timp	informaţie	obiectivă	şi	corectă	despre	
activităţile	noastre;	

• Profesionalism	 –	 funcţionarii	 au	 obligaţia	 de	 a	 îndeplini	 atribuţiile	 de	 serviciu	 cu	
responsabilitate,	competenţă,	eficienţă,	corectitudine	şi	conştiinciozitate;	
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• Orientare	către	cetăţeni	–	funcţionarii	au	îndatorirea	de	a	considera	interesul	public	
mai	presus	decât	interesul	personal,	în	exercitarea	funcţiei	publice;	

• Responsabilitate	–	activităţile	desfăşurate	de	funcţionari	 în	exercitarea	funcţiei	 lor	
sunt	publice	şi	pot	fi	supuse	monitorizării	cetăţenilor;	

• Egalitate	 –	 funcţionarii	 au	 îndatorirea	 de	 a	 aplica	 acelaşi	 regim	 juridic	 în	 situaţii	
identice	sau	similare;	eliminarea	oricărei	 forme	de	discriminare	bazate	pe	aspecte	
privind	naţionalitatea,	convingerile	religioase	şi	politice,	starea	materială,	sănătatea,	
vârsta,	sexul	sau	alte	aspecte;	

• Integritate	morală	–	funcţionarilor	le	este	interzis	să	solicite	sau	să	accepte,	direct	ori	
indirect,	 pentru	 ei	 sau	 pentru	 alţii,	 vreun	 avantaj	 ori	 beneficiu	 în	 considerarea	
funcţiei	publice	pe	care	o	deţin	sau	să	abuzeze	în	vreun	fel	de	această	funcţie;	

• Lucrul	 în	 echipă	 –	 angajaţii	 instituţiei	 au	 obligaţia	 să	 colaboreze	 între	 ei	 cu	
solicitudine	 şi	 amabilitate,	 fără	 să	 aducă	 atingere	 onoarei,	 reputaţiei	 şi	 demnităţii	
persoanelor	 din	 cadrul	 instituţiei	 pentru	 crearea	 unui	 climat	 de	muncă	 favorabil	
dezvoltării	personale	şi	instituţiei	însăşi.	

	

4.3.	Obiective		

Obiectivul	general	al	strategiei	de	dezvoltare	a	Municipiului	Urziceni	este	de	a	contribui	
la	 dezvoltarea	 durabilă	 a	 comunităţii	 locale	 prin	 planificare	 strategică	 și	 prin	
implementare	de	politici	publice	inteligente	în	acord	cu	planurile	de	dezvoltare	la	nivel	
regional	și	naţional.	

Obiectivele	strategice	de	dezvoltare	ale	Municipiului	Urziceni	sunt:	

	

	

	

Competitivitate	economică

Dezvoltarea	urbană

Dezvoltarea resurselor umane şi a serviciilor sociale

Sănătate

Educație
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1.	Competitivitatea	economică	

Obiective	strategice:	

• Creşterea	 contribuţiei	 economiei	 locale	 la	 crearea	 produsului	 intern	 brut,	 prin	
dezvoltarea	 unui	 mediu	 economic	 diversificat,	 inovativ,	 competitiv	 şi	 atractiv	
pentru	investitorii	români	şi	străini	

• Promovarea	modelelor	de	producţie	și	consum	durabile	
• Consolidarea	şi	dezvoltarea	sectorului	productiv	
• Constituirea	unui	mediu	favorabil	dezvoltării	întreprinderilor	
• Creşterea	 capacităţii	 de	 dezvoltare	 şi	 stimularea	 cooperării	 între	 administraţia	

locală	şi	mediul	de	afaceri	
• Diversificarea	economiei	în	vederea	acoperirii	sectoarelor	absente	sau	deficitare	

în	mediul	de	afaceri	local	

2.	Dezvoltarea	urbană	

Obiective	strategice:	

• Modernizarea	infrastructurii	de	circulaţie	şi	transport	prin	optimizarea	circulaţiei	
în	 vederea	 fluidizării	 traficului	 urban,	 creşterea	 gradului	 de	 siguranţă	 în	 trafic,	
extinderea	sistemului	de	semaforizare,	reabilitarea	tuturor	trotuarelor	şi	a	aleilor,	
scăderea	 gradului	 de	 poluare	 în	municipiu,	 inclusiv	 prin	 promovarea	 formelor	
nepoluante	de	transport		

• Reabilitarea	 sau	 demolarea	 clădirilor	 din	 proprietatea	 sau	 administrarea	
municipiului,	aflate	într-o	stare	avansată	de	degradare	

• Reabilitarea	termică	a	clădirilor	
• Reabilitarea	şi	reconversia	zonelor	industriale	dezafectate	
• Îmbunătăţirea	 condiţiilor	 de	 viaţă,	 prin	 refacerea	 fondului	 locativ	 existent	 şi	 a	

utilităţilor	
• Păstrarea,	 conservarea	 şi	 amenajarea	 zonelor	 verzi	 existente	 precum	 şi	

identificarea	 şi	 amenajarea	 de	 noi	 zone	 verzi,	 interzicerea	 distrugerii	 spaţiilor	
verzi	

• Modernizarea	 şi	 extinderea	 reţelei	 de	 utilităţi	 publice	 şi	 asigurarea	 accesului	
tuturor	cetăţenilor	Urziceniului	la	utilităţile	publice	

• Dezvoltarea	unui	sistem	integrat	de	gestionare	a	deşeurilor,	eficient	din	punct	de	
vedere	economic	şi	care	să	poată	asigura	protecţia	sănătăţii	populaţiei	şi	protecţia	
mediului	

3.	Dezvoltarea	resurselor	umane	şi	a	serviciilor	sociale	

Obiective	strategice:	
	

• Dezvoltarea	capitalului	uman	la	nivel	local	şi	regional,	creşterea	competitivităţii	
acestuia	pe	piaţa	muncii,	prin	asigurarea	oportunităţilor	egale	de	învăţare	pe	tot	
parcursul	vieţii	şi	dezvoltarea	unei	pieţe	a	muncii	moderne	şi	flexibile	
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• Crearea	unei	societăţi	a	includerii	sociale	prin	luarea	în	considerare	a	solidarităţii	
între	 și	 în	 cadrul	 generaţiilor,	 asigurarea	 securității	 și	 creşterea	 calității	 vieţii	
cetăţenilor	ca	o	precondiție	pentru	păstrarea	bunăstării	individuale	

4.	Educație		

Obiective	strategice:	
	

• Creşterea	performanţei	unităților	școlare	și	asigurarea	accesului	la	educație	
• Dezvoltarea	 infrastructurii	 de	 învățământ	 de	 la	 cel	 preşcolar	 până	 la	 cel	 pre-	

universitar	

5.	Sănătatea	

Obiective	strategice:	
	

• Adoptarea	unei	poziţii	active	şi	dezvoltarea	unor	mecanisme	eficiente	de	ocrotire	
a	sănătăţii	populaţiei,	prin	promovarea	prevenţiei	şi	a	educaţiei	pentru	sănătate,	
precum	şi	ridicarea	standardelor	de	calitate	a	actului	medical	

• Creşterea	performanţei	spitalelor	cu	asigurarea	accesului	la	unităţile	spitaliceşti	

	

4.4.	Planul	de	acțiune	SDL	(Priorităţi	de	dezvoltare)	

4.4.1	Priorități	naționale	și	surse	de	finanțare	disponibile	

Programe	naționale	cu	finanțare	de	la	bugetul	de	stat	pentru	IMM	uri	

	 PROGRAME	 CE	SE	FINANȚEAZĂ	 BENEFICIARI	

1	 Programului	 Start–up	
Nation	

Stimularea	 înființării	 și	 dezvoltării	
întreprinderilor	 mici	 şi	 mijlocii	 și	
îmbunătăţirea	 performanţelor	
economice	 ale	 acestora,	 crearea	 de	
noi	 locuri	 de	 muncă,	 inserția	 pe	
piața	 muncii	 a	 persoanelor	
defavorizate,	 șomerilor	 și	
absolvenților,	creșterea	investițiilor	
în	tehnologii	noi	inovative	

Societăţile	
(microîntreprinderi,	
întreprinderi	 mici	 şi	
mijlocii)	 care	 sunt	
înființate	 de	 către	
persoane	 fizice	 după	
intrarea	 în	 vigoare	 a	
Ordonanței	 de	 urgență	
nr.	 10/2017,	 respectiv	
după	 data	 de	 30	
ianuarie	2017	
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	 PROGRAME	 CE	SE	FINANȚEAZĂ	 BENEFICIARI	

2	 Programului	 de	
dezvoltare	 a	
activităţilor	 de	
comercializare	 a	
produselor	 şi	
serviciilor	de	piaţă	

(Comerț)	

	

Sprijinirea	 operatorilor	 economici,	
societăţi	 	 şi	 societăţi	 cooperative,	
prin	 facilitarea	 accesului	 la	
finanţare,	 în	 scopul	 îmbunătăţirii	
performanţelor	 economice	 şi	
tehnice	 ale	 acestora.	 Susţinerea	
dezvoltării	 operatorilor	 economici	
prin:	
• Întărirea	 capacităţii	 operatorilor	
economici	 de	 promovare	 a	
produselor	şi	serviciilor	de	piaţă	

• Dezvoltarea	 şi	 modernizarea	
activităţii	 comercianţilor	 şi	
prestatorilor	de	servicii	de	piaţă	

Operatorii	 economici	
(întreprinderi	 mici	 şi	
mijlocii	 definite	
conform	 prevederilor	
Legii	 nr.	 346/2004	
privind	 stimularea	
înfiinţării	 şi	 dezvoltării	
întreprinderilor	 mici	 şi	
mijlocii,	 cu	modificările	
şi	 completările	
ulterioare	 	 și	 au	 cel	
puţin	 2	 ani	
calendaristici	 de	 la	
înfiinţare	

3	 Programului	
UNCTAD/	 EMPRETEC	
România	 pentru	
sprijinirea	 dezvoltării	
întreprinderilor	 mici	
şi	mijlocii	

(Empretec)	

Susţinerea	 dezvoltării	
întreprinderilor	mici	şi	mijlocii	prin:	
• Identificarea	 întreprinzătorilor	
de	succes	

• Dezvoltarea	 competenţelor	
personale	 antreprenoriale	 şi	 a	
capacităţii	manageriale	

• Dezvoltarea	metodelor	moderne	
de	afaceri	

• Mobilizarea	 resurselor	
antreprenoriale	 româneşti	 şi	
întărirea	 dinamismului	
antreprenorial	 al	
întreprinderilor	 mici	 şi	 mijlocii	
din	România	

• Încurajarea	 schimbului	 de	
experienţă	 şi	 a	 dezvoltării	
relaţiilor	 pe	 plan	 local	 dar	 şi	 la	
nivel	internaţional	

• Dezvoltarea	 capacităţii	
întreprinderilor	 mici	 şi	 mijlocii	
de	 a	 elabora	 şi	 implementa	
strategii	de	afaceri	competitive		

• Sprijinirea	 întreprinderilor	 mici	
şi	 mijlocii	 pentru	 extinderea	
pieţelor	de	desfacere	şi	creşterea	
exporturilor	

• Dezvoltarea	 contactelor	 şi	
reţelelor	 de	 afaceri	 în	 afara	

Persoanele	 fizice	 care	
îndeplinesc	 cumulativ,	
la	 data	 depunerii	
formularului	 de	
înscriere,	 următoarele	
criterii	de	eligibilitate:	
-	sunt	cetăţeni	români;	
-	 au	 studii	 medii	 sau	
superioare	 definitivate	
cu	 diplomă	 de	
Bacalaureat/Licenţă	
sau	 adeverinţă	 care	 să	
ateste	 finalizarea	
studiilor;	
-	se	înscriu	la	activităţile	
prevăzute	 în	 Program,	
prin	 completarea	
formularului	 de	
înscriere.	
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	 PROGRAME	 CE	SE	FINANȚEAZĂ	 BENEFICIARI	

României	 şi	 iniţierea	 de	
cooperări	transfrontaliere	

4	 Programului	 naţional	
multianual	 pentru	
dezvoltarea	
antreprenoriatului	 în	
rândul	 femeilor	 din	
sectorul	
întreprinderilor	 mici	
şi	mijlocii	

(Femeia	manager)	

Dezvoltarea	 antreprenoriatului	 în	
rândul	 femeilor	 din	 sectorul	
întreprinderilor	mici	şi	mijlocii	prin:	
• Îmbunătăţirea	 performanţelor	
economice	 ale	 întreprinderilor	
existente	conduse	de	 femei,	prin	
accesarea	 surselor	 de	 finanţare	
de	la	bugetul	de	stat;	

• Stimularea	 auto-angajării	 şi	
creşterea	 numărului	 de	 femei	
întreprinzător	 în	 cadrul	
comunităţilor	de	afaceri;	

• Dezvoltarea	 capacităţii	 şi	 a	
spiritului	 antreprenorial	 în	
rândul	femeilor;	

• Dezvoltarea	 contactelor	 de	
afaceri	şi	stabilirea	unor	legături	
parteneriale	

• Creşterea	numărului	de	noi	locuri	
de	 muncă	 create	 în	 cadrul	
structurilor	 economice	 private	
conduse	de	femei	şi	a	beneficiilor	
aduse	economiei	naţionale.	

Operatorii	 economici:	
microîntreprinderile,	
persoanele	 fizice	
autorizate	 (PFA)	 care	
desfăşoară	 activităţi	
economice	 în	 mod	
independent,	
întreprinderile	
individuale	 și	 au	 cel		
puțin	 6	 luni	 de	 la	
înregistrarea	 la	
Registrul	 Comerţului	 la	
data	 deschiderii	
aplicaţiei	 de	 înscriere	
on-line	 în	 Program,	 iar	
cel	 puţin	 unul	 dintre	
asociaţi	 să	 fie	 femeie	 şi	
să	deţină	cel	puţin	50%	
din	 părţile	 sociale	 ale	
societăţii	 în	 cazul	
microîntreprinderilor	
aplicante,	 sau	
reprezentantul	
persoanei	 fizice	
autorizate	
(PFA)/întreprinderii	
individuale	 (II)	 	 care	
desfăşoară	 activităţi	
economice,	să	fie	femeie	

5	 Programului	 naţional	
multianual	 de	
microindustrializare	

(Microindustrializare)	

• Încurajarea	 şi	 stimularea	
dezvoltării	 întreprinderilor	 mici	
şi	mijlocii	în	sectoare	prioritare,	

• Creşterea	volumului	de	activitate	
şi	 a	 competitivităţii	 IMM	 din	
aceste	sectoare.		

Întreprinderi	 mici	 sau	
mijlocii	care	au	cel	puţin	
2	 exerciţii	 financiare	
încheiate	 la	 data	
deschiderii	 aplicaţiei	
electronice	 de	 înscriere	
a	planului	de	afaceri	

6	 Programului	 național	
multianual	 pentru	
susținerea	
meșteșugurilor	 și	
artizanatului	

(Meșteșuguri)	

• Stimularea	 dezvoltării	
meșteșugurilor	și	a	micii	industrii	
din	România,	a	 întăririi	clasei	de	
mici	meșteșugari	și	artizani,	care	
își	 desfășoară	 activitatea	
individual	 sau	 organizat	 prin	

Operatorii	 economici:	
întreprinderi	 mici	 și	
mijlocii	 definite	
conform	 prevederilor	
Legii	 nr.	 346/2004,	 cu	
modificările	 și	
completările	 ulterioare,	
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	 PROGRAME	 CE	SE	FINANȚEAZĂ	 BENEFICIARI	

intermediul	 asociațiilor	 ori	 al	
altor	organizații.	

• Protejarea	 meseriilor	 care	
presupun	 un	 număr	 mare	 de	
operații	 executate	 manual	 în	
practicarea	lor		

• Relansarea	 serviciilor	 și	 a	
produselor	realizate	de	aceștia,	în	
special	 a	 celor	 cu	 specific	
tradițional,	 inclusiv	 obiecte	 de	
artă	populară	și	artizanat,		

• Promovarea	 acestor	 produse	 și	
servicii	 pe	 piețele	 naționale	 și	
internaționale.	

societățile	 cooperative,	
inclusiv	 societățile	
cooperative	
meșteșugărești	 mixte,	
persoanele	 fizice	
autorizate	 care	
desfășoară	 activități	
economice	 în	 mod	
independent,	
întreprinderile	
individuale,	
întreprinderile	
familiale,	 precum	 și	
asociațiile	 profesionale	
sau	fundațiile.	

Programul	Operațional	Capital	Uman	(PO	CU)	

	 DOMENII	SPECIFICE	 CE	SE	FINANȚEAZĂ	 BENEFICIARI	

1	 Axă	 prioritară	 1	 -
Prioritatea	de	investiții	
8.2	 	 Integrarea	 durabilă	
pe	 piața	 forțelor	 de	
muncă	a	tinerilor	(ILMT),	
în	special	a	celor	care	nu	
au	un	loc	de	muncă,	care	
nu	 urmează	 studii	 sau	
cursuri	 de	 formare,	
inclusiv	 a	 tinerilor	 care	
se	 confruntă	 cu	 riscul	
excluziunii	 sociale	 și	 a	
tinerilor	din	comunitățile	
marginalizate,	 inclusiv	
prin	 implementarea	
garanției	pentru	tineri	

• Organizarea	 și	 derularea	 de	
programe	 de	 formare	
profesională	a	adulților	(cursuri	
de	 inițiere,	 calificare,	
recalificare,	 perfecționare	 sau	
specializare	

• Evaluarea	 și	 certificarea	
competențelor	 profesionale	
obținute	 pe	 alte	 căi	 decât	 cele	
formale,	respectiv		non-formale	
și/sau	informale	

• Furnizarea	 de	 servicii	
specializate	 pentru	 stimularea	
ocupării,	 respectiv,	 medierea	
muncii	

• Activități	 de	 acompaniament,	
adresate	 exclusiv	 tinerilor	
NEETs	 cu	 nivelurile	 de	
ocupabilitate	 C	 și	 D,	 respectiv	
”Greu	ocupabil”	și	 ”Foarte	greu	
ocupabil”	 în	 vederea	 sprijinirii	
acestora	 să	 participe	 la	
activitățile	proiectului.	Exemple	
de	activități	de	acompaniament,	
dar	fără	a	se	limita	la	acestea:	

• Furnizori	 autorizați	
de	 formare	
profesională	 a	
adulților;	

• Furnizori	 acreditați	
de	 servicii	
specializate	 pentru	
stimularea	ocupării;	

• Centre	 autorizate	 de	
evaluare	și	certificare	
a	 competențelor	
profesionale	obținute	
pe	alte	 căi	decât	 cele	
formale;	

• Sindicate	
• Patronate;	
• ONG-uri		
• Întreprinderi	 sociale	
de	inserție		

• Organizații	de	tineret,	
legal	constituite		

• Angajatori,	
constituite	 conform	
Legii	 nr.	 31/1990,	
republicată,	 cu	
modificările	 și	
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ü servicii	 de	 asistență	
medicală,	 psihologică	 și	
socială,	 oferite	 tinerilor	
NEETs,	 inclusiv	
consumatorilor	 de	 droguri	
dependenți	

ü servicii	 de	 asistență	 (creșă,	
afterschool,	 acompaniere)	
pentru	 persoanele	 aflate	 în	
îngrijirea	tânărului	NEETs.	

• Activități	 de	 promovare	 și	
animare	 adresate	 tuturor	
tinerilor	NEETs	
	

completările	
ulterioare	

• Serviciul	 public	 de	
ocupare	 (inclusiv	
unitățile	 cu	
personalitate	juridică	
din	subordinea	sa);	

2	 Axă	 prioritară	 2	 -
Prioritatea	de	investiții	
8.2		Integrare	durabilă	pe	
piața	 muncii	 a	 tinerilor	
(ILMT),	în	special	a	celor	
care	 nu	 au	 un	 loc	 de	
muncă,	 educație	 sau	
formare,	 inclusiv	 a	
tinerilor	 cu	 risc	 de	
excluziune	 socială	 și	 a	
tinerilor	din	comunitățile	
marginalizate,	 inclusiv	
prin	 punerea	 în	 aplicare	
a	 “garanției	 pentru	
tineret”	

• Organizarea	 și	 derularea	 de	
programe	 de	 formare	
profesională	a	adulților	(cursuri	
de	 inițiere,	 calificare,	
recalificare,	 perfecționare	 sau	
specializare)	

• Evaluarea	 și	 certificarea	
competențelor	 profesionale	
obținute	 pe	 alte	 căi	 decât	 cele	
formale,	respectiv		non-formale	
și/sau	informale	

• Furnizarea	 de	 servicii	
specializate	 pentru	 stimularea	
ocupării,	 respectiv,	 medierea	
muncii.	

• Activități	 de	 acompaniament,	
adresate	 exclusiv	 tinerilor	
NEETs	

• Activități	 de	 promovare	 și	
animare	 adresate	 tuturor	
tinerilor	NEETs	din	grupul	țintă	
al	proiectului	

• Furnizori	 autorizați	
de	 formare	
profesională	 a	
adulților;	

• Furnizori	 acreditați	
de	 servicii	
specializate	 pentru	
stimularea	ocupării;	

• Centre	 autorizate	 de	
evaluare	și	certificare	
a	 competențelor	
profesionale	obținute	
pe	alte	 căi	decât	 cele	
formale;	

• Sindicate	
• Patronate;	
• ONG-uri		
• Întreprinderi	 sociale	
de	inserție		

• Organizații	de	tineret,	
legal	constituite		

• Angajatori,	
constituite	 conform	
Legii	 nr.	 31/1990,	
republicată,	 cu	
modificările	 și	
completările	
ulterioare	

• Serviciul	 public	 de	
ocupare	 (inclusiv	
unitățile	 cu	
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personalitate	juridică	
din	subordinea	sa);	
	

3	 Axă	 prioritară	 3	 -
Prioritatea	de	investiții	
8.1-	 Accesul	 la	 locuri	 de	
muncă	 pentru	
persoanele	 aflate	 în	
căutarea	 unui	 loc	 de	
muncă	 și	 pentru	
persoanele	 inactive,	
inclusiv	 pentru	 șomerii	
de	lungă	durată	și	pentru	
persoanele	cu	șanse	mici	
de	angajare,	inclusiv	prin	
inițiative	 locale	 de	
angajare	și	sprijin	pentru	
mobilitatea	 forței	 de	
muncă.	

• Furnizarea	de	măsuri	active	de	
ocupare	care	constau	în	servicii	
personalizate	 de	 informare,	
consiliere	și	orientare,	sprijin	în	
găsirea	 de	 loc	 de	 muncă/	
plasarea	pe	piața	muncii	etc.	 în	
funcție	de	abilitățile	de	bază	ale	
persoanelor	 vizate	 pentru	 a	
stimula	 ocuparea	 forţei	 de	
muncă,	 în	 special	 pentru	 a	
beneficia	 de	 oportunităţile	 de	
angajare	pe	termen	lung	

• Participarea	 la	 programe	 de	
formare	 profesională	
personalizate	

• Participarea	 la	 programe	 de	
ucenicie	și	stagii	prin	acordarea	
de	 sprijin	 financiar	
angajatorilor	 (de	 exemplu	 prin	
acordarea	 de	 stimulente	
financiare,	 sprijinirea	
coordonatorilor	 de	 ucenicie/	
mentorilor	 implicați	 în	 acest	
proces,	 asigurarea	materialelor	
utilizate	în	procesul	de	învățare	
la	locul	de	muncă	etc.)	pentru	a	
organiza	astfel	de	scheme	

• Stimularea	 angajatorilor	 (de	
exemplu	 prin	 acordarea	 de	
stimulente	 financiare)	pentru	a	
crea	noi	locuri	de	muncă	

• Evaluare	 și	 certificare	 pentru	
recunoaşterea	 competenţelor	
dobândite	 în	 context	 informal	
şi	non-formal,	ca	modalitate	de	
creștere	a	șanselor	de	ocupare	

• Sprijin	 în	 găsirea	 unui	 loc	 de	
muncă/	 plasare	 pe	 piața	
muncii	etc.	

• Încurajarea	 mobilităţii	 forţei	
de	muncă	

• Entități	 relevante	
(furnizori	 de	
formare,	 furnizori	 de	
servicii	 de	 ocupare/	
evaluare	şi	certificare	
a	 competenţelor,	
sindicate,	 patronate,	
ONG-uri/	 organizații	
de	 tineret	 etc.)	 în	
parteneriat	 cu	
angajatori/	
Angajatori	

• MMFPSPV/	 SPO	
(inclusiv	 unităţile	 cu	
personalitate	juridică	
din	subordinea	sa)	în	
parteneriat	 cu	
entități	 relevante	
(angajatori,	 furnizori	
de	 formare,	 furnizori	
de	 servicii	 de	
ocupare/	 evaluare	 şi	
certificare	 a	
competenţelor,	
sindicate,	 patronate,	
camere	 de	 comerț	
etc)	
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4	 Axă	 prioritară	 3	 -
Prioritatea	de	investiții	
8.3	 –	 Activități	
independente,	
antreprenoriat	 și	
înființare	 de	
întreprinderi,	 inclusiv	 a	
unor	 microîntreprinderi	
și	 a	 unor	 întreprinderi	
mici	 și	 mijlocii	
inovatoare	

	

• Acordarea	 de	 sprijin	 financiar	
persoanelor	 fizice	 pentru	
înființarea	 de	 afaceri	 –	 sumă	
nerambursabilă	 care	 poate	 fi	
completată	 de	 posibilitatea	
apelării	 la	 produse	 financiare	
(tipul	acestora	va	 fi	 evidențiat	
prin	analiza	ex-ante		

• Furnizarea	 de	 servicii	
personalizate	 de	 consiliere/	
consultanță	(ex.	elaborare	plan	
de	afaceri,	consultanță	juridică,	
contabilitate,	 marketing,	
îmbunătățirea	 practicilor	 și	
dezvoltarea	 afacerilor	 etc.),	
formare	 profesională	
antreprenorială	 şi	 alte	 forme	
de	 sprijin	 (de	 exemplu,	
mentorat),	 atât	 în	 faza	 de	
înființare	a	afacerii,	cât	și	post	
înființare.	

• Acordarea	de	subvenții	pentru	
a	 crea	 noi	 locuri	 de	muncă	 în	
IMM-urile	existente	

• Furnizarea	 de	 servicii	 de	
consiliere/	 consultanță	 (ex.	
elaborare	 planuri	 de	 afaceri,	
consultanță	 juridică,	
contabilitate,	 marketing,	
îmbunătățirea	 practicilor	 și	
dezvoltarea	 afacerilor	 etc.),	
formare	 profesională	
antreprenorială	 şi	 alte	 forme	
de	 sprijin	 (de	 exemplu,	
mentorat)	 pentru	 dezvoltarea	
afacerii.	

• Administratorii	
schemei/	 schemelor	
de	antreprenoriat:	
	o	 furnizori	 de	
formare	profesională	
continuă	 autorizaţi,	
publici	şi	privaţi;	
o	 organizaţii	
sindicale	 şi	
patronate;	
o	 membri	 ai	
Comitetelor	
Sectoriale	 şi	
Comitete	 Sectoriale	
cu	 personalitate	
juridică;	
o	 autorităţi	 ale	
administraţiei	
publice	 locale	
(unităţi	
administrativ-
teritoriale);	
o	 asociaţii	
profesionale;	
o	 camere	 de	 comerţ	
şi	industrie;	
o	ONG-uri;	
o	universități;	
o	 Ministerul	
Economiei,	
Comerţului	 şi	
Relațiilor	 cu	 Mediul	
de	 Afaceri	 şi	
instituţii/	 agenţii/	
organizaţii	
subordonate/	
coordonate	 de	
acesta;	
o	 parteneriate	 între	
categoriile	 mai	 sus	
menționate.	
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• Persoane	 fizice	 care	
intenționează	 să	
înființeze	o	afacere	

• IMMuri	 non	 agricole	
din	urban	

5	 Axă	 prioritară	 3	 -
Prioritatea	de	investiții	
8.5	 -	 Adaptarea	 la	
schimbare	a	 lucrătorilor,	
a	 întrepririlor	 și	 a	
antreprenorilor	

• Coaching/	formare	profesională	
pentru	 managerii	 și	
antreprenorii	 din	 întreprinderi	
pentru	a-și	îmbunătăți	abilitățile	
antreprenoriale	și	manageriale;	

• Outplacementul	 lucrătorilor	
care	 urmează	 să	 fie	
disponibilizați/	 concediați,	
realizat	 cu	 sprijinul	 unor	 firme	
de	 consultanță	 care	 furnizează	
servicii	de:	orientare	 în	carieră,	
evaluarea	 carierei,	 întocmirea	
unui	 CV	 şi	 pregătirea	 pentru	
interviu,	 dezvoltarea	 de	 reţele,	
abilităţi	de	căutare	de	 locuri	de	
muncă,	inclusiv	plasare	pe	locuri	
de	 muncă	 în	 contextul	
restructurării	 companiilor	 şi	
sectoarelor	economice;	

• Sprijin	 pentru	 îmbunătățirea	
activității	 de	 management	 al	
resurselor	umane	în	companii		

• Introducerea	 unor	 modele	
inovatoare	 de	 organizare	 a	
muncii,	 productive	 și	 "verzi"	 în	
întreprinderi,	 practici	 care	 să	
asigure	 sănătatea	 și	 securitatea	
la	 locul	 de	 muncă,	 care	
îmbunătățesc	 statutul	
profesional	 și	 de	 sănătate	 al	
angajaților,	 care	 asigură	 un	
tratament	 egal	 la	 locul	 de	
muncă,	 inclusiv	 pentru	 nevoile	
lucrătorilor	vârstnici;	

• Introducerea	 unor	 forme	
flexibile	 de	 ocupare	 (ex.	muncă	
la	 domiciliu,	 teleworking,	
program	de	lucru	flexibil	etc.)	

• Angajatori/	
sindicate/	 patronate	
etc.	 care	 își	
desfășoară	
activitatea	în	:	
o sectoarele	
economice	 cu	
potențial		
competitiv	
identificate	
conform	SNC		

o domeniile	 de	
specializare	
inteligentă	
conform	SNCDI;	

o a	 celor	 care	
intenționează	 să	
își	 adapteze	
activitatea	 la	
aceste	 sectoare/	
domenii	
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• Planificare	strategică	pe	termen	
lung	 în	 companii,	 care	
anticipează	schimbările;	

6	 Axă	 prioritară	 3	 -
Prioritatea	de	investiții	
10.3	-Creșterea	accesului	
egal	 la	 învățarea	 pe	 tot	
parcursul	 vieții	 pentru	
toate	grupele	de	vârstă	în	
cadre	 formale,	
nonformale	 și	 informale,	
actualizarea	
cunoștințelor,	 a	
competențelor	 și	 a	
aptitudinilor	 forței	 de	
muncă	 și	 promovarea	
unor	 parcursuri	 de	
învățare	 flexibile,	
inclusiv	 prin	 orientarea	
profesională	 și	 validarea	
competențelor	
dobândite	

• Participarea	 angajaților	 la	
programe	 de	 formare	
profesională	 (cursuri	 de	
calificare	 de	 nivel	 2-4	 conform	
Cadrului	Național	al	Calificărilor,	
cursuri	 de	 scurtă	 durată,	 de	
specializare	 și	 perfecționare	
etc.)	în	concordanță	cu	cerințele	
locurilor	 de	 muncă	 din	
sectoarele	 economice	 cu	
potențial	competitiv	identificate	
conform	SNC	şi	din	domeniile	de	
specializare	inteligentă	conform	
SNCDI.		

• Evaluare/	validare	și	certificare	
pentru	 recunoașterea	
competențelor	 aferente	
cerințelor	 locurilor	 de	 muncă	
din	 sectoarele	 economice	 cu	
potențial	competitiv	identificate	
conform	SNC	şi	din	domeniile	de	
specializare	inteligentă	conform	
SNCDI	

• Stimularea	angajatorilor	pentru	
organizarea	 de	 programe	 de	
învățare	la	locul	de	muncă	

• Angajatori	 (cu	
activitate	 prezentă/	
viitoare	 în	
domeniile/	
sectoarele	economice	
identificate	 conform	
SNC	şi	SNCDI)	

7	 Axă	 prioritară	 4	 -
Prioritatea	de	investiții	
9.2	 -	 Integrarea	 socio-
economică	 a	
comunităților	
marginalizate,	 cum	 ar	 fi	
romii	

• Realizarea	 de	 analize	 complexe	
la	 nivel	 de	 comunitate	 (non-
CLLD)	 care	 să	 evidențieze	
nevoile	 locale,	 potențialul	 de	
dezvoltare,	 inclusiv	 al	 mediului	
de	 afaceri	 local,	 profile	 de	
resurse	 umane	 și	 competențe,	
cererea	 locală/a	 zonelor	
învecinate	de	pe	piața	 forței	 de	
muncă,	 identificarea	 de	 soluții	
viabile	 care	 să	 urmărească	
incluziunea	 socială	 a	
comunităților	 vulnerabile,	
precum	 şi	 implementarea	
planurilor	 de	 acțiune	
subsecvente;	

• Autoritățile	 publice	
locale	 şi	 centrale	 cu	
responsabilităţi	 în	
domeniu,	 în	
parteneriat	 cu	 actori	
cu	 expertiză	
relevantă	 pentru	
acțiunile	selectate;	

• ONG-uri	 în	
parteneriat	 cu	 actori	
cu	 expertiză	
relevantă	 pentru	
acțiunile	selectate;	

• Administratorii	
schemelor	 de	 tip	
grant	global.	
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• Acțiuni	 de	 facilitare	 și	 mediere	
pentru	 identificarea	 și	
consolidarea	 de	 parteneriate	
pentru	 rezolvarea	 problemelor	
comunității	 printr-o	 abordare	
participativă;	

• Sprijin	 pentru	 creşterea	
accesului	 și	 participării	 la	
educaţia	 timpurie/învățământ	
primar	și	secundar	şi	reducerea	
părăsirii	 timpurii	 a	 școlii	 prin	
acordarea	 unor	 pachete	
integrate,	 (ex.	 costuri	 de	
transport	 şi	 masă,	 materiale	
educaţionale,	 accesul	 la	 servicii	
medicale	 şi	 sociale,	 măsuri	 de	
prevenție,	 măsuri	 de	
acompaniere,	 adaptate	 nevoilor	
și	specificului	comunităţii	etc.);	

• Realizarea	 de	 analize	 complexe	
la	 nivel	 de	 comunitate	 (non-
CLLD)	 care	 să	 evidențieze	
nevoile	 locale,	 potențialul	 de	
dezvoltare,	 inclusiv	 al	 mediului	
de	 afaceri	 local,	 profile	 de	
resurse	 umane	 și	 competențe,	
cererea	 locală/a	 zonelor	
învecinate	de	pe	piața	 forței	 de	
muncă,	 identificarea	 de	 soluții	
viabile	 care	 să	 urmărească	
incluziunea	 socială	 a	
comunităților	 vulnerabile,	
precum	 şi	 implementarea	
planurilor	 de	 acțiune	
subsecvente.	

• Acțiuni	 de	 facilitare	 și	 mediere	
pentru	 identificarea	 și	
consolidarea	 de	 parteneriate	
pentru	 rezolvarea	 problemelor	
comunității	 printr-o	 abordare	
participativă.	

• Sprijin	 pentru	 creşterea	
accesului	 și	 participării	 la	
educaţia	 timpurie/învățământ	
primar	și	secundar	şi	reducerea	
părăsirii	 timpurii	 a	 școlii	 prin	
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acordarea	 unor	 pachete	
integrate.	

• Sprijin	 pentru	 accesul	 și/sau	
menținerea	 pe	 piața	 muncii,	
precum	și	pentru	participarea	la	
programe	de	ucenicie	și	stagii	a	
persoanelor	 din	 cadrul	
comunităților	marginalizate.	

• Sprijin	 pentru	 accesul	 și/sau	
menținerea	 pe	 piața	 muncii,	
precum	și	pentru	participarea	la	
programe	de	ucenicie	și	stagii	a	
persoanelor	 din	 cadrul	
comunităților	marginalizate.	

• Sprijinirea	dezvoltării/furnizării	
de	servicii	sociale/	furnizarea	de	
servicii	 în	 cadrul	 centrelor	
comunitare	 integrate	 medico-
sociale.	

• Campanii	 de	 informare	 şi	
conştientizare/acţiuni	 specifice	
în	 domeniul	 combaterii	
discriminării	

8	 Axă	 prioritară	 4	 -
Prioritatea	de	investiții	
9.5	 -	 Promovarea	
antreprenoriatului	social	
și	 integrare	 profesională	
în	întreprinderi	sociale	și	
a	 economiei	 sociale	 și	
solidarității	 în	 scopul	 de	
a	facilita	accesul	la	locuri	
de	muncă	

• Sprijin	 (ex.	 formare	
profesională,	 consiliere,	
consultanță	 în	 domeniul	
antreprenoriatului,	identificarea	
de	 piețe	 de	 desfacere,	
dezvoltarea	 capacității	 și	
abilităților	 în	 diferite	 domenii	
etc.)	 pentru	 înfiinţarea	 de	 noi	
întreprinderi	 sociale	 și	
dezvoltarea	 celor	 existente,	
inclusiv	 acordarea	 de	 sprijin	
financiar	 sub	 forma	 micro-
granturilor.	

• Crearea	 şi	 consolidarea	
parteneriatelor	 cu	 actorii	
relevanţi	de	pe	piaţa	muncii,	din	
sistemul	 de	 învăţământ/	 de	
asistenţă	medicală/	de	asistență	
socială	 sau	 din	 administraţia	
locală/	 centrală	 în	 vederea	
creșterii	implicării	în	furnizarea	
de	 servicii	 pentru	 grupurile	
vulnerabile.	

• Entități	de	economie	
socială	 existente/	
nou	înființate	

• Administratorii	
schemei	 de	 grant	
global	 (pentru	
măsurile	 care	
vizează	acordarea	de	
sume	
nerambursabile)	 în	
situația	 în	 care	 se	
optează	pentru	acest	
mecanism	 de	
implementare.	

• În	 situația	 utilizării	
instrumentelor	
financiare,	
beneficiarul	 acțiunii	
poate	 fi	 fondul	
fondurilor/entitatea	
implicată	 în	
implementarea	
mecanismului	 de	
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• Crearea	unor	reţele	de	sprijin	şi	
de	 cooperare,	 stabilirea	 de	
parteneriate,	 pentru	
diseminarea	de	bune	practici	 și	
informații,	 activităţi	 de	
consolidare	 a	 capacităţii	 şi	
transferul	de	know-how	cu	alte	
comunităţi	şi	cu	actorii	relevanţi	
la	nivel	de	ţară	sau	din	alte	State	
Membre.	

• Accesibilizarea	 locurilor	 de	
muncă	 în	 vederea	 desfăşurării	
activităţii	 în	 cadrul	
întreprinderilor	 sociale	 de	
inserţie.	

• Dezvoltarea	 instrumentelor	
pentru	o	mai	bună	cunoaștere	a	
sectorului	 și	 îmbunătățirea	
vizibilității	 economiei	 sociale	 -	
inclusiv	inițiative	de	promovare	
a	 mărcii	 sociale	 și	 de	
conștientizare	 a	 formelor	
specifice	 de	 acțiune	 ale	
economiei	sociale.	

instrumente	
financiare.	
	

9	 Axă	 prioritară	 4	 -
Prioritatea	de	investiții	
9.7		
Îmbunătățirea/Creșterea	
accesului	 la	 servicii	
durabile	de	calitate	înaltă	
la	 prețuri	 accesibile,	
inclusiv	 asistență	
medicală	 și	 servicii	
sociale	 de	 interes	
general)	

• Dezvoltarea	 mecanismului	 de	
identificare	 a	 nevoilor	
individuale	 ale	 persoanelor	
vulnerabile	 cu	 nevoi	 speciale	 și	
măsuri/	 proceduri	 de	
intervenție.	

• Dezvoltarea	 unui	 mecanism	 de	
monitorizare	 și	 evaluare	 a	
nevoilor	 de	 servicii	 sociale	 la	
nivel	local.	

• Elaborarea	 instrumentelor	
standard	 de	 intervenţie	
integrată,	scheme	de	parcurs/	de	
intervenţie	 pentru	 beneficiarii	
de	 servicii	 integrate	 (sociale,	
medicale,	 de	 ocupare,	 de	
educaţie,	etc.)	la	nivel	comunitar,	
în	 vederea	 incluziunii	 sociale,	
obligaţia	 realizării	 echipei	
interdisciplinare	 şi	
interinstituţionale.	

• Autorități	 publice	
(centrale	și	locale)	cu	
responsabilități	 în	
domeniul	 asistenței	
sociale	

• Furnizori	 de	 servicii	
sociale	

• ONG-uri	 acreditate	
ca	 furnizori	 de	
servicii	sociale	

• Institute	de	cercetare	
si	universități	
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• Consolidarea	 capacităţilor	 de	
colectare	 a	 datelor,	 analiză	 şi	
prognoză,	 etc.,	 în	 domeniul	
asistenţei/incluziunii	 sociale,	
inclusiv	 cele	 care	 vizează	
managementul	 proceselor	 de	
dezinstituționalizare.	

• Activităţi	de	formare,	calificare	şi	
consiliere	pentru	personalul	din	
instituțiile	 de	 asistență	 socială,	
precum	 și	 al	 furnizorilor	 de	
servicii	sociale,	inclusiv	activităţi	
de	schimb	de	experienţă	(posibil	
în	 contextul	 cooperării	 trans-
naţionale).	

• Sprijin	 	 pentru	 	 consolidarea	
reţelei	 publice	 de	 asistenţă	
socială	 comunitară	 prin	
furnizarea	 de	 servicii	 sociale	
adaptate	 nevoilor	 populaţiei	
prin	 asigurarea	 resurselor	
umane	adecvate.	

• Sprijin	pentru	operaționalizarea	
aplicării	 de	 soluții	 TIC	 (e-
asistență	 socială,	 serviciile	
electronice	etc)		

• Dezvoltarea	 unei	 metodologii	
integrate	 de	 management	 al	
cazurilor	prin	utilizarea	TIC	

• Sprijin	 pentru	 creşterea	
capacităţii	tehnice	a	personalului	
implicat	 în	 implementarea	
programelor	 prioritare	 de	
sănătate	la	nivel	naţional	şi	local	

• Sprijin	 pentru	 creşterea	
capacităţii	 tehnice	 a	
profesioniştilor	din	specialităţile	
de	 sănătate	 publică	 din	
autorităţile	 de	 sănătate	 publică,	
institutele	 şi	 instituţiile	
medicale,	 a	 celor	 ce	 contribuie	
direct	 sau	 indirect	 la	 asigurarea	
calităţii	serviciilor	esenţiale	

• Sprijin	 pentru	 furnizarea	 unor	
programe	şi	servicii	de	sănătate	
esenţiale	 cu	 o	 componentă	
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puternic	 orientată	 către	
prevenire,	 depistare	 precoce	
(screening),	 diagnostic	 și	
tratament	precoce	al	patologilor	
prioritare	

• Furnizarea	 de	 servicii	 integrate	
de	sprijin	în	vederea	tranziţiei	de	
la	 servicii	 de	 îngrijire	
instituţionalizate	către	servicii	la	
nivelul	 comunităţii,	 inclusiv	 în	
complementaritate	 cu	
FEDR/FEADR	 (ex.	 locuințe	
protejate,	 locuinţe	 sociale,	
apartamente	 de	 tip	 familial,	
servicii	 de	 îngrijire	 la	 domiciliu,	
centre	de	 îngrijire	de	zi,	 servicii	
comunitare	 de	 sănătate	 și	
asistență	 socială	 integrate,	
centre	de	tip	respiro,	etc.)	

10	 Axă	 prioritară	 5	 -
Prioritatea	de	investiții	
9.6	 Strategii	 de	
dezvoltare	 locală	
elaborate	 la	 nivelul	
comunității			

• Activități	 de	 dezvoltare	
comunitară	integrată:		

ü Realizarea	 de	 analize	
cuprinzătoare	 la	 nivel	 de	
comunitate	 care	 să	 evidențieze	
nevoile	 locale,	 potențialul	 de	
dezvoltare,	 inclusiv	 a	 mediului	
de	 afaceri,	 profile	 de	 resurse	
umane	 și	 competențe,	 cererea	
locală/	 	a	zonelor	învecinate	de	
pe	piața	forței	de	muncă,	care	să	
urmărească	 incluziunea	 socială	
a	 persoanelor/	 grupurilor/	
comunităților	vulnerabile;	

ü Elaborare	 de	 strategii	 de	
dezvoltare	 a	 comunității	 și	
planuri	 de	 acțiune/	 dezvoltare	
comunitară	 pentru	 rezolvarea	
problemelor	comunității	printr-
o	abordare	participativă;	

ü Campanii	 de	 conştientizare	 şi	
acţiuni	 specifice	 pentru	
creşterea	 responsabilităţii	
sociale	 şi	 promovarea	
incluziunii	 active	 (inclusiv	 prin	
valorizarea	modelelor	de	succes	
din	

• Administratorul/	
administratorii	
schemei/	 schemelor	
de	tip	grant	global	în	
situația	 în	 care	 se	
optează	pentru	acest	
mecanism	 de	
implementare	

• Autoritățile	 locale	 cu	
responsabilități	
îndomeniu,	 în	
parteneriat	cu	actorii	
sociali	 relevanți/	
Furnizori	 de	 servicii	
sociale	 în	 condițiile	
legii	
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rândul	 comunităților	 țintă	 prin	
combaterea	tuturor	formelor	de	
discriminare	 şi	 promovarea	
egalităţii	de	şanse);	

ü Informare,	 consiliere,	 formare/	
dezvoltare	 profesională	
(inclusiv	prin	schimbul	de	bune	
practici,	 activităţi	 de	
consolidare	 a	 capacităţii	 şi	
transfer	 de	 know-how	 cu	 alte	
comunităţi	şi	cu	actori	relevanţi	
la	nivel	de	ţară	sau	din	alte	State	
Membre)	

11	 Axă	 prioritară	 6	 -
Prioritatea	de	investiții	
10.1	 -	 Reducerea	 și	
prevenirea	 părăsirii	
timpurii	 a	 școlii	 și	
promovarea	 accesului	
egal	 la	 participarea	
educație	 timpurie,	
învățământ	 primar	 și	
învățământ	 secundar	 de	
calitate,	 inclusiv	 prin	 căi	
formale,	 non-formale	 și	
informale	 pentru	
reintegrarea	 în	 educație	
și	formare	

• Sprijinirea	 participării	 la	
învăţământul	 ante-preșcolar	 și	
preșcolar	în	special	a	grupurilor	
cu	 risc	 de	 părăsire	 timpurie	 a	
școlii,	 cu	 accent	 pe	 copiii	
aparținând	minorității	Roma	

• Activități	 menite	 să	 readucă	 în	
sistemul	de	educație	și	 formare	
tineri	 și	 adulți	 care	 nu	 și-au	
finalizat	educația	obligatorie	

• Asigurarea	 programelor	 de	
formare	 profesională	 în	 cadrul	
programului	 ”A	doua	 șansă”,	 în	
special	 în	 vederea	 creșterii	
șanselor	 de	 integrare	 pe	 piața	
muncii	 absolvenților	 de	
învățământ	secundar	inferior;	

• Consiliere	 și	 programe	 de	
educație	 parentală	 pentru	
membrii	 familiilor	 copiilor	 și	
adulților	 care	 se	 află	 în	 afara	
sistemului	educațional;	

• Studii,	 analize	 care	 să	 vizeze	
participarea	 la	 educație,	 în	
special	 a	 copiilor	 și	 tinerilor	
aparținând	 minorității	 roma,	 a	
celor	 care	 provin	 din	 medii	
dezavantajate	 socio-economic,	
din	 mediul	 rural,	 precum	 și	 a	
copiilor/	tinerilor	cu	dizabilități;	

• MECS	 și	 agenții,	
structuri/	 alte	
organisme	 aflate	 în	
subordinea/	
coordonarea	MECS	

• Instituții	 de	
învățământ	

• Furnizori	 de	 servicii	
de	 orientare,	
consiliere,	 mediere	
școlară	 și	 servicii	
alternative,	publici	și	
privați	

• Parteneri	 sociali	 din	
învățământul	
preuniversitar	 (ex.	
organizații	
sindicale);	

• Instituții	 de	 cult	 și	
asociații	religioase;	

• Instituții/	 agenții	
guvernamentale	 cu	
atribuții	 în	 domeniul	
incluziunii	sociale.		

• Autoritățile	 publice	
locale	 cu	 atribuții	 în	
domeniul	 educației	
de	 nivel	
preuniversitar;	

• ONG-uri.	
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12	 Axă	 prioritară	 6	 -
Prioritatea	de	investiții	
10.3	 Creșterea	accesului	
egal	 la	 învățarea	 pe	 tot	
parcursul	 vieții	 pentru	
toate	grupele	de	vârstă	în	
cadre	 formale,	
nonformale	 și	 informale,	
actualizarea	
cunoștințelor,	 a	
competențelor	 și	 a	
aptitudinilor	 forței	 de	
muncă	 și	 promovarea	
unor	 parcursuri	 de	
învățare	 flexibile,	
inclusiv	 prin	 orientarea	
profesională	 și	 validarea	
competențelor	
dobândite	

• Sprijin	 pentru	 participarea	 la	
programele	 de	 FPI,	 în	 special	
pentru	 copiii	 și	 tinerii	 care	
provin	 din	 comunități	
dezavantajate,	 cu	 accent	 pe	
mediul	 rural	 și	 cei	 aparținând	
minorității	roma,	precum:	burse	
de	studii,	mobilități,	constituirea	
de	 rețele	 și	 comunități	 virtuale	
de	 studii	 de	 la	 distanță	 etc.,	 a	
căror	 acordare	 va	 fi	
condiționată	 de	 absolvirea	
studiilor	și	ocuparea	unui	loc	de	
muncă/	continuarea	studiilor	în	
termen	de	6	luni	de	la	absolvire	

• Suport	 pentru	 participarea	 la	
programe	 de	 ucenicie	 pentru	
persoanele	care	optează	pentru	
acest	 tip	 de	 formare	
profesională	 la	 finalizarea	
învățământului	obligatoriu;	

• Dezvoltarea	 și	 furnizarea	 de	
servicii	 de	 consiliere	 și	 tutorat	
pentru	 elevi	 pentru	 stimularea	
participării	 la	 programele	 FPI	
adecvate	 opțiunilor	 lor	
profesionale	 și	 corelate	 cu	
tendințele	de	evoluție	ale	pieței	
muncii;	

• Sprijin	 pentru	 participarea	 la	
programele	de	FPC	prin	măsuri	
integrate	 și	 flexibile	 cum	 ar	 fi:	
programe	 care	 vizează	
îmbunătățirea	 abilităților	 de	
bază	 și	 transversale,	 atât	
profesionale,	 cât	 și	 non-
profesionale,	 precum	 și	 a	
competențelor	antreprenoriale;	

• Acțiuni	 de	 consiliere	
profesională	 și	 tutorat	 pentru	
grupul	 țintă	 vizat	 pentru	
încurajarea	 participării	 la	
programele	 de	 FPC,	 inclusiv	 în	
legătură	 directă	 cu	 susținerea	
proceselor	 de	 validare	 a	
rezultatelor	 învățării	 dobândite	

• MECȘ;	
• MMFPSPV;	
• Agenții,	 structuri	
subordonate	 sau	
aflate	în	coordonarea	
MECȘ/	 MMFPSPV	 și	
alte	 organisme	
publice	cu	atribuții	în	
domeniul	 formării	
profesionale	

• ANOFM	și	structurile	
teritoriale	 ale	
acesteia	 cu	
personalitate	
juridică;	

• Unități	 de	
învățământ;	

• Instituții	 de	
învățământ	superior;	

• Membri	 ai	
Comitetelor	
Sectoriale	 și	
Comitete	Sectoriale;	

• Organizații	sindicale;	
• Patronate;	
• Asociații	
profesionale;	

• Furnizori	 de	 servicii	
de	 consiliere	 și	
orientare	
profesională/	pentru	
carieră;	

• Furnizori	 de	 servicii	
de	ocupare;	

• Camere	 de	 comerț,	
industrie	 și	
agricultură;	

• ONG-uri.	
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în	 contexte	 non-formale	 și	
informale,	 dezvoltarea	 carierei	
și	 căutarea	 de	 noi	 oportunități	
pentru	locuri	de	muncă;	

• Acțiuni	 de	 evaluare,	
recunoaștere	 și	 validare	 a	
rezultatelor	 învățării	 dobândite	
în	 contexte	 non-formale	 și	
informale;	

• Organizarea	 de	
campanii/acțiuni	 de	 informare	
și	conștientizare	

• Alte	 acțiuni	 inovative	 pentru	
creșterea	participării	la	FPC/FPI	
și	 oferirea	 unui	 sprijin	
educațional	 individualizat,	
inclusiv	 prin	 activități	 de	
cooperare	 transnațională	 și	
transfer	de	bune	practici	

13	 Axă	 prioritară	 6	 -
Prioritatea	de	investiții	
10.4	 Sporirea	 relevanței	
pe	 piața	 forțelor	 de	
muncă	 a	 educației	 și	 a	
sistemelor	 de	 formare,	
facilitarea	tranziției	de	la	
educație	la	piața	forțelor	
de	muncă	și	consolidarea	
formării	 și	 a	 sistemelor	
de	 formare	profesională,	
precum	 și	 a	 calității	 lor,	
inclusiv	 prin	mecanisme	
de	 anticipare	 a	
competențelor,	
adaptarea	 programelor	
de	 învățământ	 și	
instituirea	și	dezvoltarea	
unor	sisteme	de	învățare	
la	 locul	 de	 muncă,	
inclusiv	 a	 unor	 sisteme	
de	 învățare	 duală	 și	
programe	de	ucenicie	

	

• Sprijinirea	 încheierii	 unor	
parteneriate	 sustenabile	 cu	
sectorul	 privat	 pentru	
facilitarea	 tranziției	 de	 la	
educație	la	un	loc	de	muncă	prin	
instituirea	 unui	 sistem	
funcțional	 de	 stagii	 de	 practică	
la	 un	 potențial	 angajator,	
programe	 de	
internship/programe	 de	
învățare	 la	 locul	 de	muncă	 etc.,	
inclusiv	 prin	 încurajarea	
implicării	 angajatorilor	 în	
programe	de	învățare	la	locul	de	
muncă;	

• Organizarea	 și	 derularea	
programe	 de	 învățare	 prin	
experiență	 practică,	 furnizarea	
de	 servicii	 de	 consiliere	 și	
orientare	profesională	 axate	pe	
dobândirea	 de	 competențe	
transversale	 corelate	 cu	
necesitățile	pieței	muncii	

• MECȘ	 și	 structuri/	
agenții/	 organisme	
relevante,	
subordonate/	
coordonate;	

• Agenții,	 structuri,	
organisme	 aflate	 în	
subordinea/coordo
narea	MECȘ	

• Instituții	 de	
învățământ	
superior;	

• Școli	doctorale;	
• Institute/centre	 de	
cercetare;	

• Academia	Română;	
• Angajatori;	
• Asociații	
profesionale;	

• Camere	de	comerț	și	
industrie;	

• Instituții	 și	
organizații	 membre	
ale	 Pactelor	
Regionale	 și	
Parteneriatelor	
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Locale	 pentru	
Ocupare	 și	
Incluziune	Socială.	

14	 Axă	 prioritară	 6	 -
Prioritatea	de	investiții	
8.2	 Integrarea	 durabilă	
pe	 piaţa	 muncii	 a	
tinerilor,	 în	 special	 a	
celor	 care	 nu	 sunt	
angajaţi,	 nu	 sunt	 incluşi	
în	 nici	 o	 formă	 de	
învăţământ	 sau	 formare,	
inclusiv	 tinerii	 care	 se	
află	în	risc	de	excluziune	
socială	 şi	 tinerii	 din	
comunităţile	
marginalizate,	 inclusive	
prin	 implementarea	
Garanţiei	pentru	Tineret	

• Reintegrarea	 în	 cadrul	
sistemului	 de	 învățământ	 în	
vederea	 completării/	 finalizării	
studiilor	 prin	 măsuri	 de	 tip	 a	
doua	 șansă,	 inclusiv	 prin	
participarea	 la	 programe	 de	
formare	 profesională	 inițială	 a	
tineri	 neets	 șomeri	 cu	 vârsta	
între	16	 -	24	ani,	 înregistrați	 la	
SPO	

• Consiliere	 și	 orientare	adresate	
tinerilor	 neets	 șomeri	 și	
părinților	 cu	 scopul	de	a	 crește	
nivelul	 de	 conștientizare	 a	
avantajelor	 participării	 la	
programe	de	tip	a	doua	șansă	

• Măsuri	 care	 promovează	
educația	interculturală,	stima	de	
sine,	 abordări	 didactice	
adaptate	 categoriilor	
dezavantajate	

• Implicarea	mediatorului	școlar,	
• Sprijin	 individualizat	 pentru	
prevenirea	 absenteismului	 și	
abandonului,	 inclusiv	 prin	
activități	 de	 cooperare	
transnațională	 și	 transfer	 de	
bune	 practici,	 măsuri	 de	
acompaniament	

• Asigurarea	 resurselor	 umane	
calificate	 roma	 pentru	
învățământul	preșcolar,	inclusiv	
prin	 încurajarea	 mobilităţii	
personalului	 didactic	 prin	
scheme	 de	 mobilitate	
profesională,	 asigurarea	 unor	
programe	de	mentorat	

• Ministerul	 Educației	
Naționale	(MEN)	

• Ministerul	 Muncii,	
Familiei,	 Protecției	
Sociale	 și	
Persoanelor	
Vârstnice	

• Agenţii,	 structuri	
subordonate	 sau	
aflate	în	coordonarea	
MEN/MMFPSPV	

• Centrul	 Naţional	 de	
Dezvoltare	 a	
Învăţământului	
Profesional	şi	Tehnic	

• Agenţia	 Naţională	
pentru	 Ocuparea	
Forţei	 de	 Muncă	 şi	
structurile	teritoriale	
ale	 acesteia	 cu	
personalitate	
juridică	

• Membri	 ai	
Comitetelor	
Sectoriale	 şi	
Comitete	 Sectoriale	
cu	 personalitate	
juridică	

• Organizaţii	sindicale	
• Patronate	
• Asociaţii	
profesionale	

• Furnizori	 de	 servicii	
de	 consiliere	 și	
orientare	
profesională/	pentru	
carieră	

• Furnizori	 de	 servicii	
de	ocupare	

• Camere	 de	 comerț,	
industrie	 și	
agricultură	
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• ONG-uri	

	

Programul	Operațional	Capacitate	Administrativă	(PO	CA)	

	 DOMENII	SPECIFICE	 CE	SE	FINANȚEAZĂ	 BENEFICIARI	

1	 Axa	 prioritară	 1	 -	
Prioritate	 de	 investiții	
11i	 -	 Efectuarea	 de	
investiții	 în	 capacitatea	
instituțională	 și	 în	
eficiența	 administrațiilor	
și	 a	 serviciilor	 publice	 la	
nivel	național,	regional	și	
local	în	vederea	realizării	
de	 reforme,	 a	 unei	 mai	
bune	 legiferări	și	a	bunei	
guvernanțe	–	O.S	1.1	

Măsuri	 pentru	 susținerea	 ONG-
urilor	și	a	partenerilor	sociali:	

• dezvoltarea	 de	 instrumente	
independente	 de	 monitorizare	
și	evaluare	a	politicilor	publice	

• dezvoltarea	 de	 mecanisme/	
instrumente	 de	 consolidare	 a	
dialogului	social	și	civic	

• dezvoltarea	 de	 acțiuni	 de	
formulare	 și	 promovare	 de	
propuneri	 alternative	 la	
politicile	 publice	 inițiate	 de	
Guvern,	conform	SCAP;	

• dezvoltarea	 de	 proceduri,	
mecanisme	 pentru	 susținerea	
și	 promovarea	 inițiativelor	 de	
reformă	 a	 administrației	
publice	 și	 de	 interacțiune	 cu	
autoritățile	 și	 instituțiile	
administrației	publice	

• dezvoltarea	 capacității	
partenerilor	 sociali	 și	 a	 ONG	
prin	 instruiri,	 activități	
întreprinse	 în	 comun,	
participarea	 și	 dezvoltarea	 de	
rețele	 tematice	 locale/	
naționale/	europene	

• dezvoltarea	 responsabilităţii	
civice,	 de	 implicare	 a	
comunităţilor	 locale	 în	 viaţa	
publică	 și	 de	 participare	 la	
procesele	 decizionale,	 de	
promovare	a	egalități	de	șanse	
și	 nediscriminării,	 precum	 și	 a	
dezvoltării	durabile	

• Autorități	și	instituții	
publice	centrale		

• Autorități	
administrative	
autonome	

• ONG,	 parteneri	
sociali	

• Instituții	 de	
învățământ	 superior	
acreditate	 și	 de	
cercetare,	 Academia	
Română	
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2	 Axa	 prioritară	 2	 -	
Prioritate	 de	 investiții	
11i	 -	 Efectuarea	 de	
investiții	 în	 capacitatea	
instituțională	 și	 în	
eficiența	 administrațiilor	
și	 a	 serviciilor	 publice	 la	
nivel	național,	regional	și	
local	în	vederea	realizării	
de	 reforme,	 a	 unei	 mai	
bune	 legiferări	și	a	bunei	
guvernanțe	–	OS	2.1	

Sprijinirea	 introducerii	 de	
instrumente,	 procese	 de	
management	la	nivel	local	
	
• introducerea/extinderea	
utilizării	 de	 instrumente	 de	
management	 al	 calității	 și	
performanței	 (utilizarea	
sistemelor	 și	 instrumentelor	 de	
management	 al	 calității	 în	
administrația	 publică	 locală	 pe	
baza	Planului	de	acțiune	etapizat	
pentru	 implementarea	
managementului	 calității	
elaborat	la	nivel	național);	

• implementarea	 standardelor	 de	
cost	 și	 de	 calitate	 dezvoltate	
pentru	serviciile	publice;		

• implementarea	 de	 mecanisme	
pentru	 eficientizarea	
cheltuielilor	 publice	 și	 de	
stimulare	 a	 colectării	 taxelor	 și	
impozitelor	locale;	

• mecanisme/metode	eficiente	de	
planificare	și	gestiune	a	execuţiei	
bugetare;	

• implementarea	 măsurilor	 de	
simplificare	 a	 procedurilor	
administrative	 aplicabile	
cetățenilor	 (în	 conformitate	 cu	
planul	integrat	de	simplificare	a	
procedurilor	 pentru	 cetățeni,	
analiza	privind	evenimentele	de	
viață);	

• schimburi	 de	
experiență/networking-ul	 cu	
autorități,	 instituții,	 organisme	
publice	 naționale	 și	
internaționale;	
	

Măsuri	 pentru	 susținerea	
organizațiilor	 non-guvernamentale	
și	a	partenerilor	sociali	
	

• autorități	 și	 instituții	
publice	 locale	 de	 la	
nivelul	 județelor	 și	
municipiilor;	

• ONG,	parteneri	sociali;	
• instituții	 de	
învățământ	 superior	
acreditate	 și	 de	
cercetare,	 Academia	
Română;	
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• dezvoltarea	 de	 instrumente	 de	
monitorizare	 și	 evaluare	
independentă	 a	 politicilor	 și	
strategiilor	la	nivel	local;	

• dezvoltarea	 de	 proceduri,	
mecanisme	pentru	susținerea	și	
promovarea	dezvoltării	 la	nivel	
local	 și	 de	 interacțiune	 cu	
autoritățile	 și	 instituțiile	
administrației	publice;	

• dezvoltarea/implementarea	
mecanismelor	 de	 consultare	 a	
autorităților	 și	 instituțiilor	
publice	cu	ONG-urile,	partenerii	
sociali	 și	 instituțiile	 de	
învățământ	 superior	 acreditate	
în	 elaborarea	 politicilor	 și	
strategiilor	la	nivel	local;	

• dezvoltarea	 de	 mecanisme,	
proceduri,	 instrumente	 de	
consolidare	a	dialogului	social	și	
civic;	 dezvoltarea	 capacității	
partenerilor	 sociali	 și	 a	 ONG-
urilor	 prin	 instruiri,	 activități	
întreprinse	 în	 comun,	
participări	 și	 rețele	 tematice	
locale/regionale/naționale/eur
opene;		

• sprijinirea	 de	 iniţiative	 de	
dezvoltare	 a	 responsabilităţii	
civice,	 de	 implicare	 a	
comunităţilor	 locale	 în	 viaţa	
publică	 și	 de	 participare	 la	
procesele	 decizionale,	 de	
promovare	a	egalități	de	șanse	și	
nediscriminării,	 precum	 și	 a	
dezvoltării	durabile;	

3	 Axa	 prioritară	 2	 -	
Prioritate	 de	 investiții	
11i	 11i	 -	 Efectuarea	 de	
investiții	 în	 capacitatea	
instituțională	 și	 în	
eficiența	 administrațiilor	
și	 a	 serviciilor	 publice	 la	
nivel	național,	regional	și	
local	în	vederea	realizării	

Măsuri	 de	 creștere	 a	 transparenței	
în	administrația	publică	

• dezvoltarea	 și	 implementarea	
de	 măsuri,	 proceduri	 și	
instrumente	 pentru	
identificarea,	 managementul,	
publicarea	 și	 diseminarea	 unor	
seturi	 de	 date	 și	 informații	

• autorități	 și	 instituții	
publice	 centrale	 și	
locale	 de	 la	 nivelul	
județelor	 și	
municipiilor;	

• autorități	
administrative	
autonome;	
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de	 reforme,	 a	 unei	 mai	
bune	 legiferări	și	a	bunei	
guvernanțe	–	OS	2.2	

gestionate	 de	 autoritățile	 și	
instituțiile	publice	(de	exemplu,	
din	 perspectiva	 autorităților	 și	
instituțiilor	publice,	a	serviciilor	
publice	gestionate	de	acestea	și	
a	 utilizării	 datelor	 cu	 caracter	
personal);	

• dezvoltarea	 și	 implementarea	
de	 standarde	 relevante	 pentru	
prezentarea	 datelor	 și	
informațiilor	 de	 către	
autoritățile	și	instituțiile	publice	
(de	 exemplu,	 disponibilitatea	
datelor,	 actualitatea	 lor	 și	
ușurința	folosirii);	

• dezvoltarea	 și	 implementarea	
unor	 cursuri	 de	 formare,	
materiale	 suport	 și	 materiale	
suplimentare	 (ghiduri,	 colecții	
de	 bune	 practici	 etc.)	 privind	
managementul	 datelor	 și	
informațiilor	 de	 interes	 public,	
adresate	în	special,	personalului	
autorităților	 și	 instituțiilor	
publice;	

• dezvoltarea	 de	 carte	 ale	
serviciilor	 publice,	 ghiduri	
pentru	 beneficiarii	 de	 servicii	
publice,	 campanii	 de	 informare	
și	de	promovare;	

Mecanisme	administrative:	

• actualizarea/dezvoltarea	 și	
implementarea	 instrumentelor,	
metodologiilor	 și	 procedurilor	
de	 îmbunătățire	 a	 activității	 de	
audit	și	de	control,	 în	special	 în	
instituțiile	prioritare	pentru	AP	
2014-2020;	

• elaborarea	de	analize	și	evaluări	
ale	 sistemului	 de	 control	
managerial	 intern	 și	
simplificarea	 acestuia	 în	
vederea	aplicării	mai	eficiente;	

• ONG,	 parteneri	
sociali;	

	



Pagina	191	din	280	

Draft	Strategia	de	Dezvoltare	Durabilă	a	Municipiului	Urziceni	2016	–	2020	

	 DOMENII	SPECIFICE	 CE	SE	FINANȚEAZĂ	 BENEFICIARI	

• cursuri	 de	 formare	 pentru	
personalul	 din	 structurile	 de	
audit	 și	 control	
intern/integritate/comisii	 de	
disciplină;	

• introducerea	 unor	
măsuri/mecanisme	
suplimentare	de	 control	pentru	
sectoarele	 vulnerabile	 la	
corupție	 și	 pentru	 instituțiile	
care	 au	 înregistrat	 incidente	
recurente	 de	 integritate	 (de	
exemplu,	 reducerea	 plăților	
informale,	 folosind	
instrumentele	 standard	 de	
monitorizare	 și	 control,	 sistem	
de	feedback	pentru	pacienți);	

Capacitatea	 administrativă	 de	 a	
preveni	și	a	reduce	corupția	

• actualizarea	 cadrului	 general	
pentru	 definirea	 și	
monitorizarea	 conformității	 cu	
normele	de	conduită;	

• sprijinirea	 dezvoltării	 și	
implementării	 de	 mecanisme	
care	 să	 faciliteze	 punerea	 în	
aplicare	 a	 cadrului	 legal	 în	
domeniul	 eticii	 și	 integrităţii	
(ghiduri,	 manuale	 de	 bune	
practici,	 colecții	 de	 cazuri	 de	
testare,	 standarde	 de	 etică	 și	
integritate	etc.);	

• măsuri	 de	 sprijin	 pentru	
implementarea	 măsurilor	
anticorupție	 reglementate	 de	
legislația	 națională	 și	
monitorizate	de	către	SNA;	

• creșterea	 capacității	
operaționale	 a	 Secretariatului	
tehnic	al	SNA	de	a	acționa	ca	un	
centru	 autentic	 de	 resurse	
anticorupție;	

• dezvoltarea	 capacității	 analitice	
de	 a	 efectua	 activități	 de	
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evaluare	 a	 riscurilor	pe	planuri	
sectoriale	 de	 acțiune	 de	
combatere	a	corupției;	

• efectuarea	 de	 sondaje	 privind	
percepţia	publică,	studii,	analize	
și	 cercetări	 științifice	 privind	
aspecte	legate	de	corupție;	

• elaborarea	 și	 implementarea	
unor	 mecanisme	 de	 cooperare	
cu	 întreprinderile	 și	 societatea	
civilă,	 precum	 și	 între	
autoritățile	 publice	 privind	
monitorizarea	 și	 evaluarea	
implementării	 măsurilor	
anticorupție;	

• elaborarea	 de	 ghiduri	 de	 bune	
practici	 privind	 combaterea	
corupției,	 prevenirea	
conflictelor	de	interese;	

• creşterea	 gradului	 de	
conştientizare	 publică	 şi	
campanii	 de	 educație	
anticorupție;	

Educație	anticorupție:	

• creșterea	 nivelului	 de	 educație	
anticorupție	 pentru	 personalul	
din	 autoritățile	 și	 instituțiile	
publice	 (prin	 intermediul	 unor	
programe	 şi	 curricula	 specifice	
de	formare	profesională);	

• cursuri	de	formare	privind	etica	
și	integritatea	care	se	adresează	
în	 special	 personalului	 din	
autoritățile	și	instituțiile	publice	
(de	exemplu,	consilierii	de	etică,	
persoanele	 alese	 prin	 vot,	
personal	de	conducere);	

4	 Axa	 prioritară	 2	 -	
Prioritate	 de	 investiții	
11i	 -	 Efectuarea	 de	
investiții	 în	 capacitatea	
instituțională	 și	 în	
eficiența	 administrațiilor	
și	 a	 serviciilor	 publice	 la	

• Consolidarea	 planurilor	 de	
formare	 a	 personalului	 din	
sistemul	 judiciar	 raportat	 la	
noul	 cadru	 legislativ	 şi	 evoluţia	
practicii	judiciare.	

• Elaborarea	 de	materiale	 suport	
pentru	formare	precum	ghiduri,	

• instituțiile	centrale	
• instanțele	 de	
judecată	 și	
parchetele	

• Ministerul	 Justiției	 și	
instituțiile	 aflate	 în	
subordinea/coordon
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nivel	național,	regional	și	
local	în	vederea	realizării	
de	 reforme,	 a	 unei	 mai	
bune	 legiferări	și	a	bunei	
guvernanțe	–	OS	2.3	

manuale,	 instrumente	 IT	 (e-
learning,	 sisteme	 audio-video,	
aplicații	mobile	etc.)		etc.;	

• Organizarea	 de	 conferințe,	
seminarii,	 stagii	 de	 formare	 și	
specializare	 pentru	 formarea	
profesională	a	personalului	de	la	
nivelul	 sistemului	 judiciar	 și	 a	
practicienilor	 dreptului	
(inclusiv	 reprezentanţi	 ai	
profesiilor	juridice	conexe).	

• Pentru	 îmbunătățirea	 accesului	
la	 justiție	 sunt	 avute	 în	 vedere	
tipuri	de	acțiuni	precum	(o	parte	
dintre	acestea	sunt	de	natură	să	
contribuie	și	la	creșterea	calității	
serviciilor	furnizate	de	sistemul	
judiciar):	

• Dezvoltarea	 şi	 aplicarea	 de	
politici	 îmbunătățite	 de	
acordare	a	asistenţei	juridice,	de	
evaluare	 a	 calităţii	 şi	
monitorizare	a	asistenţei.	

• Organizarea	 de	 campanii	 de	
informare,	 educație	 juridică	 și	
conștientizare,	 elaborarea	 de	
ghiduri/materiale	informative	

• Dezvoltarea	 și	 diversificarea	
paletei	 de	 servicii	 de	 consiliere	
și	 asistență	 juridică	 adecvate	
nevoilor	 cetățeanului,	 inclusiv	
prin	 înființarea	 unor	
birouri/servicii	 de	 consiliere	
juridică	 și	 informare	 a	
cetățenilor,	

• Promovarea	 și	 consolidarea	
metodelor	 alternative	 de	
soluționare	a	litigiilor	

• Îmbunătățirea	 activității	 de	
executare	 a	 hotărârilor	
judecătorești	

• Dezvoltarea	 sistemelor	
informatice	 necesare	 asigurării	
unui	grad	sporit	de	transparenţă	
şi	 accesibilitate	 a	 serviciilor	
furnizate	de	sistemul	judiciar	

area	 Ministerului	
Justiției	

• Organisme	 și	
asociații	profesionale	
cu	 activitate	 	 în	
domeniul		justiției	

• Societatea	civilă	
• Instituții	 de	
învățământ	 superior	
acreditate.	

• Academia	Română.	
• Instituţii	 din	 cadrul	
administraţiei	
publice	 locale	 şi/sau	
centrale	
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1	 Axa	 Prioritară	 3,	
Prioritatea	 de	 Investiții	
3.1	 Sprijinirea	 eficienței	
energetice,	 a	 gestionării	
inteligente	a	energiei	și	a	
utilizării	 energiei	 din	
surse	 regenerabile	 în	
infrastructurile	 publice,	
inclusiv	 în	 clădirile	
publice,	 și	 în	 sectorul	
locuințelor-	
OPERAȚIUNEA	 A	 –	
CLĂDIRI	REZIDENȚIALE	

• îmbunătățirea	 izolației	
termice	 și	 hidroizolare	
anvelopei	 clădirii	 (pereți	
exteriori,	 ferestre,	 tâmplărie,	
planșeu	 superior,	 planșeu	
peste	 subsol),	 șarpantelor,	
inclusiv	 măsuri	 de	
consolidare;	

• reabilitarea	 și	 modernizarea	
instalaţiei	 de	 distribuţie	 a	
agentului	termic	–	încălzire	şi	
apă	 caldă	 de	 consum,	 parte	
comună	 a	 clădirii	 tip	 bloc	 de	
locuinţe,	inclusiv	montarea	de	
robinete	 cu	 cap	 termostatic	
etc.	

• modernizarea	 sistemului	 de	
încălzire:	
repararea/înlocuirea	
centralei	 termice	 de	
bloc/scară;	 achiziționarea	 și	
instalarea	 unor	 sisteme	
alternative	 de	 producere	 a	
energiei	 din	 surse	
regenerabile	–	panouri	solare	
termice,	 panouri	 solare	
electrice,	 pompe	 de	 căldura	
si/sau	 centrale	 termice	 pe	
biomasa	etc.;	

• înlocuirea	 corpurilor	 de	
iluminat	 fluorescent	 și	
incandescent	 din	 spațiile	
comune	 cu	 corpuri	 de	
iluminat	 cu	 eficiență	
energetică	 ridicată	 și	 durată	
mare	de	viață;		

• implementarea	 sistemelor	 de	
management	 al	 funcționării	
consumurilor	 energetice:	
achiziționarea	 și	 instalarea	
sistemelor	 inteligente	 pentru	
promovarea	 și	 gestionarea	
energiei	electrice;	

Unitațile	 administrativ-
teritoriale	 din	 mediul	
urban,	 definite	 conform	
Legii	 administraţiei	
publice	 locale	 nr.	
215/2001,	 republicată,	 cu	
modificările	 şi	
completările	ulterioare	
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• orice	 alte	 activități	 care	
conduc	 la	 îndeplinirea	
realizării	 obiectivelor	
proiectului	 (înlocuirea	
lifturilor	 și	 a	 circuitelor	
electrice	 în	 părțile	 comune	 -	
scări,	 subsol,	 lucrări	 de	
demontare	 a	 instalațiilor	 și	
echipamentelor	 montate,	
lucrari	 de	 reparații	 la	 fațade	
etc.);	

• întocmirea	de	strategii	pentru	
eficiență	energetică	

2	 Axa	 prioritară	 3,	
Prioritatea	 de	 investiții	
3.1	 Sprijinirea	 eficienței	
energetice,	 a	 gestionării	
inteligente	a	energiei	și	a	
utilizării	 energiei	 din	
surse	 regenerabile	 în	
infrastructurile	 publice,	
inclusiv	 în	 clădirile	
publice,	 și	 în	 sectorul	
locuințelor	 -	
OPERAȚIUNEA	 B	 –	
CLĂDIRI	PUBLICE	

	

• îmbunătățirea	 izolației	
termice	 a	 anvelopei	 clădirii	
(pereți	 exteriori,	 ferestre,	
tâmplărie,	 planșeu	 peste	
ultimul	 nivel,	 planșeu	 peste	
subsol),	 a	 șarpantelor	 și	
învelitoarelor,	inclusiv	măsuri	
de	consolidare	a	clădirii;	

• introducerea,	 reabilitarea	 și	
modernizarea,	 după	 caz,	 a	
instalațiilor	 pentru	
prepararea,	 distribuția	 și	
utilizarea	 agentului	 termic	
pentru	încălzire	și	a	apei	calde	
menajere,	 a	 sistemelor	 de	
ventilare	 și	 climatizare,	 a	
sistemelor	 de	 ventilare	
mecanică	 cu	 recuperarea	
căldurii,	 inclusiv	 sisteme	 de	
răcire	 pasivă,	 precum	 și	
achiziționarea	 și	 instalarea	
echipamentelor	 aferente	 și	
racordarea	 la	 sistemele	 de	
încălzire	 centralizată,	 după	
caz;	

• utilizarea	surselor	de	energie	
regenerabilă,	 pentru	
asigurarea	 necesarului	 de	
energie	a	clădirii;	

• implementarea	 sistemelor	 de	
management	energetic	având	
ca	 scop	 îmbunătățirea	
eficienței	 energetice	 și	

Autoritățile	 și	 instituțiile	
publice	locale	
Unitățile	 Administrativ	
Teritoriale	 definite	
conform	 Legii	
administrației	 publice	
locale	 nr.	 215/2001,	 cu	
modificările	 și	
completările	ulterioare;		

Instituțiile	 publice	 și	
serviciile	 publice	
organizate	 ca	 instituții	
publice	de	 interes	 local	
sau	 județean	 (finanțate	
din	bugetul	local),	aflate	
în	subordinea	unităților	
administrativ	
teritoriale	
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monitorizarea	 consumurilor	
de	energie	(ex.	achiziționarea,	
instalarea,	 întreținerea	 și	
exploatarea	 sistemelor	
inteligente	pentru	gestionarea	
și	 monitorizarea	 oricărui	 tip	
de	 energie	 pentru	 asigurarea	
condiţiilor	 de	 confort	
interior);		

• înlocuirea	 corpurilor	 de	
iluminat	 fluorescent	 și	
incandescent	 cu	 corpuri	 de	
iluminat	 cu	 eficiență	
energetică	 ridicată	 și	 durată	
mare	de	viață,	cu	respectarea	
normelor	 şi	 reglementărilor	
tehnice;	

• orice	 alte	 activități	 care	
conduc	 la	 îndeplinirea	
realizării	 obiectivelor	
proiectului	
(înlocuirea/repararea/moder
nizarea	 lifturilor,	 înlocuirea	
circuitelor	electrice,	lucrări	de	
demontare/montare	 a	
instalațiilor	și	echipamentelor	
montate,	 lucrări	 de	 reparații	
la	fațade	etc.);	

• realizarea	de	 strategii	 pentru	
eficiență	energetică;	

3	 Axa	 prioritară	 3,	
Prioritatea	 de	 investiţii	
4E,	Obiectivul	specific	3.2		
-	 Reducerea	 emisiilor	 de	
carbon	 în	 zonele	 urbane	
bazată	 pe	 planurile	 de	
mobilitate	 urbană	
durabilă	

	

Investiții	 destinate	
transportului	 electric	 și	
nemotorizat	

• Achiziționarea	 și	 instalarea	
stațiilor	 de	 reîncărcare	 a	
automobilelor	 electrice	 şi	
electrice	hibride;	

• Construirea/modernizarea/e
xtinderea	 pistelor/traseelor	
pentru	bicicliști;	

• Crearea/modernizarea/extin
derea	sistemelor	de	închiriere	
de	biciclete	(„bike-sharing”);		

• Construirea/modernizarea/e
xtinderea	 de	 zone	 și	 trasee	

Unitățile	 administrativ-
teritoriale	
orașe/municipii,	 definite	
conform	 Legii	 nr.	
215/2001	a	administraţiei	
publice	 locale,	 cu	
modificările	 şi	
completările	 ulterioare	 și	
constituite	 potrivit	 Legii	
nr.	 2/1968	 privind	
organizarea	
administrativă	 a	
teritoriului	 României,	
republicată,	 cu	 excepția	
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pietonale,	 inclusiv	 măsuri	 de	
reducere	 a	 traficului	 auto	 în	
anumite	zone;	

Alte	 investiții	 destinate	
reducerii	 emisiilor	 de	 CO2	 în	
zona	urbană	

• Crearea/modernizarea/extin
derea	 sistemelor	 de	
management	 al	 traficului,	
inclusiv	 a	 sistemului	 de	
monitorizare	video,	precum	și	
a	 altor	 sisteme	 inteligente	de	
transport	(SIT);	

• Construirea/modernizarea/r
eabilitarea	părții	 carosabile	 a	
infrastructurii	 rutiere	
utilizate	 prioritar	 de	
transportul	 public	 urban	 de	
călători,	 în	 vederea	 reducerii	
emisiilor	 de	 echivalent	 CO2	
din	transportul	rutier;	

• Construirea/modernizarea/r
eabilitarea	 podurilor	 şi	
pasajelor	 supra	 şi	 subterane	
utilizate	 prioritar	 de	
transportul	 public	 urban	 de	
călători;	

• Plantarea	 de	 aliniamente	 de	
arbori	și	arbuști;	

• Construirea	 parcărilor	 de	 tip	
„park	and	ride”	–	„parchează	și	
călătorește	 cu	 transportul	 în	
comun/moduri	
nemotorizate”;	

municipiilor	 reședință	 de	
județ,		

	

Parteneriatele	 dintre	
unitățile	 administrativ-
teritoriale	orașe/municipii	

4	 Axa	 prioritară	 5	 -	
Îmbunătățirea	
mediului	 urban	 şi				
conservarea,	 protecţia	
şi	valorificarea	durabilă	
a	 patrimoniului	
cultural	

Prioritatea	 de	 investiții	
5.2,	Realizarea	de	acțiuni	

•	 demolarea	 clădirilor	 situate	
pe	 terenurile	 supuse	
intervențiilor	 aflate	 într-o	
stare	 avansată	 de	 degradare,	
care	nu	aparţin	patrimoniului	
naţional	cultural;		

•	 realizarea	alei	pietonale,	piste	
pentru	 bicicliști,	 creare	
trotuare;	

Unitățile	 administrativ	
teritoriale	 din	 	 mediul	
urban,	 definite	 conform	
Legii	 nr.	 215/2001	 Legea	
administraţiei	 publice	
locale	 cu	 modificările	 şi	
completările	 ulterioare,	
constituite	 potrivit	 Legii	
nr.	 2/1968	 privind	
organizarea	
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destinate	 îmbunătățirii	
mediului	 urban,	
revitalizării	 orașelor,	
regenerării	 și	
decontaminării	
terenurilor	 industriale	
dezafectate	 (inclusiv	 a	
zonelor	 de	 reconversie),	
reducerii	poluării	aerului	
și	 promovării	 măsurilor	
de	reducere	a	zgomotului	

	

•	 amenajare	 spații	 verzi	
(defrișarea	 vegetației	
existente;	 modelarea	
terenului;	plantarea	cu	plante	
perene	 /gazonarea	
suprafețelor,	inclusiv	plantare	
arbori	și	arbuști);	

•	 crearea	 de	 facilități	 pentru	
recreere	 pe	 terenurile	
amenajate	 (ex.	 zone	 speciale	
amenajate	 pentru	 sport,	
locuri	 de	 joacă	 pentru	 copii,	
etc.);	

•	 achiziționarea	 și	 montarea	
elementelor	 constructive	 de	
tipul	 alei,	 foișoare,	 pergole,	
grilaje,	grupuri	sanitare,	spatii	
pentru	 intretinere/vestiare,	
scene;	

•	 instalare	 Wi-Fi	 în	 spațiile	
publice;	

•	 instalare	 sisteme	 de	
supraveghere	video	a	spațiilor		
amenajate	prin	proiect;	

•	 dotare	mobilier	urban	(bănci,	
coșuri	 de	 gunoi,	 toalete	
ecologice,	 suport	 parcare	
biciclete,	împrejmuire	etc);	

•	 modernizarea	 străzilor	
urbane	 care	 conduc	 în	 mod	
direct	 la	 terenul	 supus	
intervenției;	

•	 înlocuirea	 și/sau	 racordarea	
la	utilități	publice	a	 terenului	
obiect	al	investiției;	

•	 realizare	 sistem	 de		
irigații/sistem	 de	 iluminat	
pentru	spațiile	amenajate	prin	
proiect.	

administrativă	 a	
teritoriului	 României,	
republicată,	 cu	 excepția	
municipiilor	 reședință	 de	
județ.	
Parteneriate	între	unitățile	
administrativ	 teritoriale	 și	
UAT	 județ,	 cu	 lider	 de	
parteneriat	 unitatea	
administrativ	 teritorială	
din	mediul	urban.	

5	 Axa	 prioritară	 8	 -	
Dezvoltarea	
infrastructurii	 de	
sănătate	şi	sociale	

• Reabilitarea/	 modernizarea/	
extinderea/	 dotarea	
infrastructurii	 de	 servicii	
medicale	(ambulatorii,	unităţi	
de	primiri	urgenţe)	

• Direcţiile	 Generale	 de	
Asistenţă	 Socială	 şi	
Protecţia	Copilului	

• Direcţiile	 Generale	 de	
Asistenţă	 Socială	 şi	
Protecţia	 Copilului	 în	
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Prioritatea	 de	 investiții	
8.1	 –	 Investiţiile	 în	
infrastructurile	 sanitare	
şi	 sociale	 care	 contribuie	
la	 dezvoltarea	 la	 nivel	
naţional,	regional	şi	local,	
reducând	 inegalităţile	 în	
ceea	ce	priveşte	starea	de	
sănătate	 şi	 promovând	
incluziunea	 socială	 prin	
îmbunătăţirea	 accesului	
la	 serviciile	 	 sociale,	
culturale	 și	 de	 recreare,	
precum	 și	 trecerea	 de	 la	
serviciile	instituționale	la	
serviciile	 prestate	 de	
colectivitățile	locale	

	

• Construirea/	 reabilitarea/	
modernizarea/	 dotarea	
centrelor	 comunitare	 de	
intervenţie	integrată	

• Reabilitare/	 modernizarea/	
dotarea	 infrastructurii	 de	
servicii	 sociale	 fără	
componentă	 rezidențială	
construcţie/reabilitare	 de	
locuinţe	 de	 tip	 familial,	
apartamente	 de	 tip	 familial,	
locuinţe	protejate	

• Reabilitarea/	 modernizarea/	
extinderea/dotarea	 centrelor	
de	zi,	destinate	persoanelor	cu	
dizabilităţi	

• Construcţia/	 reabilitarea/	
modernizarea/	 dotarea	 de	
locuinţe	 protejate	 pentru	
persoane	cu	dizabilităţi	

• Reabilitarea/	 modernizarea/	
extinderea/dotarea	
infrastructurii	 de	 servicii	
sociale	 fără	 componentă	
rezidențială,	 destinată	
copiilor	

• Construcţia/	 reabilitarea/	
modernizarea/	 dotarea	 de	
case	 de	 tip	 familial/	
apartamente,	 etc.,	 pentru	
copii	

• Reabilitarea/	 modernizarea/	
extinderea/	 dotarea	
infrastructurii	 de	 servicii	
sociale	 fără	 componentă	
rezidențială,	 destinată	
persoanelor	vârstnice.	

parteneriat	 cu	 Unităţile	
Administrativ	Teritoriale	
şi	/sau	ONG-uri	

• Unităţi	 administrativ-
teritoriale,	 alte	 entităţi	
de	 drept	 public	 aflate	 în	
subordinea	 UAT	 şi	 care	
desfăşoară	 activităţi	 în	
domeniul	social.	

• Entitați	 de	 drept	 privat,	
acreditate	ca	furnizori	de	
servicii	 sociale	 pentru	
copii,	 conform	 legislaţiei	
aplicabile	în	vigoare:	
ü asociaţii	 şi	 fundaţii	
constituite	 în	
conformitate	 cu	
prevederile	
Ordonanţei	
Guvernului	 nr.	
26/2000	 cu	privire	 la	
asociaţii	şi	fundaţii,	cu	
modificările	 şi	
completările	
ulterioare,	 inclusiv	
filiale	 ale	 asociaţiilor	
şi	 fundaţiilor	
internaţionale	
recunoscute	 în	
conformitate	 cu	
legislaţia	în	vigoare	în	
România,		

unităţi	 de	 cult/	 structuri	
ale	 cultelor	 aparţinând	
cultelor	 religioase	
recunoscute	în	România		şi	
constituite	 conform	
statutului	 sau	 codului	
canonic	 al	 cultului	
respectiv,	inclusiv	fundaţii	
şi	 asociaţii	 constituite	 de	
culte	

6	 Axa	 Prioritară	 9	 -	
Sprijinirea	 regenerării	
economice	 și	 sociale	 a	

• Investiţiile	 în	 infrastructura	
de	 locuire	 -	 construirea/	

Parteneriate	 (grup	 de	
acțiune	locală)	între:	
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comunităților	
defavorizate	din	mediul	
urban	

Prioritatea	 de	 investiții	
9d	 -	 Efectuarea	 de	
investiții	 în	 contextul	
strategiilor	de	dezvoltare	
locală	 aflate	 sub	
responsabilitatea	
comunității	

reabilitare/	 modernizare	
locuinţelor	sociale	

• Investiţii	 în	 infrastructura	 de	
sănătate,	 servicii	 sociale	 –
reabilitarea/	 modernizarea	
centrelor	 comunitare	
integrate	medico-socială;	

• Investiţii	 în	 infrastructura	 de	
educaţie	 –	 construire	 /	
reabilitare/	 modernizare	 de	
unităţi	 de	 învăţământ	
preuniversitar	 (creşe,	
grădiniţe,	 şcoli	 primare,	 şcoli	
gimnaziale	etc.);	

• Investiții	 în	 amenajări	 ale	
spațiului	 urban	 degradat	 al	
comunității	 defavorizate	
respectiv:	

ü Construcția/	
reabilitarea/	
modernizarea	
clădirilor	 pentru	 a	
găzdui	 diferite	
activități	 sociale,	
comunitare,	 culturale,	
agrement	și	sport	etc.;	

ü Crearea/	 reabilitarea/	
modernizarea	spațiilor	
publice	 urbane	 (străzi	
nemodernizate,	
inclusiv	 reabilitarea/	
modernizarea	
utilităților	 publice,	
zone	 verzi	
neamenajate,	 terenuri	
abandonate,	 zone	
pietonale	 și	
comerciale,	etc.);	

ü Construirea/	 dotarea	
cu	 echipamente	 a	
infrastructurii	
întreprinderilor	 de	
economie	 socială	 de	
inserţie	

• Unităţi	 administrativ-
teritoriale	(APL)	

• Furnizorii	 de	 servicii	
sociale	 de	 drept	 public	
sau	 privat,	 acreditaţi	
conform	legii	

ONG-uri	

7	 Axa	 prioritară	 10	 -	
Îmbunătățirea	

• Construcția/	 reabilitarea/	
modernizarea/	 extinderea/	

Unităţi	 administrativ-
teritoriale	 și	 instituții	 ale	
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infrastructurii	
educaționale	

10.1	Investițiile	în	educație	
și	 formare,	 inclusiv	 în	
formare	 profesională	
pentru	 dobândirea	 de	
competențe	 și	 învățare	pe	
tot	 parcursul	 vieții	 prin	
dezvoltarea	
infrastructurilor	 de	
educație	și	formare	

echiparea	 infrastructurii	
educaţionale	 pentru	 educația	
timpurie	 antepreșcolară	
(creșe)	 și	 preșcolară	
(grădinițe)	

• construcția/	 reabilitarea/	
modernizarea/	 extinderea/	
echiparea	 infrastructurii	
educaţionale	 pentru	
învățământul	 general	
obligatoriu	(școli	I	-	VIII)	

• construcția/	 reabilitarea/	
modernizarea/	 extinderea/	
echiparea	 infrastructurii	
educaţionale	 pentru	
învăţământul	 profesional	 şi	
tehnic	 și	 învățarea	 pe	 tot	
parcursul	 vieții	 (licee	
tehnologice	 şi	 şcoli	
profesionale)	

administraţiei	 publice	
locale	

	

Programul	Operational	Infrastructura	Mare	(PO	IM)	

	 DOMENII	
SPECIFICE	

CE	SE	FINANȚEAZĂ	
BENEFICIARI	

1	 Axa	Prioritară	
2	 -	 Obiectiv	
specific	 2.5	
Creşterea	
gradului	 de	
siguranţă	 şi	
securitate	 pe	
toate	 modurile	
de	 transport	 şi	
reducerea	
impactului	
transporturilor	
asupra	
mediului	

• Măsuri	 de	 îmbunătăţire	 a	 siguranţei	
traficului	 şi	 securităţii	 transporturilor	
pentru	 toate	 modurile	 de	 transport	 prin	
acțiuni	specifice	de	tipul,	dar	nu	exclusiv:	

• Implementarea	 mijloacelor	 de	
semnalizare	orizontală	şi	verticală	

• Implementarea	 unor	 măsuri	 specifice	 în	
localităţile	 liniare	 de-a	 lungul	 drumurilor	
europene	 şi	 naţionale	 (semnalizarea	
trecerilor	de	pietoni,	 benzi	de	viraj,	 stații	
de	autobuz	laterale,	parcări,	etc.)	

• Construcția	unor	bariere	de	tip	New	Jersey	
pe	 toate	 drumurile	 naționale	 cu	 4	 benzi	
fără	protecție	între	sensurile	de	mers	

• Trecerea	 la	 un	 profil	 de	 2+1	 benzi	
alternativ	 pe	 sensurile	 de	 mers	 pe	 toate	
drumurile	naţionale	cu	profil	periculos	(tip	
„2	 x	 1.5”	 benzi)	 prin	 Implementarea	

• Administratori	 de	
infrastructură	 de	
transport	 pentru	
toate	 modurile	
(inclusiv	
parteneriate	cu	alte	
instituţii	publice)	

• Autorităţile	 publice	
locale	 care	
gestionează	
infrastructura	 din	
interiorul	
localităţilor/	
infrastructură	
rutieră	de	 tip	drum	
naţional	 care	 face	
legături	
interurbane	
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sistemelor	 de	 transport	 inteligente	 (ex.	
ERTMS,	 VTMIS,	 Ro-RIS)	 şi	 a	 interfeţelor	
între	 diverse	 moduri	 de	 transport	 STI,	
acolo	 unde	 nu	 au	 fost	 implementate	 ca	
parte	 a	 intervenţiilor	 la	 nivelul	
infrastructurii,	pentru	creșterea	siguranței	
la	nivelul	acțiunilor	de	control	a	traficului	

• Treceri	 la	 nivel	 rutier/feroviar	
îmbunătăţite	

• Extinderea	 sistemelor	 mobile	 și	 fixe	 de	
monitorizare	 a	 traficului	 și	 de	
supraveghere	automată,	pe	toate	modurile	
de	transport	

• Perdele	forestiere,	panouri	parazăpezi	sau	
alte	 soluții	 echivalente	 de	 protecție	 în	
vederea	 asigurării	 protecţie	 a	 căilor	 de	
comunicaţie	 împotriva	 înzăpezirii	 /altor	
calamități	naturale	(pentru	infrastructura	
existentă,	 unde	 nu	 se	 prevăd	 investiții	
integrate	prin	POIM	din	alte	OS)	

• Achiziţionarea	 de	 echipamente	 de	 pe	
şenale	 -	 canal	 navigabil	 şi	 alte	 tipuri	 de	
echipamente	 cu	 rol	 în	 asigurarea	
siguranţei	 şi	 securităţii	 transporturilor	
indiferent	de	modul	de	transport	

• Alte	acţiuni	cu	rol	de	creşterea	a	siguranţei	
pe	 toate	 modurile	 de	 transport,	 inclsuiv	
proiectele	fazate.	

• Măsuri	 destinate	 protecţiei	 mediului,	 la	
nivelul	tuturor	modurilor	de	transport	(ex:	
instalarea	 de	 panouri	 de	 protecţie	
împotriva	 zgomotului,	 covoarea	 astfaltice	
fonoabsorbante,	 perdele	 forestiere,	
achiziţia	 de	 nave	 multifuncţionale	 PSI	 şi	
asistenţa	 în	 activităţile	 de	 depoluare	 pe	
căile	navigabile	şi	maritime);	
	

• Poliția	 rutieră	 și	
Poliția	
Transporturi,	
individual	 sau	 în	
parteneriat	 sau	 cu	
aplicantul	 pentru	
proiectele	 de	
siguranţă	 şi	
securitate	

	

2	 Axa	Prioritară	
3	 –	 O.S.	 3.1	
Reducerea	
numărului	
depozitelor	
neconforme	 şi	
creşterea	
gradului	 de	
pregătire	

• Proiecte	 integrate	 de	 consolidarea	 şi	
extinderea	 sistemelor	 integrate	 de	
management	al	deşeurilor,	cu	respectarea	
ierarhiei	deşeurilor	(prevenire,	pregătirea	
pentru	 reutilizare,	 reciclare,	 alte	metode	
de	 valorificare,	 inclusiv	 tratare	 şi	
eliminare):	 închiderea	 și	 reabilitarea	 de	
depozite	 neconforme	 şi	
deschiderea/extinderea	 de	 noi	 depozite,	

• Asociaţiile	 de	
Dezvoltare	
Intercomunitară	
prin	 Consiliile	
Județene/	 Primăria	
Municipiului	
Bucureşti	
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pentru	
reciclare	 a	
deşeurilor	 în	
România	

implementarea	 sistemelor	 de	 colectare	
selectivă,	 construcţia	 de	 instalații	 de	
transfer	 și	 valorificare/tratare,	 inclusiv	
platforme	 de	 compostare	 şi	 unități	 de	
compostare	individuală	şi	staţii	de	tratare	
mecano-biologică	ş.a.	

• Consolidarea	 capacităţii	 instituţionale	 a	
beneficiarilor	 în	 domeniul	 sistemelor	
integrate	de	management	al	deşeurilor,	ca	
parte	integrantă	a	proiectelor	individuale;	

• Implementarea	 unui	 sistem	 integrat	 de	
management	 al	 deşeurilor	 la	 nivelul	
municipiului	Bucureşti;	

• Sprijin	pentru	pregătirea	portofoliului	de	
proiecte	 aferent	 perioadei	 2014-2020	 și	
post	2020	(după	caz).	

3	 Axa	Prioritară	
4,	 O.S.	 4.1	
Creşterea	
gradului	 de	
protecţie	 şi	
conservare	 a	
biodiversităţii	
şi	 refacerea	
ecosistemelor	
degradate	

	

• Continuarea	 elaborării	 planurilor	 de	
management/seturilor	 de	 măsuri	 de	
conservare	/	planurilor	de	acțiune	pentru	
ariile	 naturale	 protejate	 (inclusiv	 cele	
situate	în	mediul	marin)	și	pentru	speciile	
de	 interes	 comunitar	 neacoperite	 de	
proiectele	anterioare,	cu	accent	pe:	

• Elaborarea	studiilor	pentru	monitorizarea	
şi	 evaluarea	 stării	 de	 conservare	 a	
speciilor	 şi	 habitatelor	 de	 importanţă	
comunitară;	

• Inventarierea	speciilor	sălbatice	de	interes	
comunitar	 în	 vederea	 determinării	
măsurilor	 pentru	
menţinerea/îmbunătăţirea	 stării	 de	
conservare	 a	 speciilor	 şi	 habitatelor	 de	
importanţă	 comunitară,	 fie	 la	 nivel	
naţional,	fie	la	nivel	de	sit;	

• Alte	activități	necesare	specifice	elaborării	
planurilor	de	management.	

• Implementarea	planurilor	de	management	
/	 seturilor	 de	 măsuri	 de	 conservare/	
planurilor	de	acțiune	pentru	ariile	naturale	
protejate	 și	 pentru	 speciile	 de	 interes	
comunitar	 aprobate	 (inclusiv	 cele	 situate	
în	mediul	marin),	în	special:	

• Măsuri	 pentru	 menţinerea	 și	
îmbunătățirea	 stării	 de	 conservare	 a	
speciilor	 şi	 habitatelor	 de	 importanţă	

• MMAP/ANPM/GN
M/APM/ANAR/A
NAP/	

• Institute	 de	
cercetare	

• Universităţi	
• ONG-uri	
• Custozi/Administr

atori	 ai	 ariilor	
naturale	protejate	

• Autorități	 ale	
administrației	
publice	
centrale/locale	

• Alte	 structuri	 în	
coordonarea	
/subordonarea	
autorităţilor	
centrale	/	locale	
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comunitară,	 inclusiv	 reconstrucţia	
ecologică	a	ecosistemelor	de	pe	suprafaţa	
ariilor	 naturale	 protejate,	 inclusiv	 a	
siturilor	Natura	2000;	

• Monitorizarea	 şi	 evaluarea	 stării	 de	
conservare	 a	 speciilor	 şi	 habitatelor	 de	
importanţă	comunitară;	

• Reducerea	 efectelor	 presiunilor	
hidromorfologice	 la	 nivelul	 cursurilor	 de	
apă	 în	 vederea	 protecţiei	 biodiversităţii	
(pasaje	 de	 trecere	 a	 ihtiofaunei	 pentru	
lucrările	de	barare	transversală	a	cursului	
de	 apă,	 restaurarea	 zonelor	 umede,	
restaurarea	albiei	și	a	reliefului	din	 lunca	
inundabilă	a	corpurilor	de	apă,	etc);	

• Crearea	 şi	 menţinerea	 coridoarelor	
ecologice,	 crearea	 și	 menţinerea	
coridoarelor	 de	 migraţie	 a	 speciilor,	
conservarea	 conectivităţii	 şi	
funcţionalităţii	 ecologice,	 menţinerea	
şi/sau	îmbunătăţirea	conectivităţii	pentru	
reţeaua	de	arii	protejate,	inclusiv	a	reţelei	
Natura	2000;	

• Alte	 tipuri	 de	 măsuri	 similare,	 conform	
planurilor	de	management.	

• Menţinerea	 şi	 refacerea	 ecosistemelor	
degradate	 şi	 a	 serviciilor	 furnizate	
(împăduriri,	 coridoare	 ecologice	 etc.),	
situate	 în	 afara	 ariilor	 naturale	protejate,	
în	 acord	 cu	 obiectivele	 europene	 în	
domeniu,	inclusiv	în	mediul	marin;	

• Acţiuni	 de	 completare	 a	 nivelului	 de	
cunoaştere	 a	 biodiversităţii	 şi	
ecosistemelor	(monitorizarea	şi	evaluarea	
speciilor	 şi	 habitatelor,	 cunoaşterea	
factorilor	 de	 presiune	 exercitaţi	 asupra	
biodiversităţii,	 inclus	 a	 speciilor	 invazive	
etc.)	

4	 Axa	Prioritară	
6,	 O.S.	 6.1	
Creşterea	
producţiei	 de	
energie	 din	
resurse	
regenerabile	
mai	 puţin	

• Realizarea	 şi/sau	 modernizarea	
capacităţilor	 de	 producţie	 a	 energiei	
electrice	 şi/sau	 termice	 din	 biomasă	 şi	
biogaz:	

• Realizarea	 şi	 modernizarea	 capacităţilor	
de	producţie	a	energiei	termice	pe	bază	de	
energie	geotermale	

• Unităţi	
administrativ	
teritoriale	 în	 raza	
cărora	 există	
potenţial	 de	
utilizare	 a	
resurselor	 de	
energie	
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	 DOMENII	
SPECIFICE	

CE	SE	FINANȚEAZĂ	
BENEFICIARI	

exploatate	
(biomasă,	
biogaz,	
geotermal)	

• Sprijinirea	 investiţiilor	 în	 extinderea	 şi	
modernizarea	 reţelelor	 de	 distribuţie	 a	
energiei	 electrice,	 în	 scopul	 preluării	
energiei	produse	din	resurse	regenerabile	
în	condiţii	de	siguranţă	a	funcţionării	SEN	

regenerabile	 de	 tip	
geotermal	 sau	
biomasă/biogaz	

• Societăţi	comerciale	
care	au	ca	activitate	
producerea	 de	
energie	 în	 scopul	
comercializării.	

	

	

Programul	Operational	Competitivitate	(POC)	

	 DOMENII	
SPECIFICE	

CE	SE	FINANȚEAZĂ	
BENEFICIARI	

1	 Axa	prioritară	1	

Secțiunea	 A	 -	
Investiții	 pentru	
departamentele	 de	
CD	 ale	
întreprinderilor	

• Achiziționarea	de	teren;	
• Construcţie/modernizare/extindere/

consolidare/modificare/schimbare	
destinație	 clădiri	 destinate	 unor	
institute/centre/laboratoare	cd;	

• Achiziţionarea	 de	 active	 corporale	
pentru	 cd:	 clădiri	 şi/sau	 suprafețe	 în	
cadrul	clădirilor,	

• Instalații,	utilaje,	echipamente	pentru	
cercetare	etc;	

• Achiziționarea	 de	 active	 necorporale	
pentru	cd	

• IMM-urile	înscrise	în	
RPC	

2	 Axa	prioritară	1	

Secțiunea	 B	 -
Clustere	de	inovare	

• Investiții	 în	 facilități	 CD	 comune	
ale	clusterului	

• Activități	 de	 inovare	 în	 cluster	
(eligibile	 dacă	 și	 numai	 dacă	
organizația	 clusterului	 și	
solicitantul,	acolo	unde	acesta	e	o	
entitate	diferită,	respectă	definiția	
IMM)	

• Activități	 de	 exploatare	 a	
clusterului	

• Entitatea	 juridică	
unică	ce	reprezintă,	
administrează	 și	
exploatează	 un	
cluster	 de	 inovare	
din	 România	
(organizația	
clusterului),	
înregistrată	 în	
România	 și	
constituită	 ca	
asociație	 sau	
fundație	 în	 baza	
Ordonanței	 nr.	
26/2000	
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	 DOMENII	
SPECIFICE	

CE	SE	FINANȚEAZĂ	
BENEFICIARI	

• Membru	 oficial	 al	
clusterului	
desemnat	 prin	
Decizie	 a	
organizației	
clusterului	 s	
participe	 la	
competiția	
organizată	 pentru	
proiectele	 de	 tip	
„Cluster	 inovativ”	
în	numele	și	pentru	
organizația	
clusterului,	 căruia	 i	
se	 deleagă	 atribuții	
de	 administrare	 și	
exploatare	 a	
clusterului.	

3	 Axa	prioritară	1	

Secțiunea	 C	 -	
Întreprinderi	
inovatoare	 de	 tip	
start-up	şi	spin-off	

• Activităţi	de	cercetare-dezvoltare	
(cercetare	 industrială	 şi/sau	
dezvoltare	experimentală)	

• Achiziţia	 de	 servicii	 pentru	
cercetare-dezvoltare	 (cercetare	
industrială	 şi/sau	 dezvoltare	
experimentală)	

• Achiziţia	 de	 servicii	 de	
consultanţă	 pentru	 inovare	
referitoare	 la:	 asistenţă	
tehnologică;	 transfer	 tehnologic;	
achiziţia,	 protecţia	 şi	
comercializarea	 drepturilor	 de	
proprietate	industrială;	utilizarea	
standardelor	

• Achiziţia	de	servicii	suport	pentru	
inovare	referitoare	la:	încercări	şi	
testări	 în	 laboratoare	 de	
specialitate;	 marcarea	 calităţii,	
testare	 şi	 certificare;	 studii	 de	
piaţă	

• Activităţi	 pentru	 introducerea	 în	
producţie	 şi	 realizare	 produs/	
proces/	tehnologie/	serviciu	

• Activităţi	de	procurare	de	materii	
prime	 şi	 materiale	 necesare	
realizării	 proiectului	 (pentru	
activităţi	 de	 cercetare	 dezvoltare	

• Start-up-uri	
(vechime	
maximum	3	ani)	

• Spin	–	off-uri		
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	 DOMENII	
SPECIFICE	

CE	SE	FINANȚEAZĂ	
BENEFICIARI	

şi	 activităţi	 de	 introducere	 în	
producție	 şi	 realizare	 produs/	
proces/	tehnologie/	serviciu).	

• Activităţi	 de	 informare	 şi	
publicitate	privind	proiectul.	

• Activităţi	 pentru	 înființarea	 şi	
înregistrarea	spin-off-urilor	

4	 Axa	prioritară	1	

Secțiunea	 D	 -	
Întreprinderi	 nou-
înființate	
inovatoare	

• Activitățile	 de	 cercetare	
industrială	

• Activitățile	 de	 dezvoltare	
experimentală	

• Activitățile	de	inovare	
• Activităţi	 pentru	 introducerea	 în	

producţie	 a	 rezultatelor	
cercetării-dezvoltării	

• Întreprinderea	
nou-înființată	
inovatoare	

5	 Axa	prioritară	2			

Acțiunea	 2.2.1	
Sprijinirea	 creșterii	
valorii	 adăugate	
generate	 de	
sectorul	 TIC	 și	 a	
inovării	în	domeniu	
prin	dezvoltarea	de	
clustere	

• Sprijinirea	dezvoltării	de	către	clustere	
a	unor	game	de	produse/servicii	TIC	cu	
aplicabilitate	 în	 restul	 economiei	
românești	 pentru	 integrarea	 pe	
verticală	a	soluțiilor	TIC;		

• Sprijinirea	 proiectelor	 strategice	
inovative	depuse	de	clustere	cu	impact	
asupra	dezvoltării	 întregii	 industrii	de	
TIC	la	nivel	național	sau	internațional	

• Microintreprinderea,	
intreprinderea	 mica	
sau	 mijlocie	 centrată	
pe	 domeniul	 TIC	 sau	
microintreprinderea,	
intreprinderea	 mica	
sau	mijlocie	care	 face	
parte	dintr-un	cluster	
centrat	 pe	 domeniul	
TIC	

	

Programul	național	de	dezvoltare	locală	(PNDL)	

	 DOMENII	SPECIFICE	 CATEGORII	 DE	 LUCRĂRI	 CE	 SE	
FINANȚEAZĂ		

BENEFICIARI	

1	 Realizarea/extinderea/
reabilitarea/moderniza
rea	 sistemelor	 de	
alimentare	 cu	 apă	 şi	
staţii	de	tratare	a	apei;	

• Lucrări	 pentru	 realizarea	
componentelor	 sistemului	
centralizat	 de	 alimentare	 cu	 apă,	
constând	 în:	 frontul	 de	 captare	 a	
apei,	inclusiv	instalaţiile	de	pompare	
până	 la	 staţia	 de	 clorinare,	
conductele	 de	 aducţiune,	 staţia	 de	
clorinare	 şi/sau	 tratare	 a	 apei,	
rezervorul	 de	 înmagazinare	 a	 apei	
potabile,	 staţiile	 de	 pompare	 şi	
repompare	 între	 componentele	
tehnologice	 şi	 de	 la	 acestea	 în	
reţelele	 de	 distribuţie,	 reţelele	 de	

• Unităţi	
administrativ-
teritoriale	
reprezentate	 de	
autorităţile	
administraţiei	
publice	 locale	 ale	
comunelor;	

• Unităţi	
administrativ-
teritoriale	 membre	
ale	 asociaţiilor	 de	
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distribuţie,	anexele	administrative	şi	
împrejmuirile,	branşamente	până	la	
limita	de	proprietate;	

• Lucrări	 pentru	 extinderea	 şi	
reabilitarea/	 modernizarea	
componentelor	 sistemelor	
centralizate	 de	 alimentare	 cu	 apă	
existente	

dezvoltare	
intercomunitară;	

• Unităţi	
administrativ-
teritoriale	
reprezentate	 de	
autorităţile	
administraţiei	
publice	 locale	 ale	
municipiilor,	
inclusiv	
subdiviziunile	
administrativ-
teritoriale	 ale	
acestora	 şi	
oraşelor,	 inclusiv	
pentru	 satele	
componente	 ale	
acestora;	

• Unităţi	
administrativ	
teritoriale	
reprezentate	 de	
autorităţile	
administraţiei	
publice	 locale	
judeţene.	

2	 Realizarea/extinderea/
reabilitarea/moderniza
rea	 sistemelor	 de	
canalizare	 şi	 staţii	 de	
epurare	a	apelor	uzate	

• Lucrări	 pentru	 realizarea	
componentelor	 sistemelor	 de	
canalizare	 şi	 staţiilor	 de	 epurare	 a	
apelor	 uzate,	 constând	 în:	
colectarea,	 transportul	şi	evacuarea	
apelor	uzate	de	la	utilizator	la	staţiile	
de	epurare,	epurarea	apelor	uzate	şi	
evacuarea	 apei	 epurate	 în	 emisar,	
evacuarea,	 tratarea	 şi	 depozitarea	
nămolului	 rezultat	 în	 activitatea	 de	
epurare,	 anexele	 administrative	 şi	
împrejmuirile;	

• Lucrări	 pentru	 extinderea	 şi	
reabilitarea/	 modernizarea	
componentelor	 sistemelor	 de	
canalizare	 şi	 staţiilor	 de	 epurare	 a	
apelor	uzate	existente	

3	 Realizarea/extinderea/
reabilitarea/	
modernizarea/	 dotarea	
unităţilor	de	învăţământ	
preuniversitar,	
respectiv:grădiniţe,	
şcoli	generale	primare	şi	
gimnaziale,	 licee,	
grupuri	 şcolare,	 colegii	
naţionale,	 şcoli	
profesionale,	 şcoli	
postliceale,	 unităţi	 de	
învăţământ	 special	 de	
stat	

• Lucrări	 de	 construire,	 reparaţii	
capitale,	 transformări,	 consolidări,	
modificări,	 extinderi,	 reabilitări,	
modernizări	şi	reabilitare	termică	a	
construcţiilor	 aferente	 obiectivelor	
de	 investiţii	 propuse,	 precum	 şi	
dotarea	acestora,	după	caz;	

4	 Extinderea/	
reabilitarea/	
modernizarea/	 dotarea	
unităţilor	sanitare	

• Lucrări	 de	 construire,	 reparaţii	
capitale,	 transformări,	 consolidări,	
modificări,	 extinderi,	 reabilitări,	
modernizări	şi	reabilitare	termică	a	
construcţiilor	 aferente	 obiectivelor	
de	 investiţii	 propuse,	 precum	 şi	
dotarea	acestora,	după	caz;	

5	 Realizarea/	extinderea/	
reabilitarea/	

• Lucrări	 de	 construire,	 reparaţii	
capitale,	 transformări,	 consolidări,	
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modernizarea	 unor	
obiective	 culturale	 de	
interes	 local,	 respectiv	
biblioteci,	muzee,	centre	
culturale	
multifuncţionale,	teatre	

modificări,	 extinderi,	 reabilitări,	
modernizări	şi	reabilitare	termică	a	
construcţiilor	 aferente	 obiectivelor	
de	 investiţii	 propuse,	 precum	 şi	
dotarea	acestora,	după	caz;	

6	 Construirea/	
modernizarea/	
reabilitarea	 drumurilor	
publice	 clasificate	 şi	
încadrate,	 în	
conformitate	 cu	
prevederile	 legale	 în	
vigoare,	 ca	 drumuri	
judeţene,	 drumuri	 de	
interes	 local,	 respectiv	
drumuri	 comunale	
şi/sau	 drumuri	 publice	
din	 interiorul	
localităţilor	

• Aducerea	 structurii	 rutiere	 la	
parametrii	 tehnici	 corespunzători	
categoriei	drumului;	

• Construcţie	 nouă	 infrastructură	
rutieră;	

• Corecţia	 şi	 îmbunătăţirea	
elementelor	 geometrice	 ale	
drumurilor	de	interes	judeţean	şi	de	
interes	 local	 -	profiluri	 transversale	
şi	 longitudinale,	 curbe,	
supraînălţări;	

• Amenajarea	 acostamentelor,	
inclusiv	 căi	 de	 acces	 pietonale	 şi	
trotuare	în	interiorul	localităţilor;	

• Amenajarea	 intersecţiilor	 cu	 alte	
drumuri	 laterale	 şi	 amenajarea	
acestora	pe	o	lungime	de	maximum	
25	metri;	

• Execuţia	de	sisteme	colectoare	şi	de	
dirijare	a	apelor	pluviale;	

• Refacerea	şi	construcţia	de	podeţe	şi	
poduri,	ziduri	de	sprijin,	consolidări	
de	taluzuri,	atunci	când	acestea	sunt	
necesare	pentru	siguranţa	circulaţiei	
şi	 pentru	 realizarea	 în	 siguranţă	 a	
lucrărilor	de	drum	propuse.	

7	 Realizarea/	
reabilitarea/	
modernizarea	 de	
poduri,	podeţe	sau	punţi	
pietonale	

• Lucrări	 privind	 infrastructura,	
suprastructura,	calea	de	circulaţie	şi	
asigurarea	 secţiunii	 optime	 de	
scurgere	 a	 apelor	 în	 limita	 a	 două	
lungimi	 ale	 lucrării	 de	 artă	 în	 albia	
majoră	 în	 amonte	 şi	 în	 limita	 unei	
lungimi	 a	 lucrării	 de	 artă	 în	 albia	
minoră	în	aval;	

8	 Realizarea/	extinderea/	
modernizarea	
platformelor	de	gunoi	

• Lucrări	 specifice	 pentru	 asigurarea	
condiţiilor	de	protecţie	a	mediului;	

9	 Realizarea/	extinderea/	
reabilitarea/	
modernizarea	 pieţelor	
publice,	 comerciale,	 a	

• Lucrări	 pentru	 realizarea/	
reabilitarea/	 extinderea/	
modernizarea	 infrastructurii	
minime	 necesare	 funcţionării	
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târgurilor,	 oboarelor,	
după	caz;	

pieţelor	publice,	pieţelor	comerciale,	
târgurilor,	 oboarelor,	 respectiv:	 căi	
de	 acces,	 platforme,	 parcări,	 alei	
pietonale	şi	auto,	împrejmuiri	şi/sau	
închideri	 cu	 structură	 uşoară,	
grupuri	 sanitare,	 racorduri	 la	
reţelele	de	utilităţi,	platforme	pentru	
depozitarea	gunoiului;	

10	 Realizare/	 extinderea/	
reabilitarea/	
modernizarea	 bazelor	
sportive	

• Lucrări	 pentru	 realizarea/	
extinderea/	 reabilitarea/	
modernizarea	bazelor	sportive;	

11	 Realizare/	 extindere/	
reabilitare/	
modernizare	 a	 sediilor	
instituţiilor	 publice	 ale	
autorităţilor	
administraţiei	 publice	
locale,	 precum	 şi	 a	
instituţiilor	 publice	 din	
subordinea	acestora;	

• Lucrări	 de	 construire,	 reparaţii	
capitale,	 transformări,	 consolidări,	
modificări,	 extinderi,	 reabilitări,	
modernizări	şi	reabilitare	termică	a	
construcţiilor	 aferente	 obiectivelor	
de	investiţii	propuse;	

12	 Construcţia/	
extinderea/	reabilitarea	
infrastructurii	 turistice	
dezvoltată	 de	
autorităţile	 publice	
locale	 ca	 instrument	 de	
punere	 în	 valoare	 a	
potenţialului	 turistic	
local,	pentru	obiectivele	
de	 investiţii	 aflate	 în	
proprietatea	publică	sau	
privată	 a	 unităţilor	
administrativ-
teritoriale	 sau	 în	
administrarea	acestora.	

• Lucrări	de	 construire,	 transformări,	
consolidări,	 amenajări,	 modificări,	
extinderi,	 reabilitări,	 modernizări	 a	
construcţiilor	 şi	 instalaţiilor	
aferente	 obiectivelor	 de	 investiţii	
propuse,	 înfiinţări/amenajări	 de	
infrastructură	turistică	
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4.4.2	Planul	de	acțiune	pe	obiective	strategice	de	dezvoltare	ale	Municipiului	Urziceni		

PLANUL	DE	ACȚIUNE	PE	OBIECTIVE	STRATEGICE	DE	DEZVOLTARE	

1.		COMPETITIVITATEA	ECONOMICĂ:	
	

• Oferirea	 de	 facilităţi	 investitorilor	 –	 elaborarea	 unor	 scheme	 de	 stimulente	 pentru	
investitori	în	funcţie	de	beneficiul	pe	care	aceştia	l-ar	putea	aduce	bugetului	local,	şi	de	
natura	activităţii	

• Crearea	centrelor	de	promovare,	formare	şi	consultanţă	în	afaceri	
• Organizarea,	 în	 cadrul	 primăriei,	 de	 simpozioane	 semestriale,	 cu	 participarea	

reprezentanţilor	 Camerei	 de	 Comerţ	 și	 a	 IMM	 urilor	 interesate	 în	 vederea	 prezentării	
oportunităților	de	finanțare,	dar	și	pentru	cursuri	de	management	al	afacerilor	şi	creşterea	
capacităţii	interne	de	dezvoltare	a	resurselor	umane	

• Sprijinirea	 operatorilor	 economici,	 societăţi	 	 şi	 societăţi	 cooperative,	 prin	 facilitarea	
accesului	 la	 finanţare,	 în	 scopul	 îmbunătăţirii	 performanţelor	 economice	 şi	 tehnice	 ale	
acestora	

• Încurajarea	schimbului	de	experienţă	şi	a	dezvoltării	relaţiilor	pe	plan	local	dar	şi	la	nivel	
internaţional	

• Dezvoltarea	capacităţii	şi	a	spiritului	antreprenorial	în	rândul	femeilor	
• Crearea,	modernizarea	şi	extinderea	infrastructurilor	de	inovare	şi	transfer	tehnologic	
• Stimularea	 angajatorilor	 pentru	 organizarea	 de	 scheme	 de	 ucenicie	 ca	 modalitate	 de	

reconversie	profesională	
	
2.		DEZVOLTAREA	URBANĂ:	

	
• Efectuarea	 unui	 studiu	 de	 specialitate	 asupra	 cerinţelor	 de	 transport	 public	 local	 în	

prezent	şi	pentru	o	perioadă	de	5	-	10	ani,	în	vederea	elaborării	fluxurilor	de	transport	de	
persoane	

• Actualizarea	Regulamentului	privind	activitatea	de	transport	în	regim	de	taxi	
• Imbunătățirea	izolației	termice	și	anveloparea	clădirilor	din	municipiu	
• Reabilitarea	 și	 modernizarea	 instalațiilor	 pentru	 prepararea	 și	 transportul	 agentului	

termic,	apei	calde	menajere	și	a	sistemelor	de	ventilare	
• Utilizarea	 surselor	 regenerabile	 de	 energie	 pentru	 asigurarea	 necesarului	 de	 energie	

termică	pentru	încălzire	
• Elaborarea	 unui	 program	 în	 vederea	 reabilitării	 şi	 reconversiei	 zonelor	 industriale	

dezafectate	
• Reabilitarea	şi	reconversia	zonelor	industriale	dezafectate	
• Elaborarea	 unei	 strategii	 de	 regenerare	 urbană,	 cu	 stabilirea	 zonelor	 prioritare,	 a	

categoriilor	de	lucrări	necesare	precum	şi	a	actorilor	implicaţi	
• Eficiență	energetică	a	clădirilor	rezidențiale,	inclusiv	măsuri	de	consolidare	a	acestora	
• Limitarea	riscului	seismic	al	construcţiilor	
• Regenerarea	 și	 revitalizarea	 zonelor	 urbane	 (modernizare	 spații	 publice,	 reabilitare	
clădiri/	terenuri	abandonate)	

• Investiții	în	iluminatul	public	
• Protejarea	şi	întreţinerea	spaţiilor	verzi	existente	şi	amenajarea	locurilor	deschise	pentru	

a	deveni	spaţii	verzi	
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• Depistarea	terenurilor	care	pot	fi	valorificate	şi	amenajate	ca	zone	verzi		
• Reorganizarea	curţilor	interioare	şi	punerea	lor	în	valoare	prin	realizarea	unor	proiecte	

cu	scopuri	turistice	
• Realizarea	de	noi	parcuri	orăşeneşti,	precum	şi	realizarea	unor	parcuri	cu	caracter	sportiv	
• Amenajarea	scuarurilor	stradale	şi	a	zonei	verzi	din	jurul	blocurilor	
• Protecţia	şi	completarea	aliniamentelor	stradale	
• Amenajarea	locurilor	de	parcare	cu	vegetaţie	
• Modernizarea	şi	extinderea	reţelelor	de	apă-canal,	gaze	naturale	şi	electricitate	
• Diversificarea	 surselor	 de	 import,	 a	 resurselor	 energetice	 şi	 a	 rutelor	 de	 transport	 al	

acestora	
• Îmbunătăţirea	sistemului	de	colectare	şi	transport	a	deşeurilor	
• Reducerea	cantităţilor	de	deşeuri	biodegradabile	depozitate	
• Valorificarea	potenţialului	util	din	deşeurile	municipale	
• Eliminarea	deşeurilor	în	conformitate	cu	legislaţia	în	vigoare	în	scopul	protejării	sănătăţii	

populaţiei	şi	a	mediului	
• Crearea	 unui	 sistem	 de	 colectare,	 tratare	 şi	 valorificare	 a	 deşeurilor	 din	 construcţii	 şi	

demolări	
• Diversificarea	modalităţilor	de	petrecere	a	timpului	liber	
• Reabilitare/	modernizarea/	dotarea	 infrastructurii	 de	 servicii	 sociale	 fără	 componentă	

rezidențială	
• Construcţie/	reabilitare	de	locuinţe	de	tip	familial,	apartamente	de	tip	familial,	 locuinţe	

protejate		
• Investiţii	 în	 infrastructura	 de	 sănătate	 şi	 servicii	 sociale	 –	 construirea/	 reabilitarea	

centrelor	care	oferă	servicii	integrate	medicale	și	sociale	
• Perdele	forestiere,	panouri	parazăpezi	sau	alte	soluții	echivalente	de	protecție	în	vederea	

asigurării	 protecţie	 a	 căilor	 de	 comunicaţie	 împotriva	 înzăpezirii/	 altor	 calamități	
naturale	

• Activități	pentru	creșterea	transparenței	în	instituții	publice	
	
3.		DEZVOLTAREA	RESURSELOR	UMANE	ŞI	A	SERVICIILOR	SOCIALE:	

	
• Stimularea	 participării	 angajatorilor	 la	 formarea	 profesională	 a	 angajaților	 	 în	

concordanță	 cu	 cerințele	 locurilor	 de	 muncă	 din	 sectoarele	 prioritare	 cu	 potențial	
competitiv	

• Proiecte	de	regenerare	urbană	a	zonelor	cu	populaţie	romă	
• Construcţia	de	locuinţe	standard	de	închiriat	pentru	persoanele	evacuate	din	imobilele	

retrocedate	pentru	pensionari,	tineri	salariaţi	şi	alte	categorii	cu	probleme	sociale	
• Îmbunătăţirea	condiţiilor	de	viaţă,	prin	refacerea	fondului	locativ	existent	şi	a	utilităţilor	
• Sprijinirea	activităţii	A.N.L.	privind	asigurarea	amplasamentelor	necesare	construcţiei	de	

locuinţe	
• Construirea	de	locuinţe	sociale	
• Construirea	de	noi	cartiere	de	locuinţe	
• Reducerea	 riscului	 de	 marginalizare	 socială	 prin	 identificarea	 evaluarea	 şi	 acordarea	

sprijinului	persoanelor	aflate	în	dificultate	
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• Crearea	unui	program	de	măsuri	concrete	în	vederea	sprijinirii	grupurilor	supuse	riscului	
de	 excluziune	 socială	 (facilitarea	 accesului	 la	 locuinţe,	 educaţie,	 transport	 în	 comun,	
crearea	de	şcoli	şi	grădiniţe	cu	program	special)	

• Încheierea	unor	parteneriate	cu	instituţiile	de	furnizare	a	serviciilor	sociale	în	vederea	
derulării	 unor	 campanii	 de	 informare	 şi	 conştientizare	 adresate	 angajatorilor,	 pentru	
schimbarea	atitudinilor	sociale	şi	a	stereotipurilor	cu	privire	la	grupurile	vulnerabile	

• Elaborarea	unui	program	concret	de	susţinere	a	furnizorilor	locali	de	servicii	de	formare	
(reducerea	taxelor	şi	impozitelor,	sprijin	logistic	şi	publicitar)	

• Prevenirea	 şi	 combaterea	 consumului	 de	 tutun,	 alcool	 şi	 droguri,	 în	 rândul	 copiilor	 şi	
tinerilor	

• Înfiinţarea	de	 servicii	 comunitare	 alternative	 integrate	 în	 societate:	 locuinţe	protejate,	
case	de	tip	familial,	centre	de	tip	respiro,	ateliere	protejate,	centre	de	zi,	centre	de	urgenţă,	
centre	de	recuperare	de	tip	ambulator		

• Dezvoltarea	de	parteneriate	cu	ONG-uri,	cu	societatea	civilă	şi	alte	componente	prioritare,	
cum	 ar	 fi:	 şcoală,	 biserică,	 agenţi	 economici,	 unităţi	 sanitare,	 poliţie	 etc.,	 în	 vederea	
reintegrării	socioprofesionale	a	persoanelor	cu	handicap	

• Acţiuni/	 demersuri	 pentru	 implementarea	 legislaţiei	 privitoare	 la	 accesibilitatea	
mediului	 fizic,	 pentru	 a	 permite	 persoanelor	 cu	 handicap	 accesul	 neîngrădit	 la	 viaţa	
socială	

• Stimularea	ocupării,	prin	intermediul	activităţilor	de		economie	socială		
• Activităţi	de	dezvoltare	comunitară	integrată	–	activităţi	de	informare,	consiliere	
• Campanii	 de	 informare	 şi	 conştientizare	 şi	 acţiuni	 specifice	 pentru	 creşterea	

responsabilităţii	sociale	
• Sprijin	pentru	înfiinţarea	de	noi	întreprinderi	sociale	și	dezvoltarea	celor	existente	
• Activități	de	dezvoltare	comunitară	integrată	
	

4.		EDUCAȚIE:		
	

• Construcția/	înființarea	și	echiparea	infrastructurii	educaţionale	antepreșcolare	(creșe)	
• Modernizarea	 şi	 dezvoltarea/	 extinderea/	 echiparea	 infrastructurii	 educaţionale	

preșcolare,	 pentru	 învățământul	 general	 obligatoriu,	 școlilor	 profesionale	 și	 tehnice	 /	
liceelor	tehnologice	

• Educaţia	ecologică	şi	conştientizarea	populaţiei	asupra	necesităţii	spaţiilor	verzi	
• Sancţionarea	celor	care	aduc	prejudicii	spaţiilor	verzi	
• Controlul	 strict	 al	 tuturor	 arborilor	 urbani	 şi	 sancţionarea	 celor	 care	 afectează	 acest	

patrimoniu	
• Densificarea	plantaţiilor	înalte	din	parcuri	
• Realizarea	de	perdele	de	protecţie	pe	direcţiile	vânturilor	dominante	
• Demararea	unor	proiecte	pentru	educaţia	ecologică	şi	conştientizarea	populaţiei	asupra	

necesităţii	spaţiilor	verzi	
• Creşterea	nivelului	de	educaţie	şi	de	pregătire	profesională	a	capitalului	uman	
• Susţinerea	 financiară	 a	 dezvoltării	 şi	 modernizării	 bazei	 materiale	 şi	 a	 infrastructurii	

instituţiilor	din	învăţământul	preuniversitar	
• Dezvoltarea	resurselor	umane	în	sistemul	de	educaţie	
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• Crearea	 unui	 cadru	 propice	 pentru	 coordonarea	 eforturilor	 comune	 şi	 satisfacerea	
intereselor	 părţilor	 implicate	 (administraţia	 locală,	 unităţile	 de	 învăţământ,	mediul	 de	
afaceri	şi	societatea	civilă)	

• Crearea	 şi	 implementarea	 unui	 sistem	 de	 recompensare	 a	 elevilor	 cu	 performanţe	
deosebite,	 precum	 şi	 a	 cadrelor	 didactice	 care	 i-au	 îndrumat	 (acordarea	 de	 burse	 sau	
premii,	titluri	de	excelenţă	festivităţi	de	premiere,	publicitate)	

• Implementarea	 unui	 program	de	 constituire	 de	 parteneriate	 între	 unităţile	 şcolare,	 în	
vederea	folosirii	în	comun	a	resurselor	(	biblioteci,	săli	de	sport)	
	
5.		SĂNĂTATE:	

	
• Dezvoltarea	 cunoştinţelor	 în	 domeniul	 ştiinţelor	 medicale	 şi	 definirea	 aplicaţiilor	 în	

patologia	copilului,	adolescentului,	adultului	şi	vârstnicului	
• Dezvoltarea	 și	 utilizarea	 de	 reţele	 informationale	 medicale,	 ştiintifice,	 optimizarea	

gestiunii	informațiilor	medicale	
• Dezvoltarea	și	implementarea	de	noi	tehnici	şi	metode	clinice	avansate	de	investigare	şi	

tratament	pentru	crearea	băncilor	de	organe;	os,	tesuturi	şi	a	sistemelor	de	truse	pentru	
protezare	şi	implantologie;	dezvoltarea	transplantului	de	organe	

• Reabilitatea	și	igienizarea	unităților	medicale	
• Dotarea	spitalului	cu	aparatura	medicală	performantă	
• Transferul	 unor	 prerogative	 ale	 spitalului	 în	 sarcina	medicinii	 primare,	 realizată	 prin	

intermediul	medicului	de	familie,	în	echipă	cu	specialiştii	din	ambulatoriu	
• Acordarea	unei	asistenţe	medicale	de	bună	calitate	
• Eficientizarea	unităţilor	medicale	
• Reclasificarea	şi	reorientarea	spitalelor	conform	necesităţilor	reale	ale	populaţiei	asistate	
• Participarea	la	schimburi	de	experienţă	

	

	

	

	

	

	

	

	 	



	

	

	

	

Capitolul	5.	Elaborarea	studiului	de	analiză	a	situației	sociale,	economice	și	 instituționale	(SWOT)	în	
Municipiul	Urziceni	

PUNCTE	TARI	 PUNCTE	SLABE	
DEZVOLTARE	URBANĂ		

• Solurile	Municipiului	Urziceni	sunt	favorabile	agriculturii		
• Existența	 unor	 resurse	 naturale	 (loessul)	 ce	 ar	 putea	 fi	

valorificare	în	industria	ceramică	
• Municipiul	Urziceni	are	o	poziție	geografică	favorabilă,	fiind	

un	 nod	 rutier	 şi	 feroviar	 important	 (acces	 la	 drumul	
european	E	85	și	DN2A)	

• Infrastructură	 importantă	 de	 drumuri	 modernizate	 /	
reabilitate	

• Acces	la	calea	ferată,	existența	gării	și	a	unui	volum	ridicat	
de	trafic	feroviar/zi	

• Rețeaua	 de	 utilități	 este	 dezvoltată,	 Municipiul	 Urziceni	
oferind	 servicii	 de	 apă,	 iluminat	 public,	 acces	 la	 gaze	 și	
canalizare	în	proporție	aproximativ	de	95%	locuitorilor	ei	

• În	Municipiul	Urziceni	se	află	unul	dintre	cele	7	depozite	de	
înmagazinare	 a	 gazelor	 naturale,	 reprezentând	 un	 punct	
strategic	de	importanță	națională	

• Infrastructura	 de	 telecomunicaţii	 de	 la	 nivelul	 localităţii	
este	bine	dezvoltată,	în	zonă	fiind	disponibile	toate	reţelele	
de	telefonie	mobilă	funcţionale	în	România	în	sistemul	4G	

• Degradarea	 terenurilor	 prin	 eroziune,	 alunecări	 de	 teren,	
inundații	

• Inexistența	resurselor	minerale	ce	ar	putea	fi	valorificare	în	
dezvoltarea	economică	a	municipiului	

• Poluarea	apelor	freatice	prin	deversări	și	poluarea	aerului	
ca	urmare	a	traficului	auto	intens	și	a	lipsei	unei	variante	de	
ocolire,	dar	și	a	activităților	industriale	

• Insuficiența	 locurilor	 de	 parcare,	 cu	 precădere	 în	 zona	
centrală	

• Inexistența	transportului	în	comun	
• Inexistența	pistelor	de	biciclete	
• Suprafața	 spațiilor	 verzi/locuitor	 sub	 media	 standard	

impusă	 la	 nivel	 european,	 iar	 unele	 dintre	 cele	 existente	
sunt	neamenajate	și	neigienizate	

• Lipsa	 infrastructurii	 de	 agrement	 turistic	 și	 degradarea	
patrimoniului	cultural	existent	

• Ineficiența	energetică	a		clădirilor	
• Suprafața	fondului	locativ	sub	media	europeană		
• Numărul	 insuficient	de	 locuințe	sociale	și	pentru	 tineri	 în	

raport	cu	nevoile	de	la	nivel	local	
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• Implementarea	 unui	 proces	 de	 epurare	 de	 tip	 ICEAS	 -	
sistem	complet	automatizat	care	răspunde	 la	variaţiile	de	
debit	şi	încărcări	influente	în	staţia	de	epurare	

• Existența	 unui	 sistem	 de	 automatizare	 și	 supraveghere	 a	
proceselor	 din	 cadrul	 stației	 de	 pompare	 uzate	 de	 tip	
SCADA	ce	poate	contribui	la	reducerea	riscului	la	dezastre	
naturale	

• Apartenența	 la	 asociații	 de	dezvoltare	 intercomunitare	 în	
vederea	dezvoltării	infrastructurilor	locale	

• Insuficienta	 valorificare	 a	 resurselor	 de	 energie	
regenerabilă	

• Lipsa	 infrastructurii	 de	 agrement	 turistic	 și	 degradarea	
patrimoniului	cultural	existent	

• Ineficiența	energetică	a		clădirilor	
• Suprafața	fondului	locativ	sub	media	europeană		
• Numărul	 insuficient	de	 locuințe	sociale	și	pentru	 tineri	 în	

raport	cu	nevoile	de	la	nivel	local	
• Insuficienta	 valorificare	 a	 resurselor	 de	 energie	

regenerabilă	

RESURSELE	UMANE	ȘI	SEVICIILE	SOCIALE	
• O	 pondere	 ridicată	 a	 populației	 apte	 de	 muncă	 în	

comparație	cu	ponderea	pe	țară	
• Rata	șomajului	scăzută	

• Îmbătrânirea	 demografică	 și	 existența	 unui	 raport	 de	
dependență	 mare	 a	 persoanelor	 dependente	 față	 de	
persoanele	în	vârstă	de	muncă	

• Lipsa	unui	centru	de	asistență	socială	
• Numărul	insuficient	de	locuințe	sociale	
• Infrastructură	 și	 servicii	 sociale	 deficitare	 pentru	

persoanele	 care	 ar	 trebui	 să	 fie	 beneficiari	 ai	 acestor	
servicii	
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EDUCAȚIE	
• Municipiul	Urziceni	dispune	de	6	unități	de	învățământ	ce	

facilitează	accesul	la	învățământul	gratuit	
• Spirit	civic	ridicat	în	comparație	cu	celelalte	orașe	din	țară	

prin	implicarea	comunității	în	diferite	organizații	non	profit	
	

• Lipsa	 dotărilor	 care	 să	 sprijine	 performanța	 școlară	
(echipamente	IT,	internate,	cantine,	săli	și	terenuri	de	sport,	
bazin	de	înot)	

• Lipsa	 unităților	 educaționale	 de	 servicii	 de	 educație	
timpurie	ante	preșcolară	(creșe)	

• Creșterea	absenteismului	și	a	abandonului	școlar	

COMPETITIVITATE	ECONOMICĂ	
• Apropierea	de	unele	orașe	din	țară	 în	care	rata	șomajului	

este	ridicată	(Mizil,	Căzănești)	
• Apropierea	de	București	–	Ilfov,	dar	și	de	Ploiești,	unde	rata	

șomajului	 este	 mică,	 iar	 forța	 de	 muncă	 este	 scumpă	
comparativ	cu	regiuni	/	orașe	mai	puțin	dezvoltate	

• Structură	economică	diversificată	
• Forță	de	muncă	importantă	distribuită	la	costuri	minime	
• Ponderea	 ridicată	 a	 antreprenorialului	 în	 comparație	 cu	

ponderea	pe	țară	
• Atragerea	la	nivel	de	regiune	a	investițiilor	străine	
• Sume	 importante	 destinate	 dezvoltării	 atrase	 din	 fonduri	

europene	 de	 către	 firmele	 ce	 activează	 în	 Municipiul	
Urziceni	

• Dependența	 de	 către	 principalii	 operatori	 economici	 în	
sectoarele	industriei	textile	și	confecțiilor,	respectiv	lucrări	
de	instalații	sanitare	și	aer	condiționat	

• Lipsa	 unor	 structuri	 de	 sprijinire	 a	 afacerilor	 (parc	
industrial,	centru	de	afaceri,	incubator	pentru	IMM-uri)	

• Lipsa	 unor	 unități	 de	 cercetare	 -dezvoltare	 -	 inovare	 și	
ponderea	redusă	a	întreprinderilor	inovative	

• Slaba	 dezvoltare	 a	 sectorului	 terțiar	 (IT&C,	 servicii	
financiare,	tehnice,	științifice,	etc.)	

• Dezvoltarea	comerțului	modern	(supermarket-uri)	

SĂNĂTATE	
• Municipiul	Urziceni	dispune	de	un	spital	municipal,	cât	și	de	

cabinete	medicină	 de	 familie	 și	 de	medicină	 specializate,	
dar	 și	 de	 farmacii	 situându-se	 pe	 o	 poziție	 bună	 în	
comparație	cu	alte	municipii	

• Numărul	mare	de	medici	per	locuitor	

• Fluctuații	de	personal	de	specialitate	
• Spații	nemodernizate	și	lipsa	dotări	în	unitățile	medicale	
• Lipsa	programelor	de	conștientizare	și	prevenție		
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• Disponibilitatea	 fondurilor	europene	pentru	realizarea	de	
proiecte	de	 investiţii	pentru	proiecte	de	 infrastructură	de	
transport,	 servicii	 sociale,	 spaţii	 verzi,	 siguranţa	
cetăţeanului,	etc.	

• Reabilitarea	termică	a	clădirilor	
• Adoptarea	 şi	 utilizarea	 surselor	 de	 energie	 regenerabilă:	

eoliene,	solară,	biomasă	
• Realizare	 sistem	 integrat	 de	 gestionare	 a	 deşeurilor	 şi	

finalizarea	depozitului	
• Construcţia	 de	 locuinţe	 în	 parteneriat	 public-privat	 sau	

creşterea	numărului	celor	construite	prin	ANL	
• Promovarea	 investiţiilor	 de	 mediu	 în	 sectoarele	 cu	 risc	

ecologic	
• Apropierea	(mai	puțin	de	50	km	distanță)	față	de	2	culoare	

europene	-		culoarul	4	și	culoarul	9		

• Existenţa	 unor	 concurenţi	 regionali	 puternici	 și	 cu	 o	
experiență	 mai	 vastă	 în	 atragerea	 de	 fonduri	 europene	
(Municipiul	Slobozia,	Fetești)	

• Apariţia	 unor	 riscuri	 naturale	 cu	 efecte	 în	 deteriorarea	
infrastructurii	

• Slab	 interes	 financiar	 şi	 operaţional	 pentru	 promovarea	
investiţiilor	din	partea	operatorilor	privaţi	

• Creşterea	 şi	diversificarea	 surselor	de	poluare	 cu	efect	 în	
intensificarea	procesului	de	poluare	

• Configuraţia	 reliefului	 reduce	 potențialul	 de	 dezvoltare	
teritorială,	prin	turism	

RESURSELE	UMANE	ȘI	SEVICIILE	SOCIALE	
• Disponibilitatea	finanțărilor	pentru:	

ü Parteneriate	 cu	 ONG-uri	 pentru	 dezvoltarea	
serviciilor	sociale	

ü dezvoltarea	 funcţiei	 de	 mediator	 comunitar,	 a	
planning-ului	familial,	pentru	minorități	

ü Crearea	unei	comisii	locale	mixte	pentru	rromi	
ü Crearea	de	parteneriate	cu	furnizori	de	servicii	sociale	
ü Crearea	 de	 noi	 centre	 sociale	 pentru	 grupe	 diferite	

(femei,	 handicap,	 rroma,	 copii,	 bătrâni,	 etc.)	 şi	 pe	
tipuri	diferite	(de	zi,	de	noapte,	de	urgenţă,	temporare,	
permanente,	alternative)	

• Ritm	lent	de	dezvoltare	economică	care	nu	devine	atractiv	
pentru	forţa	de	muncă		

• Modernizarea	societăţii	cu	efecte	în	schimbarea	modelelor	
de	comportament	(copii puţini,	îmbătrânire,	etc.)	

• Păstrarea	salariilor	mici	
• Creşterea	nivelului	de	sărăcie	pentru	anumite	categorii	de	

populaţie	
• Risc	social,	ca	urmare	a	stabilirii	domiciliului	părinților	în	

străinătate	
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EDUCAȚIE	
• Existenţa	 unor	 programe	 care	 vizează	 dezvoltarea	

învăţământului	profesional	şi	tehnic	–	crearea	unor	şcoli	de	
arte	şi	meserii	pilot	

• Dezvoltarea	de	parteneriate	cu	alţi	factori	sociali	
• Implicarea	agenţilor	economici	în	finanţarea	sistemului	de	

educaţie	
• Dezvoltarea	şi	implementarea	de	alternative	educaţionale	
• Dezvoltarea	proiectelor	care	au	ca	ţintă	populaţia	rroma	şi	

alte	grupuri	defavorizate	
• Implicarea	 mai	 accentuată	 a	 administraţiei	 publice	 în	

gestionarea	sistemului	de	educaţie	
• Suplimentarea/	 creşterea	 veniturilor	 financiare	 ale	

cadrelor	didactice	
• Crearea	 de	 centre	 de	 formare	 profesională	 a	 forţei	 de	

muncă	
• Implicarea	 mediului	 privat	 în	 ofertarea	 de	 servicii	 de	

formare	profesională	a	adulţilor	
• Conştientizarea	 angajatorilor	 pentru	 o	 orientare	 către	

investiţii	în	resurse	umane	
• Dezvoltarea	capacităţii	de	orientare	şcolară	şi	profesională	
• Dezvoltarea	parteneriatului	şcoală	-	comunitatea	locală	
• Realizarea	de	prognoze	astfel	încât	planurile	de	dezvoltare	

adoptate	să	aibe	șanse	mai	mari	de	succes		
• Oportunități	 de	 finanțare	 pentru	 prevenirea	 şi	 reducerea	

abandonului	şcolar	
• Apropierea	 la	 50	 de	 km	 de	 2	 centre	 universitare	 mari	

(București,	Ploiești)	

	

• Lipsa	coerenței	în	politicile	naționale	în	domeniul	educației	
determină	 un	 management	 ineficient	 în	 unităţile	 de	
învăţământ	

• Migrarea	specialiştilor,	şi	a	forţei	de	muncă	în	general,	către	
alte	localităţi,		

• Scăderea	populației	școlare	
• Creșterea	 efectivelor	 de	 elevi	 pe	 clase,	 care	 îngreunează	

aplicarea	metodelor	interactive		
• Migrarea	 cadrelor	 didactice	 spre	 domenii	 mai	 bine	

remunerate	
• Păstrarea	salariilor	mici	în	învăţământ	
• Fluctuaţia	în	rândul	personalului	didactic	
• Instabilitatea	legislativă	
• Politici	neadecvate	nevoilor	reale	
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COMPETITIVITATE	ECONOMICĂ	
• Diversitatea	 programelor	 de	 finanţare	 naţională	 pentru	

sprijinirea	IMM-urilor	
• Oportunitățile	 de	 finanțare	 pentru	 realizarea	 transferului	

de	tehnologie	şi	know-how	către	firmele	din	Municipiu,	care	
favorizează	crearea	de	locuri	de	muncă	

• Reorientarea	 politicii	 băncilor	 în	 spiritul	 sprijinirii	 IMM	
urilor,	prin	diversificarea	gamei	de	produse	şi	servicii	

• Existența	unui	mediu	favorabil	pentru	inovare	
• Accesul	sporit	 la	fondurile	structurale	care	poate	conduce	

la	o	creştere	economică	
• Creşterea	competitivităţii	întreprinderilor	prin	investiţii	în	

proiecte	de	cercetare	–	dezvoltare	–	inovare	
• Dezvoltarea	comerţului	electronic	

	

• Resurse	umane,	financiare	şi	materiale	neadecvate		
• Creşterea	 si	diversificarea	 surselor	de	poluare	 cu	efect	 în	

intensificarea	procesului	de	poluare	
• Zona	industrială	cu	potenţial	ridicat	de	poluare	accidentală	
• Descărcarea	în	reţeaua	de	canalizare	a	unor	ape	care	nu	se	

încadrează	în	prevederile	legale	
• Schimbări	ale	legislaţiei	în	domeniul	economic	
• Dacă	 o	 să	 apară	 un	 declin	 economic	 la	 nivel	 naţional,	

european	şi	mondial	
• Creşterea	concurenţei	pe	o	piaţa	europeană	integrată	
• Scumpirea	creditelor	în	situația	ăn	care	o	să	apară	un	declin	

economic	mondial	
• Creşterea	 interesului	 firmelor	 pentru	 relocare	 în	 Asia,	

Africa	sau	alte	destinaţii	mai	favorabile	pentru	investiţii	

SĂNĂTATE	
• Implementarea	 unor	 strategii	 la	 nivel	 naţional	 privind	

dezvoltarea	sănătăţii	
• Posibilitatea	accesării	unor	programe	de	 finanţare	pentru	

modernizarea	 şi	 dotarea	 infrastructurii	 de	 sănătate	 şi	
sociale	 dar	 şi	 pentru	 calificarea	 şi	 formarea	 personalului	
aferent	

• Creşterea	finanţărilor	pentru	investiţii	
• Creşterea	salariilor	în	sistemului	de	sănătate	
• Creşterea	 accentuată	 a	 sectorului	 privat	 în	 domeniul	

serviciilor	 medicale	 care	 prezintă	 un	 grad	 mai	 mare	 de	
încredere	din	partea	populaţiei	municipiului	

• Existenţa	sistemului	privat	de	asigurări	de	sănătate	

• Funcţionarea	 ineficientă	 a	 descentralizării,	 în	 special	 la	
nivel	 organizatoric,	 putându-se	 astfel	 bloca	 anumite	
iniţiative	şi	acţiuni	

• Păstrarea	salariilor	mici,	în	special	pentru	medicii	rezidenţi	
• Continuarea	migrării	cadrelor	medicale	în	străinătate	
• Cadrul	legislativ	în	continuă	schimbare		
• Difuncționalități	ale	sistem	unic	informatic	integrat		
• Cererea	de	muncă	a	unităţilor	sanitare	din	 ţările	 	 cu	 înalt	

grad	 de	 dezvoltare	 poate	 determina	 o	 creştere	 a	
coeficientului	 de	 fluctuaţie	 a	 personalului	 medical	 de	
specialitate	

	 	



	

	

	

	

Capitolul	8.	Politici	-	Programe	–	Proiecte			

1.	Finanțări	pentru	Primăria	Municipiului	Urziceni		

Programul	Operațional	Competitivitate	Umană	(PO	CU)	

Axa	prioritară	4:		Incluziunea	socială	și	combaterea	sărăciei	

• Obiectivul	specific	4.1.	Reducerea	numărului	de	persoane	aflate	 în	risc	de	sărăcie	și	
excluziune	socială	din	comunitățile	marginalizate	în	care	există	populație	aparținând	
minorității	rome,	prin	implementarea	de	măsuri	integrate	

DETALII	FINANȚARE	
TITLUL	
PROIECTULUI	

Combaterea	sărăciei	şi	excluziunii	sociale	pe	tot	parcursul	vieții	în	

Municipiul	Urziceni	din	comunitățile	marginalizate	cu	populație	

romă		

BENEFICIAR	 • Beneficiari	 persoane	 juridice	 de	 drept	 privat	 fără	 scop	
patrimonial	

• Instituții	 publice	 finanțate	 integral	 din	 venituri	 proprii	
sau	 parțial	 de	 la	 bugetul	 de	 stat,	 bugetul	 asigurărilor	
sociale	de	stat	sau	bugetele	fondurilor	speciale	

• Instituțiile	de	învățământ	superior	acreditate	care	nu	fac	
parte	din	categoriile	anterioare	de	beneficiari		

• Beneficiari	 persoane	 juridice	 de	 drept	 privat	 cu	 scop	
patrimonial		

• Beneficiari	 ordonatori	 de	 credite	 ai	 bugetului	 de	 stat,	
bugetului	 asigurărilor	 sociale	 de	 stat	 sau	 bugetele	
fondurilor	speciale	și	entitățile	aflate	în	subordine	sau	în	
coordonare	finanțate	integral	din	bugetele	acestora	

BUGET	ELIGIBIL	 • Maximum	6.000.000	euro	–	regiuni	mai	puțin	dezvoltate		
• Maximum:	3.719.320	euro	–	București	–	Ilfov		

DURATĂ	 Maximum	48	luni		
OBIECTIVE	 Reducerea	 numărului	 de	 persoane	 aflate	 în	 risc	 de	 sărăcie	 și	

excluziune	 socială	 din	 comunitățile	 marginalizate	 roma,	 prin	
implementarea	de	măsuri	integrate	din	Municipiul	Urizceni		

DESCRIERE	
(ACTIVITĂȚI)	

Activitate	preliminară	→	Realizarea	analizei	la	nivelul	comunităţii	

marginalizate	rome	pentru	fundamentarea	cererii	de	finanțare	

Activitatea	1.	Sprijin	pentru	creșterea	accesului	și	participării	 la	

educație:	educația	timpurie	(de	nivel	ante-preșcolar	și	preșcolar),	

învățământ	primar	și	secundar,	inclusiv	a	doua	șansă	şi	reducerea	

părăsirii	timpurii	a	școlii)	prin	acordarea	unor	pachete	integrate	
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• Sub-activitatea	1.1.	Sprijin	pentru	creșterea	accesului	 și	
participării	 la	 educația	 timpurie	 -	 	 învățământ	 ante	 -	
școlar	

• Sub-activitatea	1.2.	Sprijin	pentru	creșterea	accesului	 și	
participării	la	educația	timpurie	-	învățământ	preșcolar	

• Sub-activitatea	 1.3.	 Sprijin	 pentru	 reducerea	 părăsirii	
timpurii	a	școlii	prin:	programe	de	tip	zone	prioritare	de	
educație/	școală	după	școală	

• Sub-activitatea	1.4.	Programe	de	tip	a	doua	șansă		

Activitatea	 2.	 Sprijin	 pentru	 accesul	 și/sau	menținerea	 pe	 piața	

muncii		

• Sub-activitatea	2.1	Participarea	la	programe	de	ucenicie	
la	locul	de	muncă		

• Sub-activitatea	 2.2.	 Participarea	 la	 programe	 de	 stagii	
pentru	absolvenții	de	învățământ	superior		

• Sub-activitatea	2.3.	Măsuri	de	sprijin	pentru	găsirea	unui	
loc	de	muncă		

Activitatea	3.	Susținerea	antreprenoriatului	în	cadrul	comunității,	

inclusiv	a	ocupării	pe	cont-propriu	

• Sub-activitatea	3.1.	Acordarea	de	sprijin	persoanelor	din	
grupul	țintă	(persoane	aflate	în	risc	de	sărăcie	și	excluziune	
socială)	 pentru	 înființarea	 de	 afaceri	 sub	 forma	 unor	
servicii	personalizate	de	sprijin	

• Sub-activitatea	 3.2.	 Acordarea	 de	 subvenții	 (micro-
granturi)	pentru	înființarea	de	noi	afaceri	

Activitatea	4.	Sprijinirea	dezvoltării/furnizării	de	servicii	sociale/	

furnizarea	 de	 servicii,	 inclusiv	 în	 cadrul	 centrelor	 comunitare	

integrate	(medico-sociale).		

Activitatea	5.	Activități	de	îmbunătățire	a	condițiilor	de	locuit	ale	

persoanelor	din	grupul	țintă		

Activitatea	6.	Activități	de	asistență	juridică	pentru	reglementări	

acte	(acolo	unde	este	cazul).		

Activitatea	 7.	 Acțiuni	 de	 implicare	 activă	 și	 voluntariat	 al	

membrilor	 comunității	 în	 soluționarea	 problemelor	 cu	 care	 se	

confruntă	 comunitatea/	 Acțiuni	 de	 facilitare	 și	 mediere	 pentru	

identificarea	și	consolidarea	de	parteneriate	
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Axa	prioritară	4:		Incluziunea	socială	și	combaterea	sărăciei	

• Obiectivul	specific	4.2.	Reducerea	numărului	de	persoane	aflate	 în	risc	de	sărăcie	și	
excluziune	socială	din	comunitățile	marginalizate	(non	roma),	prin	implementarea	de	
măsuri	integrate	

DETALII	FINANȚARE	
TITLUL	
PROIECTULUI	

Combaterea	sărăciei	şi	excluziunii	sociale	pe	tot	parcursul	vieții	în	

Municipiul	Urziceni	din	comunitățile	marginalizate	non	roma		

BENEFICIAR	 • Beneficiari	 persoane	 juridice	 de	 drept	 privat	 fără	 scop	
patrimonial	

• Instituții	 publice	 finanțate	 integral	 din	 venituri	 proprii	
sau	 parțial	 de	 la	 bugetul	 de	 stat,	 bugetul	 asigurărilor	
sociale	de	stat	sau	bugetele	fondurilor	speciale	

• Instituțiile	de	învățământ	superior	acreditate	care	nu	fac	
parte	din	categoriile	anterioare	de	beneficiari		

• Beneficiari	 persoane	 juridice	 de	 drept	 privat	 cu	 scop	
patrimonial		

• Beneficiari	 ordonatori	 de	 credite	 ai	 bugetului	 de	 stat,	
bugetului	 asigurărilor	 sociale	 de	 stat	 sau	 bugetele	
fondurilor	speciale	și	entitățile	aflate	în	subordine	sau	în	
coordonare	finanțate	integral	din	bugetele	acestora	

BUGET	ELIGIBIL	 Maximum	6.000.000	euro	
DURATĂ	 Maximum	36	luni		
OBIECTIVE	 Reducerea	 numărului	 de	 persoane	 aflate	 în	 risc	 de	 sărăcie	 și	

excluziune	 socială	 din	 comunitățile	marginalizate	 (non	 roma),	
prin	implementarea	de	măsuri	integrate	din	Municipiul	Urizceni		

DESCRIERE	
(ACTIVITĂȚI)	

Activitate	preliminară	→	Realizarea	analizei	la	nivelul	comunităţii	

marginalizate	pentru	fundamentarea	cererii	de	finanțare	

Activitatea	1.	Sprijin	pentru	creșterea	accesului	și	participării	 la	

educație:	educația	timpurie	(de	nivel	ante-preșcolar	și	preșcolar),	

învățământ	primar	și	secundar,	inclusiv	a	doua	șansă	şi	reducerea	

părăsirii	timpurii	a	școlii)	prin	acordarea	unor	pachete	integrate	

• Sub-activitatea	1.1.	Sprijin	pentru	creșterea	accesului	 și	
participării	la	educația	timpurie	-		învățământ	ante-	

• Sub-activitatea	1.2.	Sprijin	pentru	creșterea	accesului	 și	
participării	la	educația	timpurie	-	învățământ	preșcolar	

• Sub-activitatea	 1.3.	 Sprijin	 pentru	 reducerea	 părăsirii	
timpurii	a	școlii	prin:	programe	de	tip	zone	prioritare	de	
educație/	școală	după	școală	

• Sub-activitatea	1.4.	Programe	de	tip	a	doua	șansă		



Pagina	224	din	280	

Draft	Strategia	de	Dezvoltare	Durabilă	a	Municipiului	Urziceni	2016	–	2020	

Activitatea	 2.	 Sprijin	 pentru	 accesul	 și/sau	menținerea	 pe	 piața	

muncii		

• Sub-activitatea	2.1	Participarea	la	programe	de	ucenicie	
la	locul	de	muncă		

• Sub-activitatea	 2.2.	 Participarea	 la	 programe	 de	 stagii	
pentru	absolvenții	de	învățământ	superior		

• Sub-activitatea	2.3.	Măsuri	de	sprijin	pentru	găsirea	unui	
loc	de	muncă		

Activitatea	3.	Susținerea	antreprenoriatului	în	cadrul	comunității,	

inclusiv	a	ocupării	pe	cont-propriu	

• Sub-activitatea	3.1.	Acordarea	de	sprijin	persoanelor	din	
grupul	țintă	(persoane	aflate	în	risc	de	sărăcie	și	excluziune	
socială)	 pentru	 înființarea	 de	 afaceri	 sub	 forma	 unor	
servicii	personalizate	de	sprijin	

• Sub-activitatea	 3.2.	 Acordarea	 de	 subvenții	 (micro-
granturi)	pentru	înființarea	de	noi	afaceri	

Activitatea	4.	Sprijinirea	dezvoltării/furnizării	de	servicii	sociale/	

furnizarea	 de	 servicii,	 inclusiv	 în	 cadrul	 centrelor	 comunitare	

integrate	(medico-sociale).		

Activitatea	5.	Activități	de	îmbunătățire	a	condițiilor	de	locuit	ale	

persoanelor	din	grupul	țintă		

Activitatea	6.	Activități	de	asistență	juridică	pentru	reglementări	

acte	(acolo	unde	este	cazul).		

Activitatea	 7.	 Acțiuni	 de	 implicare	 activă	 și	 voluntariat	 al	

membrilor	 comunității	 în	 soluționarea	 problemelor	 cu	 care	 se	

confruntă	 comunitatea/	 Acțiuni	 de	 facilitare	 și	 mediere	 pentru	

identificarea	și	consolidarea	de	parteneriate	
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Axa	prioritară	5	-		Dezvoltare	locală	plasată	sub	responsabilitatea	comunității	

• Obiectivul	specific	5.2:		Reducerea	numărului	de	persoane	aflate	în	risc	de	sărăcie	și	
excluziune	 socială	 din	 comunitățile	 marginalizate	 din	 zona	 rurală	 și	 orașe	 cu	 o	
populație	 de	 până	 la	 20.000	 locuitori	 prin	 implementarea	 de	 măsuri/	 operațiuni	
integrate	în	contextul	mecanismului	de	DLRC.	

DETALII	FINANȚARE	
TITLUL	
PROIECTULUI	

Combaterea	 sărăciei	 şi	 excluziunii	 sociale	pe	 tot	parcursul	 vieții	

din	Municipiul	Urziceni	

BENEFICIAR	 • Beneficiari	 persoane	 juridice	 de	 drept	 privat	 fără	 scop	
patrimonial	

• Instituții	 publice	 finanțate	 integral	 din	 venituri	 proprii	
sau	 parțial	 de	 la	 bugetul	 de	 stat,	 bugetul	 asigurărilor	
sociale	de	stat	sau	bugetele	fondurilor	speciale	

• Instituții	 de	 învățământ	 superior	 acreditate	 care	 nu	 fac	
parte	din	categoriile	anterioare	de	beneficiari	

• Beneficiari	 persoane	 juridice	 de	 drept	 privat	 cu	 scop	
patrimonial		

BUGET	ELIGIBIL	 Nu	există	un	buget	prestabilit		
DURATĂ	 Maximum	36	luni		
OBIECTIVE	 • Reducerea	numărului	de	persoane	aflate	în	risc	de	sărăcie	

și	 excluziune	 socială	din	 comunitățile	marginalizate	din	
Municipiul	 Urziceni	 prin	 implementarea	 de	 măsuri/	
operațiuni	integrate	în	contextul	mecanismului	de	DLRC	

DESCRIERE	
(ACTIVITĂȚI)	

Activitatea	 principală	 1.	 Sprijin	 pentru	 creșterea	 accesului	 și	

participării	la	educație:	educația	timpurie	(de	nivel	ante-preșcolar	

și	preșcolar),	învățământ	primar	și	secundar,	inclusiv	a	doua	șansă	

şi	 reducerea	 părăsirii	 timpurii	 a	 școlii)	 prin	 acordarea	 unor	

pachete	integrate			

• Sub-activitatea	1.1.	Sprijin	pentru	creșterea	accesului	 și	
participării	 la	 educația	 timpurie	 (învățământ	 ante-
preșcolar	și/	sau	învățământ	preșcolar)		

• Sub-activitatea	 1.2.	 Sprijin	 pentru	 reducerea	 părăsirii	
timpurii	a	școlii	prin:	programe	de	tip	a	doua	șansă,	zone	
prioritare	de	educație,	școală	după	școală	

Activitatea	principală	2.	Sprijin	pentru	accesul	și/sau	menținerea	

pe	 piața	muncii	 precum	 și	 pentru	 participarea	 la	 programe	 de	

ucenicie	și	stagii		

• Sub-activitatea	2.1.	Participarea	la	programe	de	ucenicie	
la	locul	de	muncă		
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• Sub-activitatea	 2.2.	 Participarea	 la	 programe	 de	 stagii	
pentru	absolvenții	de	învățământ	superior	

• Sub-activitatea	 2.3.	 Sprijin	 pentru	 accesul	 și/sau	
menținerea	pe	piața	muncii		

• Sub-activitatea	 2.4.	 Sprijinirea	 ocupării	 persoanelor	
aparținând	 grupurilor	 vulnerabile	 în	 cadrul	
întreprinderilor	sociale	de	inserție	

Activitatea	principală	3.	Susținerea	antreprenoriatului	 în	cadrul	

comunității		

• Sub-activitatea	 3.1.	 Susținerea	 antreprenoriatului	 în	
cadrul	comunității,	inclusiv	a	ocupării	pe	cont-propriu		

Activitatea	 principală	 4.	 Sprijinirea	 dezvoltării/	 furnizării	 de	

servicii	sociale/	furnizarea	de	servicii,	inclusiv	în	cadrul	centrelor	

comunitare	integrate	(medico-sociale).			

Activitatea	principală	5.	Campanii	de	informare	şi	conștientizare/	

acțiuni	specifice	în	domeniul	combaterii	discriminării	și	acțiuni	de	

implicare	 activă	 și	 voluntariat	 al	 membrilor	 comunității	 în	

soluționarea	problemelor	cu	care	se	confruntă	comunitatea.	

Activitatea	principală	6.	Activități	de	îmbunătățire	a	condițiilor	de	

locuit	ale	persoanelor	din	grupul	țintă	

	

Programul	Național	de	Dezvoltare	Locală	(PNDL)	

DETALII	FINANȚARE	
TITLUL	
PROIECTULUI	

Echiparea	 unităţilor	 administrativ-teritoriale	 ale	 Municipiului	

Urziceni	cu	toate	dotările	necesare		

BENEFICIAR	 • Unităţi	 administrativ-teritoriale	 reprezentate	 de	
autorităţile	administraţiei	publice	locale	ale	comunelor;	

• Unităţi	administrativ-teritoriale	membre	ale	asociaţiilor	
de	dezvoltare	intercomunitară;	

• Unităţi	 administrativ-teritoriale	 reprezentate	 de	
autorităţile	administraţiei	publice	locale	ale	municipiilor,	
inclusiv	 subdiviziunile	 administrativ-teritoriale	 ale	
acestora	 şi	 oraşelor,	 inclusiv	 pentru	 satele	 componente	
ale	acestora;	

• unităţi	 administrativ	 teritoriale	 reprezentate	 de	
autorităţile	administraţiei	publice	locale	judeţene.	

BUGET	ELIGIBIL	 Se	 repartizează	 fondurile	 de	 la	 bugetul	 de	 stat	 pe	 baza	
următorilor	indicatori:		
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1. Datele	 demografice	 și	 administrativ	 –	 teritoriale	 ale	
județelor	

2. Capacitatea	financiară	a	uat	
3. Ponderea	 numărului	 de	 obiective	 de	 investiţii	 aflate	 în	

derulare	de	fiecare	judeţ	

DURATĂ	 Maximum	48	luni		
OBIECTIVE	 • Echiparea	 unităţilor	 administrativ-teritoriale	 cu	 toate	

dotările	tehnico-edilitare,	de	infrastructură	educaţională,	
de	 sănătate	 şi	 de	 mediu,	 sportivă,	 social-culturală	 şi	
turistică,	 administrativă	 şi	 de	 acces	 la	 căile	 de	
comunicaţie,	 astfel	 încât	 pe	 termen	 mediu	 fiecare	
localitate	 să	 atingă	 standardele	 prevăzute	 de	 Legea	 nr.	
350/2001	privind	amenajarea	teritoriului	şi	urbanismul.	

Descriere	
(activități)	

I.	 Realizarea/	 extinderea/	 reabilitarea/	 modernizarea	
sistemelor	de	alimentare	cu	apă	şi	staţii	de	tratare	a	apei;	
Ii.	 Realizarea/	 extinderea/	 reabilitarea/	 modernizarea	
sistemelor	de	canalizare	şi	staţii	de	epurare	a	apelor	uzate	
Iii.	 Realizarea/	 extinderea/	 reabilitarea/	 modernizarea/	
dotarea	 unităţilor	 de	 învăţământ	 preuniversitar,	 respectiv:	
grădiniţe,	 şcoli	 generale	 primare	 şi	 gimnaziale,	 licee,	 grupuri	
şcolare,	 colegii	 naţionale,	 şcoli	 profesionale,	 şcoli	 postliceale,	
unităţi	de	învăţământ	special	de	stat;	
Iv.	 Extinderea/	 reabilitarea/	 modernizarea/	 dotarea	
unităţilor	sanitare;	
V.	 Realizarea/	extinderea/	reabilitarea/	modernizarea	unor	
obiective	culturale	de	interes	local,	respectiv	biblioteci,	muzee,	
centre	culturale	multifuncţionale,	teatre;	
Vi.	 Construirea/	 modernizarea/	 reabilitarea	 drumurilor	
publice	 clasificate	 şi	 încadrate,	 în	 conformitate	 cu	 prevederile	
legale	în	vigoare,	ca	drumuri	judeţene,	drumuri	de	interes	local,	
respectiv	 drumuri	 comunale	 şi/sau	 drumuri	 publice	 din	
interiorul	localităţilor;	
I.	 Realizarea/	 reabilitarea/	 modernizarea	 de	 poduri,	
podeţe	sau	punţi	pietonale;	
Ii.	 Realizarea/	 extinderea/	 modernizarea	 platformelor	 de	
gunoi;	
Iii.	 Realizarea/	 extinderea/	 reabilitarea/	 modernizarea	
pieţelor	publice,	comerciale,	a	târgurilor,	oboarelor,	după	caz;	
Iv.	 Realizarea/	 extinderea/	 reabilitarea/	 modernizarea	
bazelor	sportive;	
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V.	 Realizare/	extindere/	reabilitare/	modernizare	a	sediilor	
instituţiilor	 publice	 ale	 autorităţilor	 administraţiei	 publice	
locale,	precum	şi	a	instituţiilor	publice	din	subordinea	acestora;	
Vi.	 Construcţia/	 extinderea/	 reabilitarea	 infrastructurii	
turistice	dezvoltată	de	autorităţile	publice	locale	ca	instrument	
de	 punere	 în	 valoare	 a	 potenţialului	 turistic	 local,	 pentru	
obiectivele	de	investiţii	aflate	în	proprietatea	publică	sau	privată	
a	 unităţilor	 administrativ-teritoriale	 sau	 în	 administrarea	
acestora.	

	

Programul	Operațional	Regional	(POR)	

Axa	Prioritară	3	-	Sprijinirea	creșterii	eficienței	energetice	în	clădirile	publice	

Prioritatea	 de	 Investiții	 3.1	 Sprijinirea	 eficienței	 energetice,	 a	 gestionării	
inteligente	 a	 energiei	 și	 a	 utilizării	 energiei	 din	 surse	 regenerabile	 în	
infrastructurile	 publice,	 inclusiv	 în	 clădirile	 publice,	 și	 în	 sectorul	 locuințelor-	
OPERAȚIUNEA	A	–	CLĂDIRI	REZIDENȚIALE	

DETALII	FINANȚARE	
TITLUL	
PROIECTULUI	

Creșterea	 eficienței	 energetice	 în	 clădirile	 rezidențiale	 la	 nivelul	

Municipiului	Urziceni	

BENEFICIAR	 • Unitate	administrativ-teritorială	din	mediul	urban,	definite	
conform	Legii	 administraţiei	 publice	 locale	nr.	 215/2001,	
republicată,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare	

BUGET	ELIGIBIL	 • Valoare	minimă	eligibilă:	100	000	euro	
• Valoare	maximă	eligibilă:	5	milioane	euro	

DURATĂ	 36	luni	
OBIECTIVE	 Creșterea	eficienței	energetice	în	clădirile	rezidențiale,	îndeosebi	a	

celor	care	înregistrează	consumuri	energetice	mari.	
DESCRIERE	
(ACTIVITĂȚI)	

• Îmbunătățirea	 izolației	 termice	 și	 hidroizolare	 anvelopei	
clădirii	(pereți	exteriori,	 ferestre,	tâmplărie,	planșeu	superior,	
planșeu	 peste	 subsol),	 șarpantelor,	 inclusiv	 măsuri	 de	
consolidare;	

• Reabilitarea	 și	 modernizarea	 instalaţiei	 de	 distribuţie	 a	
agentului	 termic	 –	 încălzire	 şi	 apă	 caldă	 de	 consum,	 parte	
comună	 a	 clădirii	 tip	 bloc	 de	 locuinţe,	 inclusiv	 montarea	 de	
robinete	cu	cap	termostatic	etc.	

• Modernizarea	 sistemului	 de	 încălzire:	 repararea/înlocuirea	
centralei	 termice	 de	 bloc/scară;	 achiziționarea	 și	 instalarea	
unor	 sisteme	 alternative	 de	 producere	 a	 energiei	 din	 surse	
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regenerabile	–	panouri	solare	termice,	panouri	solare	electrice,	
pompe	de	căldura	si/sau	centrale	termice	pe	biomasa	etc.;	

• Înlocuirea	 corpurilor	 de	 iluminat	 fluorescent	 și	 incandescent	
din	 spațiile	 comune	 cu	 corpuri	 de	 iluminat	 cu	 eficiență	
energetică	ridicată	și	durată	mare	de	viață;		

• Implementarea	 sistemelor	 de	 management	 al	 funcționării	
consumurilor	 energetice:	 achiziționarea	 și	 instalarea	
sistemelor	 inteligente	 pentru	 promovarea	 și	 gestionarea	
energiei	electrice;	

• Orice	 alte	 activități	 care	 conduc	 la	 îndeplinirea	 realizării	
obiectivelor	 proiectului	 (înlocuirea	 lifturilor	 și	 a	 circuitelor	
electrice	în	părțile	comune	-	scări,	subsol,	lucrări	de	demontare	
a	instalațiilor	și	echipamentelor	montate,	lucrari	de	reparații	la	
fațade	etc.);	

• Întocmirea	de	strategii	pentru	eficiență	energetică	

	

Axa	Prioritară	3	-	Sprijinirea	creșterii	eficienței	energetice	în	clădirile	publice		

Prioritatea	 de	 investiții	 3.1	 Sprijinirea	 eficienței	 energetice,	 a	 gestionării	
inteligente	 a	 energiei	 și	 a	 utilizării	 energiei	 din	 surse	 regenerabile	 în	
infrastructurile	 publice,	 inclusiv	 în	 clădirile	 publice,	 și	 în	 sectorul	 locuințelor	 -	
OPERAȚIUNEA	B	–	CLĂDIRI	PUBLICE	

DETALII	FINANȚARE	
TITLUL	
PROIECTULUI	

Creșterea	 eficienței	 energetice	 în	 clădirile	 publice	 la	 nivelul	

Municipiului	Urziceni	

BENEFICIAR	 • Autoritățile	și	instituțiile	publice	locale	
• Unitățile	Administrativ	Teritoriale	definite	conform	Legii	

administrației	 publice	 locale	 nr.	 215/2001,	 cu	
modificările	și	completările	ulterioare;		

• Instituțiile	 publice	 și	 serviciile	 publice	 organizate	 ca	
instituții	publice	de	 interes	 local	sau	 județean	(finanțate	
din	 bugetul	 local),	 aflate	 în	 subordinea	 unităților	
administrativ	teritoriale;	

BUGET	ELIGIBIL	 • Valoare	minimă	eligibilă:	100	000	euro	
• Valoare	maximă	eligibilă:	25	milioane	euro		

DURATĂ	 36	luni	
OBIECTIVE	 Creșterea	 eficienței	 energetice	 în	 clădirile	 publice	 îndeosebi	 a	

celor	care	înregistrează	consumuri	energetice	mari.	
DESCRIERE	
(ACTIVITĂȚI)	

• îmbunătățirea	 izolației	 termice	 a	 anvelopei	 clădirii	 (pereți	
exteriori,	 ferestre,	 tâmplărie,	 planșeu	 peste	 ultimul	 nivel,	
planșeu	peste	subsol),	a	șarpantelor	și	învelitoarelor,	inclusiv	
măsuri	de	consolidare	a	clădirii;	



Pagina	230	din	280	

Draft	Strategia	de	Dezvoltare	Durabilă	a	Municipiului	Urziceni	2016	–	2020	

• introducerea,	 reabilitarea	 și	 modernizarea,	 după	 caz,	 a	
instalațiilor	 pentru	 prepararea,	 distribuția	 și	 utilizarea	
agentului	termic	pentru	încălzire	și	a	apei	calde	menajere,	a	
sistemelor	 de	 ventilare	 și	 climatizare,	 a	 sistemelor	 de	
ventilare	mecanică	 cu	 recuperarea	căldurii,	 inclusiv	 sisteme	
de	 răcire	 pasivă,	 precum	 și	 achiziționarea	 și	 instalarea	
echipamentelor	 aferente	 și	 racordarea	 la	 sistemele	 de	
încălzire	centralizată,	după	caz;	

• utilizarea	surselor	de	energie	regenerabilă,	pentru	asigurarea	
necesarului	de	energie	a	clădirii;	

• implementarea	sistemelor	de	management	energetic	având	ca	
scop	 îmbunătățirea	 eficienței	 energetice	 și	 monitorizarea	
consumurilor	 de	 energie	 (ex.	 achiziționarea,	 instalarea,	
întreținerea	 și	 exploatarea	 sistemelor	 inteligente	 pentru	
gestionarea	 și	monitorizarea	 oricărui	 tip	 de	 energie	 pentru	
asigurarea	condiţiilor	de	confort	interior);		

• înlocuirea	corpurilor	de	iluminat	fluorescent	și	incandescent	
cu	 corpuri	 de	 iluminat	 cu	 eficiență	 energetică	 ridicată	 și	
durată	 mare	 de	 viață,	 cu	 respectarea	 normelor	 şi	
reglementărilor	tehnice;	

• orice	 alte	 activități	 care	 conduc	 la	 îndeplinirea	 realizării	
obiectivelor	proiectului	(înlocuirea/repararea/modernizarea	
lifturilor,	 înlocuirea	 circuitelor	 electrice,	 lucrări	 de	
demontare/montare	 a	 instalațiilor	 și	 echipamentelor	
montate,	lucrări	de	reparații	la	fațade	etc.);	

• realizarea	de	strategii	pentru	eficiență	energetică;	

	

Axa	Prioritară	3	-	Sprijinirea	creșterii	eficienței	energetice	în	clădirile	publice	

Prioritatea	de	investiţii	4E	-	Promovarea	unor	strategii	cu	emisii	scăzute	de	dioxid	
de	 carbon	 pentru	 toate	 tipurile	 de	 teritorii,	 în	 special	 pentru	 zonele	 urbane,	
inclusiv	 promovarea	mobilității	 urbane	multimodale	durabile	 și	 a	măsurilor	 de	
adaptare	relevante	pentru	atenuare	

• Obiectivul	specific	3.2		-	Reducerea	emisiilor	de	carbon	în	zonele	urbane	bazată	pe	
planurile	de	mobilitate	urbană	durabilă	

DETALII	FINANȚARE	
TITLUL	
PROIECTULUI	

Investiții	în	vederea	sprijinirii	tranziției	către	o	economie	cu	emisii	

scăzute	de	carbon	

BENEFICIAR	 • Unitățile	 administrativ-teritoriale	 orașe/municipii,	 definite	
conform	Legii	nr.	215/2001	a	administraţiei	publice	locale,	cu	
modificările	şi	 completările	ulterioare	și	 constituite	potrivit	
Legii	 nr.	 2/1968	 privind	 organizarea	 administrativă	 a	
teritoriului	 României,	 republicată,	 cu	 excepția	 municipiilor	
reședință	de	județ,		
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• Parteneriatele	 dintre	 unitățile	 administrativ-teritoriale	
orașe/municipii		

BUGET	ELIGIBIL	 • Valoarea	minimă	eligibilă:	500.000	euro	
• Valoarea	maximă	eligibilă:	5	milioane	euro	

DURATĂ	 36	luni	
OBIECTIVE	 Reducerea	 emisiilor	 de	 carbon	 în	 zonele	 urbane	 bazată	 pe	

planurile	de	mobilitate	urbană	durabilă	
DESCRIERE	
(ACTIVITĂȚI)	

Investiții	destinate	transportului	electric	și	nemotorizat	
• Achiziționarea	 și	 instalarea	 stațiilor	 de	 reîncărcare	 a	

automobilelor	electrice	şi	electrice	hibride;	
• Construirea/modernizarea/extinderea	 pistelor/traseelor	

pentru	bicicliști;	
• Crearea/modernizarea/extinderea	 sistemelor	 de	 închiriere	

de	biciclete	(„bike-sharing”);		
• Construirea/modernizarea/extinderea	 de	 zone	 și	 trasee	

pietonale,	 inclusiv	 măsuri	 de	 reducere	 a	 traficului	 auto	 în	
anumite	zone;	

Alte	 investiții	destinate	reducerii	emisiilor	de	CO2	 în	zona	
urbană	
• Crearea/modernizarea/extinderea	 sistemelor	 de	

management	 al	 traficului,	 inclusiv	 a	 sistemului	 de	
monitorizare	video,	precum	și	a	altor	sisteme	inteligente	de	
transport	(SIT);	

• Construirea/modernizarea/reabilitarea	 părții	 carosabile	 a	
infrastructurii	rutiere	utilizate	prioritar	de	transportul	public	
urban	de	călători,	în	vederea	reducerii	emisiilor	de	echivalent	
CO2	din	transportul	rutier;	

• Construirea/modernizarea/reabilitarea	 podurilor	 şi	
pasajelor	supra	şi	subterane	utilizate	prioritar	de	transportul	
public	urban	de	călători;	

• Plantarea	de	aliniamente	de	arbori	și	arbuști;	
• Construirea	parcărilor	de	tip	„park	and	ride”	–	„parchează	și	

călătorește	cu	transportul	în	comun/moduri	nemotorizate”;		
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Axa	 prioritară	 5	 -	 Îmbunătățirea	 mediului	 urban	 şi	 conservarea,	 protecţia	 şi	
valorificarea	durabilă	a	patrimoniului	cultural	

Prioritatea	de	investiții	5.2	-	Realizarea	de	acțiuni	destinate	îmbunătățirii	mediului	
urban,	revitalizării	orașelor,	regenerării	și	decontaminării	terenurilor	industriale	
dezafectate	 (inclusiv	 a	 zonelor	 de	 reconversie),	 reducerii	 poluării	 aerului	 și	
promovării	măsurilor	de	reducere	a	zgomotului	

DETALII	FINANȚARE	
TITLUL	
PROIECTULUI	

Amenajarea	spațiilor	publice	

BENEFICIAR	 • Unitățile	 administrativ	 teritoriale	 din	 	 mediul	 urban,	
definite	conform	Legii	nr.	215/2001	Legea	administraţiei	
publice	locale	cu	modificările	şi	completările	ulterioare,	
constituite	potrivit	Legii	nr.	2/1968	privind	organizarea	
administrativă	 a	 teritoriului	 României,	 republicată,	 cu	
excepția	municipiilor	reședință	de	județ.	

• Parteneriate	 între	 unitățile	 administrativ	 teritoriale	 și	
UAT	județ,	cu	lider	de	parteneriat	unitatea	administrativ	
teritorială	din	mediul	urban.	

BUGET	ELIGIBIL	 • Valoarea	maximă	 totală	a	 investiției	 este	de	5	 .000.000	
euro	

• 	Valoarea	minimă	totală	a	investiției	este	de	100.000	euro	

DURATĂ	 36	luni	
OBIECTIVE	 Reconversia	 și	 refuncționalizarea	 terenurilor	 și	 suprafețelor	

degradate,	vacante	sau	neutilizate	din	municipiu	
DESCRIERE	
(ACTIVITĂȚI)	

•	 Demolarea	 clădirilor	 situate	 pe	 terenurile	 supuse	
intervențiilor	aflate	într-o	stare	avansată	de	degradare,	care	
nu	aparţin	patrimoniului	naţional	cultural;		

•	 Realizarea	 alei	 pietonale,	 piste	 pentru	 bicicliști,	 creare	
trotuare;	

•	 Amenajare	 spații	 verzi	 (defrișarea	 vegetației	 existente;	
modelarea	terenului;	plantarea	cu	plante	perene	/gazonarea	
suprafețelor,	inclusiv	plantare	arbori	și	arbuști);	

•	 Crearea	de	facilități	pentru	recreere	pe	terenurile	amenajate	
(ex.	 Zone	 speciale	 amenajate	 pentru	 sport,	 locuri	 de	 joacă	
pentru	copii,	etc.);	

•	 Achiziționarea	și	montarea	elementelor	constructive	de	tipul	
alei,	foișoare,	pergole,	grilaje,	grupuri	sanitare,	spatii	pentru	
intretinere/vestiare,	scene;	

•	 Instalare	wi-fi	în	spațiile	publice;	
•	 Instalare	 sisteme	 de	 supraveghere	 video	 a	 spațiilor		
amenajate	prin	proiect;	

•	 Dotare	 mobilier	 urban	 (bănci,	 coșuri	 de	 gunoi,	 toalete	
ecologice,	suport	parcare	biciclete,	împrejmuire	etc);	
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•	 Modernizarea	străzilor	urbane	care	conduc	în	mod	direct	la	
terenul	supus	intervenției;	

•	 Înlocuirea	 și/sau	 racordarea	 la	 utilități	 publice	 a	 terenului	
obiect	al	investiției;	

•	 Realizare	sistem	de		irigații/sistem	de	iluminat	pentru	spațiile	
amenajate	prin	proiect.	

	

Axa	prioritară	8	-	Dezvoltarea	infrastructurii	de	sănătate	şi	sociale	

Prioritatea	de	investiții	8.1	–	Investiţiile	în	infrastructurile	sanitare	şi	sociale	care	
contribuie	la	dezvoltarea	la	nivel	naţional,	regional	şi	local,	reducând	inegalităţile	
în	 ceea	 ce	 priveşte	 starea	 de	 sănătate	 şi	 promovând	 incluziunea	 socială	 prin	
îmbunătăţirea	accesului	 la	serviciile	 	sociale,	culturale	și	de	recreare,	precum	și	
trecerea	de	la	serviciile	instituționale	la	serviciile	prestate	de	colectivitățile	locale	

DETALII	FINANȚARE	
TITLUL	
PROIECTULUI	

Investiții	 în	 vederea	 creşterii	 gradului	 de	 acoperire	 cu	 servicii	

sociale	

BENEFICIAR	 • Direcţiile	Generale	de	Asistenţă	Socială	şi	Protecţia	Copilului	
• Direcţiile	Generale	de	Asistenţă	Socială	şi	Protecţia	Copilului	în	
parteneriat	cu	Unităţile	Administrativ	Teritoriale	şi	/sau	ONG-
uri	

• Unităţi	 administrativ-teritoriale,	 alte	 entităţi	 de	 drept	 public	
aflate	 în	 subordinea	 UAT	 şi	 care	 desfăşoară	 activităţi	 în	
domeniul	social.	

• Entitați	 de	 drept	 privat,	 acreditate	 ca	 furnizori	 de	 servicii	
sociale	pentru	copii,	conform	legislaţiei	aplicabile	în	vigoare:	
ü asociaţii	 şi	 fundaţii	 constituite	 în	 conformitate	 cu	
prevederile	Ordonanţei	Guvernului	nr.	26/2000	cu	privire	la	
asociaţii	 şi	 fundaţii,	 cu	 modificările	 şi	 completările	
ulterioare,	 inclusiv	 filiale	 ale	 asociaţiilor	 şi	 fundaţiilor	
internaţionale	 recunoscute	 în	 conformitate	 cu	 legislaţia	 în	
vigoare	în	România,		

ü unităţi	 de	 cult/	 structuri	 ale	 cultelor	 aparţinând	 cultelor	
religioase	 recunoscute	 în	 România	 	 şi	 constituite	 conform	
statutului	sau	codului	canonic	al	cultului	respectiv,	inclusiv	
fundaţii	şi	asociaţii	constituite	de	culte	

BUGET	ELIGIBIL	 • Valoarea	minimă	eligibilă	este	de	50.000	euro	
• Valoarea	maximă	eligibilă	este	de	1.000.000	euro	

DURATĂ	 36	luni	
OBIECTIVE	 • Creşterea	 gradului	 de	 acoperire	 cu	 servicii	 sociale	 pentru	

grupurile	 vulnerabile:	 persoane	 vârstnice,	 persoane	 cu	
dizabilităţi,	copii	

• Pregătire	pentru	viaţă	independentă:	activităţi	de	informare,	
consiliere	pentru	adaptarea	 locuinţei,	 formarea,	dezvoltarea	
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şi	 consolidarea	 deprinderilor	 de	 viaţă	 independentă,	 igienă	
personală,	autoservire	şi	autogospodărire,	consiliere	juridică,	
asistenţă	socială.	

• Activităţi	de	recuperare	şi	reabilitare:	psihoterapie;	consiliere	
psihologică;	 terapii	 de	 recuperare	 neuromotorie	 -	
kinetoterapie,	 terapie	 prin	 masaj,	 fizioterapie;	 terapii	
ocupaţionale	 –	 artterapie,	meloterapie,	 terapie	 prin	muncă-
ergoterapie;	terapia	tulburărilor	de	limbaj.	

• Sprijin	 în	 vederea	 desfăşurării	 unei	 activităţi	
ocupaţionale/angajării:	 evaluare	 şi	 consiliere	 vocaţională,	
sprijin	 pentru	 angajare,	 formare,	 orientare	 şi	 integrare	 în	
muncă.	

DESCRIERE	
(ACTIVITĂȚI)	

• Reabilitarea/	 modernizarea/	 extinderea/	 dotarea	
infrastructurii	 de	 servicii	 medicale	 (ambulatorii,	 unităţi	 de	
primiri	urgenţe)	

• Construirea/	 reabilitarea/	modernizarea/	dotarea	 centrelor	
comunitare	de	intervenţie	integrată	

• Reabilitare/	modernizarea/	dotarea	infrastructurii	de	servicii	
sociale	 fără	componentă	rezidențială	construcţie/reabilitare	
de	 locuinţe	 de	 tip	 familial,	 apartamente	 de	 tip	 familial,	
locuinţe	protejate	

• Reabilitarea/	 modernizarea/	 extinderea/dotarea	 centrelor	
de	zi,	destinate	persoanelor	cu	dizabilităţi	

• Construcţia/	reabilitarea/	modernizarea/	dotarea	de	locuinţe	
protejate	pentru	persoane	cu	dizabilităţi	

• Reabilitarea/	 modernizarea/	 extinderea/dotarea	
infrastructurii	 de	 servicii	 sociale	 fără	 componentă	
rezidențială,	destinată	copiilor	

• Construcţia/	reabilitarea/	modernizarea/	dotarea	de	case	de	
tip	familial/	apartamente,	etc.,	pentru	copii	

• Reabilitarea/	 modernizarea/	 extinderea/	 dotarea	
infrastructurii	 de	 servicii	 sociale	 fără	 componentă	
rezidențială,	destinată	persoanelor	vârstnice	

	

Axa	 Prioritară	 9	 -	 Sprijinirea	 regenerării	 economice	 și	 sociale	 a	 comunităților	
defavorizate	din	mediul	urban	

Prioritatea	 de	 investiții	 9d	 -	 Efectuarea	 de	 investiții	 în	 contextul	 strategiilor	 de	
dezvoltare	locală	aflate	sub	responsabilitatea	comunității	

DETALII	FINANȚARE	
TITLUL	
PROIECTULUI	

Investiții	 în	 contextul	 strategiilor	de	dezvoltare	 locală	aflate	 sub	

responsabilitatea	comunității	

BENEFICIAR	 Parteneriate	(grup	de	acțiune	locală)	între:	
• Unităţi	administrativ-teritoriale	(APL)	
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• Furnizorii	 de	 servicii	 sociale	 de	 drept	 public	 sau	 privat,	
acreditaţi	conform	legii	

• ONG-uri	
BUGET	ELIGIBIL	 • Valoare	minimă	eligibilă:	100	000	euro	

• Valoare	maximă	eligibilă:	5	mil	euro	

DURATĂ	 36	luni	
OBIECTIVE	 • Reducerea	numărului	de	persoane	aflate	în	risc	de	sărăcie	şi	

excluziune	socială,	prin	măsuri	integrate	

DESCRIERE	
(ACTIVITĂȚI)	

• Investiţiile	 în	 infrastructura	 de	 locuire	 -	 construirea/	
reabilitare/	modernizare	locuinţelor	sociale	

• Investiţii	 în	 infrastructura	 de	 sănătate,	 servicii	 sociale	 –
reabilitarea/	 modernizarea	 centrelor	 comunitare	 integrate	
medico-socială;	

• Investiţii	 în	 infrastructura	 de	 educaţie	 –	 construire	 /	
reabilitare/	 modernizare	 de	 unităţi	 de	 învăţământ	
preuniversitar	 (creşe,	 grădiniţe,	 şcoli	 primare,	 şcoli	
gimnaziale	etc.);	

• Investiții	 în	 amenajări	 ale	 spațiului	 urban	 degradat	 al	
comunității	defavorizate	respectiv:	

ü Construcția/	 reabilitarea/	 modernizarea	 clădirilor	
pentru	a	găzdui	diferite	activități	sociale,	comunitare,	
culturale,	agrement	și	sport	etc.;	

ü Crearea/	reabilitarea/	modernizarea	spațiilor	publice	
urbane	 (străzi	 nemodernizate,	 inclusiv	 reabilitarea/	
modernizarea	 utilităților	 publice,	 zone	 verzi	
neamenajate,	 terenuri	 abandonate,	 zone	 pietonale	 și	
comerciale,	etc.);	

• Construirea/	 dotarea	 cu	 echipamente	 a	 infrastructurii	
întreprinderilor	de	economie	socială	de	inserţie	

	

Axa	prioritară	10	-	Îmbunătățirea	infrastructurii	educaționale	

Prioritatea	 de	 investiții	 10.1	 	 -	 Investițiile	 în	 educație	 și	 formare,	 inclusiv	 în	
formare	 profesională	 pentru	 dobândirea	 de	 competențe	 și	 învățare	 pe	 tot	
parcursul	vieții	prin	dezvoltarea	infrastructurilor	de	educație	și	formare	

DETALII	FINANȚARE	
TITLUL	
PROIECTULUI	

Investițiile	în	vederea	îmbunătățirii	infrastructurii	educaționale	

BENEFICIAR	 Unităţi	 administrativ-teritoriale	 și	 instituții	 ale	 administraţiei	
publice	locale	

BUGET	ELIGIBIL	 • Valoare	minimă	eligibilă	:	100.000	euro	



Pagina	236	din	280	

Draft	Strategia	de	Dezvoltare	Durabilă	a	Municipiului	Urziceni	2016	–	2020	

• Valoare	maximă	eligibilă	:	6.700.000	euro	

DURATĂ	 36	luni	
OBIECTIVE	 • Creșterea	gradului	de	participare	la	nivelul	educaţiei	timpurii	

şi	 învăţământului	obligatoriu,	 în	special	pentru	copii	 cu	risc	
crescut	de	părăsire	timpurie	a	sistemului	

• Creșterea	gradului	de	participare	la	învăţământul	profesional	
şi	tehnic	şi	învăţare	pe	tot	parcursul	vieţii	

DESCRIERE	
(ACTIVITĂȚI)	

• Construcția/	 reabilitarea/	 modernizarea/	 extinderea/	
echiparea	 infrastructurii	 educaţionale	 pentru	 educația	
timpurie	antepreșcolară	(creșe)	și	preșcolară	(grădinițe)	

• construcția/	 reabilitarea/	 modernizarea/	 extinderea/	
echiparea	 infrastructurii	 educaţionale	 pentru	 învățământul	
general	obligatoriu	(școli	I	-	VIII)	

• construcția/	 reabilitarea/	 modernizarea/	 extinderea/	
echiparea	 infrastructurii	 educaţionale	 pentru	 învăţământul	
profesional	şi	tehnic	și	învățarea	pe	tot	parcursul	vieții	(licee	
tehnologice	şi	şcoli	profesionale)	

	

Programul	Operational	Infrastructura	Mare	(PO	IM)	

Axa	Prioritară	2	 -	Dezvoltarea	unui	sistem	de	 transport	multimodal,	de	calitate,	
durabil	și	eficient	

Prioritatea	de	investiții	7c	–	Dezvoltarea	și	îmbunătățirea	sistemelor	de	transport	
care	respectă	mediul,	inclusiv	a	celor	cu	zgomot	redus	și	care	au	emisii	reduse	de	
carbon,	inclusiv	a	căilor	navigabile	interioare	și	a	sistemelor	de	transport	maritim,	
a	porturilor,	a	legăturilor	multimodale	și	infrastructurilor	aeroportuare,	cu	scopul	
de	a	promova	mobilitatea	durabilă	la	nivel	regional	și	local	

• Obiectiv	specific	2.5	Creşterea	gradului	de	siguranţă	şi	securitate	pe	toate	modurile	
de	transport	şi	reducerea	impactului	transporturilor	asupra	mediului	

DETALII	FINANȚARE	
TITLUL	
PROIECTULUI	

Dezvoltarea	 și	 îmbunătățirea	 sistemelor	 de	 transport	 la	 nivelul	

Municipiului	Urziceni	

BENEFICIAR	 • Administratori	 de	 infrastructură	 de	 transport	 pentru	 toate	
modurile	(inclusiv	parteneriate	cu	alte	instituţii	publice)	

• Autorităţile	publice	locale	care	gestionează	infrastructura	din	
interiorul	 localităţilor/	 infrastructură	 rutieră	 de	 tip	 drum	
naţional	care	face	legături	interurbane	
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• Poliția	 rutieră	 și	 Poliția	 Transporturi,	 individual	 sau	 în	
parteneriat	sau	cu	aplicantul	pentru	proiectele	de	siguranţă	şi	
securitate	

BUGET	ELIGIBIL	 Valoare	maximă:	75	milioane	euro	
DURATĂ	 5	ani	
OBIECTIVE	 Îmbunătățirea	 gradului	 de	 siguranță	 și	 securitate	 pe	 toate	

modurile	de	transport	și	îmbunătățirea	condițiilor	de	mediu	pe	
toate	modurile	de	transport	

DESCRIERE	
(ACTIVITĂȚI)	

• Măsuri	 de	 îmbunătăţire	 a	 siguranţei	 traficului	 şi	 securităţii	
transporturilor	 pentru	 toate	 modurile	 de	 transport	 prin	
acțiuni	specifice	de	tipul,	dar	nu	exclusiv:	

• Implementarea	 mijloacelor	 de	 semnalizare	 orizontală	 şi	
verticală	

• Implementarea	unor	măsuri	specifice	în	localităţile	liniare	de-
a	 lungul	 drumurilor	 europene	 şi	 naţionale	 (semnalizarea	
trecerilor	de	pietoni,	benzi	de	viraj,	stații	de	autobuz	laterale,	
parcări,	etc.)	

• Construcția	unor	bariere	de	tip	New	Jersey	pe	toate	drumurile	
naționale	cu	4	benzi	fără	protecție	între	sensurile	de	mers	

• Trecerea	la	un	profil	de	2+1	benzi	alternativ	pe	sensurile	de	
mers	pe	toate	drumurile	naţionale	cu	profil	periculos	(tip	„2	x	
1.5”	 benzi)	 prin	 Implementarea	 sistemelor	 de	 transport	
inteligente	(ex.	ERTMS,	VTMIS,	Ro-RIS)	şi	a	interfeţelor	între	
diverse	 moduri	 de	 transport	 STI,	 acolo	 unde	 nu	 au	 fost	
implementate	 ca	 parte	 a	 intervenţiilor	 la	 nivelul	
infrastructurii,	 pentru	 creșterea	 siguranței	 la	 nivelul	
acțiunilor	de	control	a	traficului	

• Treceri	la	nivel	rutier/feroviar	îmbunătăţite	
• Extinderea	 sistemelor	 mobile	 și	 fixe	 de	 monitorizare	 a	
traficului	și	de	supraveghere	automată,	pe	toate	modurile	de	
transport	

• Perdele	 forestiere,	 panouri	 parazăpezi	 sau	 alte	 soluții	
echivalente	 de	 protecție	 în	 vederea	 asigurării	 protecţie	 a	
căilor	de	comunicaţie	împotriva	înzăpezirii	/altor	calamități	
naturale	(pentru	infrastructura	existentă,	unde	nu	se	prevăd	
investiții	integrate	prin	POIM	din	alte	OS)	

• Achiziţionarea	de	echipamente	de	pe	şenale	-	canal	navigabil	
şi	alte	tipuri	de	echipamente	cu	rol	în	asigurarea	siguranţei	şi	
securităţii	transporturilor	indiferent	de	modul	de	transport	

• Alte	acţiuni	cu	rol	de	creşterea	a	siguranţei	pe	toate	modurile	
de	transport,	inclsuiv	proiectele	fazate.	

• Măsuri	 destinate	 protecţiei	 mediului,	 la	 nivelul	 tuturor	
modurilor	 de	 transport	 (ex:	 instalarea	 de	 panouri	 de	
protecţie	 împotriva	 zgomotului,	 covoarea	 astfaltice	
fonoabsorbante,	 perdele	 forestiere,	 achiziţia	 de	 nave	
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multifuncţionale	PSI	şi	asistenţa	 în	activităţile	de	depoluare	
pe	căile	navigabile	şi	maritime);	

	

Axa	Prioritară	3	-	Dezvoltarea	infrastructurii	de	mediu	în	condiţii	de	management	
eficient	al	resurselor	

• Obiectivul	 Specific	 3.1	 Reducerea	 numărului	 depozitelor	 neconforme	 şi	 creşterea	
gradului	de	pregătire	pentru	reciclare	a	deşeurilor	în	România	

DETALII	FINANȚARE	
TITLUL	
PROIECTULUI	

Consolidarea	şi	extinderea	sistemelor	integrate	de	management	al	

deşeurilor	la	nivelul	Municipiului	Urziceni	

BENEFICIAR	 Asociaţiile	 de	 Dezvoltare	 Intercomunitară	 prin	 Consiliile	
Județene	

BUGET	ELIGIBIL	 Pentru	OS	3.1.	nu	există	plafoane	valorice	privind	dimensiunea	
proiectelor.	

DURATĂ	 5	ani	
OBIECTIVE	 Proiecte	 integrate	 de	 consolidarea	 şi	 extinderea	 sistemelor	

integrate	de	management	al	deşeurilor,	cu	respectarea	ierarhiei	
deşeurilor	 (prevenire,	 pregătirea	 pentru	 reutilizare,	 reciclare,	
alte	 metode	 de	 valorificare,	 inclusiv	 tratare	 şi	 eliminare):	
închiderea	 și	 reabilitarea	 de	 depozite	 neconforme	 şi	
deschiderea/extinderea	 de	 noi	 depozite,	 implementarea	
sistemelor	 de	 colectare	 selectivă,	 construcţia	 de	 instalații	 de	
transfer	și	valorificare/tratare,	inclusiv	platforme	de	compostare	
şi	unități	de	compostare	individuală	şi	staţii	de	tratare	mecano-
biologică	ş.a.:	

DESCRIERE	
(ACTIVITĂȚI)	

• Proiecte	 integrate	 de	 consolidarea	 şi	 extinderea	 sistemelor	
integrate	 de	 management	 al	 deşeurilor,	 cu	 respectarea	
ierarhiei	deşeurilor	(prevenire,	pregătirea	pentru	reutilizare,	
reciclare,	 alte	 metode	 de	 valorificare,	 inclusiv	 tratare	 şi	
eliminare):	închiderea	și	reabilitarea	de	depozite	neconforme	
şi	 deschiderea/extinderea	 de	 noi	 depozite,	 implementarea	
sistemelor	de	colectare	selectivă,	construcţia	de	instalații	de	
transfer	 și	 valorificare/tratare,	 inclusiv	 platforme	 de	
compostare	şi	unități	de	compostare	 individuală	şi	staţii	de	
tratare	mecano-biologică	ş.a.	

• Consolidarea	 capacităţii	 instituţionale	 a	 beneficiarilor	 în	
domeniul	sistemelor	integrate	de	management	al	deşeurilor,	
ca	parte	integrantă	a	proiectelor	individuale;	

• Sprijin	 pentru	 pregătirea	 portofoliului	 de	 proiecte	 aferent	
perioadei	2014-2020	și	post	2020	(după	caz).	
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Axa	Prioritară	4	-	Protecţia	mediului	prin	măsuri	de	conservare	a	biodiversităţii,	
monitorizarea	calităţii	aerului	şi	decontaminare	a	siturilor	poluate	istoric	

• OS	 4.1	 Creşterea	 gradului	 de	 protecţie	 şi	 conservare	 a	 biodiversităţii	 şi	 refacerea	
ecosistemelor	degradate	

DETALII	FINANȚARE	
TITLUL	
PROIECTULUI	

Măsuri	 de	 protecție	 a	 mediului	 conservare	 a	 biodiversităţii,	

monitorizarea	calităţii	aerului	şi	decontaminare	a	siturilor	poluate	

istoric	

BENEFICIAR	 • MMAP/ANPM/GNM/APM/ANAR/ANAP/	
• Institute	de	cercetare	
• Universităţi	
• ONG-uri	
• Custozi/Administratori	ai	ariilor	naturale	protejate	
• Autorități	ale	administrației	publice	centrale/locale	
• Alte	structuri	în	coordonarea/	subordonarea	autorităţilor	

centrale/	locale	
BUGET	ELIGIBIL	 • Valoare	minimă	eligibilă:	5.000.000	euro	

• Valoare	maximă	eligibilă:	20.000.000	euro	

DURATĂ	 5	ani	
OBIECTIVE	 Creşterea	 gradului	 de	 protecţie	 şi	 conservare	 a	 biodiversităţii	

prin	măsuri	de	management	adecvate	şi	refacerea	ecosistemelor	
degradate	

DESCRIERE	
(ACTIVITĂȚI)	

• Elaborarea	planurilor	de	management/seturilor	de	măsuri	de	
conservare	 /	 planurilor	 de	 acţiune	 pentru	 ariile	 naturale	
protejate	

• Implementarea	 planurilor	 de	 management	 /	 seturilor	 de	
măsuri	 de	 conservare/	 planurilor	 de	 acţiune	 pentru	 ariile	
naturale	 protejate	 şi	 pentru	 speciile	 de	 interes	 comunitar	
aprobate	

• Acţiuni	 de	 completare	 a	 nivelului	 de	 cunoaştere	 a	
biodiversităţii	 şi	 ecosistemelor	 (monitorizarea	 şi	 evaluarea	
speciilor	 şi	 habitatelor,	 cunoaşterea	 factorilor	 de	 presiune	
exercitaţi	asupra	biodiversităţii,	 inclusiv	a	speciilor	 invazive	
etc.);	

• Menţinerea	 şi	 refacerea	 ecosistemelor	 degradate	 şi	 a	
serviciilor	 furnizate	 (împăduriri,	 coridoare	 ecologice	 etc.),	
situate	în	afara	ariilor	naturale	protejate	
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Axa	Prioritară	6	-	Promovarea	energiei	curate	şi	eficienţei	energetice	în	vederea	
susținerii	unei	economii	cu	emisii	scăzute	de	carbon	

• OS	6.1	Creşterea	producţiei	de	energie	din	resurse	regenerabile	mai	puţin	exploatate	
(biomasă,	biogaz,	geotermal)	

DETALII	FINANȚARE	
TITLUL	
PROIECTULUI	

Creşterea	producţiei	de	energie	din	resurse	regenerabile	

BENEFICIAR	 • Unităţi	administrativ	teritoriale	în	raza	cărora	există	potenţial	
de	 utilizare	 a	 resurselor	 de	 energie	 regenerabile	 de	 tip	
geotermal	sau	biomasă/biogaz	

• Societăţi	comerciale	care	au	ca	activitate	producerea	de	energie	
în	scopul	comercializării	

BUGET	ELIGIBIL	 Valoare	maximă	eligibilă:	15.000.000	euro	
DURATĂ	 5	ani	
OBIECTIVE	 • Creşterea	ponderii	energiei	regenerabile	în	totalul	consumului	

de	 energie	 primară,	 ca	 rezultat	 al	 investiţiilor	 de	 creştere	 a	
puterii	instalate	de	producere	a	energiei	electrice	şi	termice	din	
resurse	regenerabile	mai	puţin	exploatate.	

• Reducerea	 emisiilor	 de	 carbon	 în	 atmosferă	 generate	 de	
sectorul	energetic	prin	 înlocuirea	unei	părţi	din	cantitatea	de	
combustibili	 fosili	 consumaţi	 în	 fiecare	 an	 (cărbune,	 gaz	
natural).	

DESCRIERE	
(ACTIVITĂȚI)	

• Realizarea	şi/sau	modernizarea	capacităţilor	de	producţie	a	
energiei	electrice	şi/sau	termice	din	biomasă	şi	biogaz:	

• Realizarea	 şi	 modernizarea	 capacităţilor	 de	 producţie	 a	
energiei	termice	pe	bază	de	energie	geotermale	

• Sprijinirea	 investiţiilor	 în	 extinderea	 şi	 modernizarea	
reţelelor	de	distribuţie	a	energiei	electrice,	în	scopul	preluării	
energiei	 produse	 din	 resurse	 regenerabile	 în	 condiţii	 de	
siguranţă	a	funcţionării	SEN	

	

	 	



Pagina	241	din	280	

Draft	Strategia	de	Dezvoltare	Durabilă	a	Municipiului	Urziceni	2016	–	2020	

Programul	Operațional	Capacitate	Administrativă	(POCA)	

Axa	prioritară	2	–	Administrație	publică	și	sistem	judiciar	accesibile	și	transparente	

• Obiectiv	 Specific	 2.1	 -	 	 Introducerea	 de	 sisteme	 și	 standarde	 comune	 în	
administrația	publică	locală	ce	optimizează	procesele	orientate	către	beneficiari	
în	concordanță	cu	SCAP	

DETALII	FINANȚARE	
TITLUL	
PROIECTULUI	

Introducerea	managementul	calității	în	concordanţă	cu	Planul	de	

acțiuni	 pentru	 implementarea	 etapizată	 a	 managementului	

calității	2016-2020	pentru	Municipiul	Urziceni		

BENEFICIAR	 Solicitanții	eligibili	sunt:	

• unităţi	 administrativ-teritoriale	 –	 judeţe	 si	 orașe	
organizate	ca	municipii;	

• subdiviziuni	administrativ-teritoriale	ale	municipiilor	
-	sectoarele	municipiului	Bucureşti;	

• unităţi	 administrativ-teritoriale	 vizate	 de	 Strategia	
Integrată	 de	 Dezvoltare	 Durabilă	 a	 Deltei	 Dunării	
(SIDDDD)-	județul	Tulcea	și	municipiul	Tulcea.	
	

Parteneri	eligibili	sunt:	
• unităţi	 administrativ-teritoriale	 –	 judeţe	 si	 orașe	

organizate	ca	municipii;	
• subdiviziuni	 administrativ-teritoriale	 ale	 municipiilor	 -	

sectoarele	municipiului	Bucureşti;	
• unităţi	 administrativ-teritoriale	 vizate	 de	 Strategia	

Integrată	 de	 Dezvoltare	 Durabilă	 a	 Deltei	 Dunării	
(SIDDDD);	

• ONG-uri;		
• parteneri	 sociali	 (organizaţii	 sindicale,	 organizații	

patronale,	precum	și	formele	de	asociere	ale	acestora	cu	
personalitate	juridică);	

• instituții	de	învățământ	superior	acreditate.		
BUGET	ELIGIBIL	 • Valoare	minimă	eligibilă:	250.000,00	lei	

• Valoare	maximă	eligibilă:	625.000,00	lei	

DURATĂ	 Durata	maximă	de	implementare	a	proiectului	este	de	16	de	luni,	
cu	posibilitate	de	prelungire	de	până	la	maxim	6	luni	

OBIECTIVE	 Introducerea	 de	 sisteme	 și	 standarde	 comune	 la	 nivelul	
Municipiului	Urziceni	 ce	optimizează	procesele	orientate	către	
beneficiari	în	concordanță	cu	SCAP	

DESCRIERE	
(ACTIVITĂȚI)	

Sprijinirea	introducerii	de	instrumente,	procese	de	management	
la	nivel	local	:	
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• Introducerea/extinderea	 utilizării	 de	 instrumente	 de	
management	 al	 calității	 și	 performanței	 în	 administrația	
publică	 locală,	 în	 concordanță	 cu	Planul	de	acțiuni	pentru	
implementarea	 etapizată	 a	 managementului	 calității	 în	
autorități	 și	 instituții	publice	2016-2020	–	CAF	și/sau	 ISO	
9001,	BSC;	

• Schimburi	 de	 experiență/networking-ul	 cu	 autorități,	
instituții,	organisme	publice	naționale	și	internaționale.	

• Dezvoltarea	 abilităților	 personalului	 din	 autoritățile	 și	
instituțiile	publice	locale	(inclusiv	a	factorilor	de	decizie	la	
nivel	politic)	pe	 teme	specifice	de	 interes	(ex.	Planificarea	
strategică;	planificare	bugetară;	control	managerial	intern;	
politici	 publice	 locale;	 fundamentare,	 elaborare,	
implementare,	 monitorizare	 şi	 evaluare	 a	 deciziilor	 la	
nivelul	administrației	publice	locale);		

  

Axa	prioritară	2	–	Administrație	publică	și	sistem	judiciar	accesibile	și	transparente	

• Obiectiv	 Specific	 2.2	 -	 Creșterea	 transparenței,	 eticii	 și	 integrității	 în	 cadrul	
autorităților	și	instituțiilor	publice	

DETALII	FINANȚARE	
TITLUL	
PROIECTULUI	

Prevenirea	corupției	la	nivelul	Municipiului	Urziceni	

BENEFICIAR	 Autorități	și	instituții	publice	centrale	şi	anume:	

• Ministerul	Justiţiei;	
• Ministerul	Dezvoltării	Regionale,	Administrației	Publice	

și	Fondurilor	Europene;	
• Agenția	Națională	a	Funcționarilor	Publici;	
• Ministerul	Finanțelor	Publice.	

Parteneri	eligibili	pot	fi:	

• Autorități	și	instituții	ale	administrației	publice	centrale;	
• Unităţi	administrativ-teritoriale	–	judeţe	si	orașe	

organizate	ca	municipii;	
• Subdiviziuni	administrativ-teritoriale	ale	municipiilor	-	

sectoarele	municipiului	Bucureşti;	
• Autorități	administrative	autonome;	
• ONG-uri;	
• Parteneri	sociali	(organizații	sindicale,	organizații	

patronale,	precum	și	formele	de	asociere	
• ale	acestora	cu	personalitate	juridică);	
• Instituții	de	învățământ	superior	acreditate.	
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BUGET	 • Suma	minimă	aferentă	unui	proiect:	700.000	lei	
• Suma	maximă	aferentă	unui	proiect:	12.000.000	lei	

DURATĂ	 Durata	maximă	de	implementare	a	proiectului	este	de	22	de	luni	
OBIECTIVE	 Creșterea	 transparenței,	 eticii	 și	 integrității	 în	 cadrul	

Municipiului	Urziceni	
DESCRIERE	
(ACTIVITĂȚI)	

Capacitatea	administrativă	de	a	preveni	și	a	reduce	corupția:	

• Actualizarea	 cadrului	 general	 pentru	 definirea	 și	
monitorizarea	conformității	cu	normele	de	conduită;	

• Sprijinirea	 dezvoltării	 și	 implementării	 de	 mecanisme	
care	să	 faciliteze	punerea	 în	aplicare	a	 cadrului	 legal	 în	
domeniul	eticii	și	integrităţii;	

• Măsuri	 de	 sprijin	 pentru	 implementarea	 măsurilor	
anticorupție	 reglementate	 de	 legislația	 națională	 și	
monitorizate	de	către	sna;	

• Creșterea	capacității	operaționale	a	secretariatului	tehnic	
al	 sna	 de	 a	 acționa	 ca	 un	 centru	 autentic	 de	 resurse	
anticorupție;	

• Dezvoltarea	capacității	analitice	de	a	efectua	activități	de	
evaluare	a	riscurilor	pe	planuri	sectoriale	de	acțiune	de	
combatere	a	corupției;	

• Efectuarea	 de	 sondaje	 privind	 percepţia	 publică,	 studii,	
analize	 și	 cercetări	 științifice	 privind	 aspecte	 legate	 de	
corupție;	

• Elaborarea	 și	 implementarea	 unor	 mecanisme	 de	
cooperare	cu	întreprinderile	și	societatea	civilă,	precum	
și	 între	 autoritățile	 publice	 privind	 monitorizarea	 și	
evaluarea	implementării	măsurilor	anticorupție;	

• Elaborarea	 de	 ghiduri	 de	 bune	 practici	 privind	
combaterea	 corupției,	 prevenirea	 conflictelor	 de	
interese;	

• Creşterea	gradului	de	conştientizare	publică	şi	campanii	
de	educație	anticorupție;	

• Educație	anticorupție:	
• Creșterea	 nivelului	 de	 educație	 anticorupție	 pentru	

personalul	 din	 autoritățile	 și	 instituțiile	 publice	 (prin	
intermediul	 unor	 programe	 şi	 curricula	 specifice	 de	
formare	profesională);	

• Cursuri	 de	 formare	 privind	 etica	 și	 integritatea	 care	 se	
adresează	în	special	personalului	din	

o Autoritățile	 și	 instituțiile	 publice	 (de	 exemplu,	
consilierii	de	etică,	persoanele	alese	prin	vot,	

o Personal	de	conducere);	
	

• Informare	și	comunicare	
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Axa	prioritară	1	–	Administrație	publică	și	sistem	judiciar	eficient	

• Obiectiv	 Specific	1.2	 -	 	Dezvoltarea	 și	 implementarea	de	politici	 și	 instrumente	
moderne	de	management	al	resurselor	umane	

DETALII	FINANȚARE	
TITLUL	
PROIECTULUI	

Sprijinirea	 Municipiului	 Urziceni	 pentru	 dezvoltarea	 și	

implementarea	 de	metode	 unitare	 de	management	 în	 domeniul	

resurselor	umane	

BENEFICIAR	 Solicitanții	eligibili	sunt:	

• Agenția	Națională	a	Funcționarilor	Publici;	
• Secretariatul	 General	 al	 Guvernului/Cancelaria	

Primului	Ministru;	
• Ministerul	 Muncii,	 Familiei,	 Protecţiei	 Sociale	 şi	

Persoanelor	Vârstnice;	
	

Parteneri	eligibili	sunt:	

• autorități	și	instituții	publice	centrale;	
• autorități	administrative	autonome;	
• ONG-uri;	
• parteneri	sociali;		
• instituții	 de	 învățământ	 superior	 acreditate	 și	 de	

cercetare;	
• Academia	Română.		

BUGET	ELIGIBIL	 	Nu	este	stabilit	 	 	 	
DURATĂ	 Durata	maximă	de	implementare	a	proiectului	este	de	30	de	luni,	

cu	posibilitate	de	prelungire	de	până	la	maxim	12	luni	
OBIECTIVE	 • Un	 management	 unitar	 și	 coerent	 al	 resurselor	

umane		implementat	în	autoritățile	și	instituțiile	publice;	
• Legislația	 privind	 salarizarea	 unitară	 cu	 introducerea	
unor	seturi	uniforme	de	reguli,	revizuită;	

• Aplicarea	sistemului	de	politici	de	resurse	umane	bazate	
pe	dovezi	în	autoritățile	și	instituțiile	publice	centrale;	

• Proceduri	 revizuite	 privind	 planificarea,	 recrutarea,	
selecția,	 evaluarea,	 cariera	 și	 formarea	 personalului	
introduse	în	autoritățile	și	instituțiile	publice;	

• Cunoștințe	 și	 abilități	 ale	 personalului	 din	
departamentele	de	resurse	umane	și	ale	personalului	de	
conducere	din	cadrul	autorităților	și	instituțiilor	publice	
centrale	 și	 locale	 îmbunătățite	 în	 domeniul	 resurselor	
umane.	
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DESCRIERE	
(ACTIVITĂȚI)	

Sistem	 de	 management	 strategic	 și	 operațional,	 integrat,	
prin	 care	 să	 fie	 asigurate	 deciziile	 cheie	 ce	 privesc	
administrarea	justiției,	prin	acţiuni	precum:	

• Elaborarea	şi	aplicarea	de	metode	de	analiză/diagnostic,	
de	 management	 organizaţional	 pe	 baza	 cărora	 să	 fie	
fundamentate	deciziile	și/sau	orientările	strategice	

• Specializarea	 în	 management	 organizaţional	
(management	 strategic	 și	 resurse	 umane,	 planificare	
bugetară	 etc.),	 elaborarea	 de	 manuale,	 proceduri	 și	
metodologii	specifice	

• Eficientizarea	 activității	 instanțelor	 şi	 parchetelor,	 a	
volumului	optim	de	muncă	

• Utilizarea	eficientă	a	resurselor,	 inclusiv	prin	analize	de	
tip	 raport	 cost/calitate	 şi	 îmbunătăţirea	 sistemelor	 de	
management	al	acestora	

• Evaluarea	implementării	noilor	coduri	
• Dezvoltarea	integrată	a	sistemului	de	statistică	judiciară	
la	nivelul	MJ-CSM-	MP-ÎCCJ	

• Implementarea	 unei	 soluții	 de	 tip	 Business	 Intelligence	
(interpretare,	 analiză	 a	 datelor	 şi	 prognoză)	 care	 să	
contribuie	la	procesul	decizional.	

Capacitate	 instituțională	 consolidată	 la	 nivelul	 sistemului	
judiciar	 pentru	 creşterea	 performanţei	 instituţionale,	
inclusiv	 pentru	 continuarea	 punerii	 în	 aplicare	 a	 noilor	
coduri,	prin:	

• Îmbunătățirea	 procesului	 de	 recrutare,	 evaluare	 și	
promovare	a	magistraților	

• Îmbunătățirea	procesului	de	formare	la	nivelul	sistemului	
(stabilirea	 unor	 indicatori	 de	 calitate,	 evaluarea	
curriculelor	 de	 formare	 în	 raport	 cu	 cerințele,	
îmbunătățirea	 procesului	 de	 identificare	 a	 nevoilor	 de	
formare	 etc.);dezvoltarea	 unei	 platforme	 de	 testare	 și	
asistență	psihologică	a	personalului	din	sistemul	judiciar;	
consolidarea	capacității	instituționale	a	CSM,	INM	și	SNG	

• Consolidarea	 capacităţii	 IJ	 prin	 creşterea	 vitezei	 de	
reacţie,	asigurarea	celerităţii	procedurilor	de	verificare	și	
control	 cu	 privire	 la	 constatările	 privind	 conduita	
magistraților	

• Dezvoltarea	 sistemului	 național	 de	 urmărire,	
administrare	 și	 recuperare	 a	 creanțelor	 provenite	 din	
infracțiuni,	 inclusiv	 prin	 dezvoltarea/actualizarea	
periodică	a	sistemului	 informatic	 integrat	de	evidentă	a	
creanțelor;realizarea	 unor	 evaluări	 independente	
periodice;	 formarea	 profesională	 a	 personalului	 din	
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instituțiile	 implicate,	 bazată	 pe	 o	 abordare	 holistică	 și	
interdisciplinară	

• 	 Elaborarea	 de	 metodologii	 pentru	 implementarea	
sistemului	de	control	managerial	intern,	de	standarde	şi	
proceduri	 de	 lucru	 ;instrumente	 specifice	 de	
management	 dezvoltarea/modernizarea	 sistemelor	 IT	
suport	și	asigurarea	interoperabilității/integrării	cu	alte	
sisteme	 IT;	 dezvoltarea	 de	 sisteme	 pentru	
evaluarea/monitorizarea	 proceselor	 operaționale	 de	
management	și	securitate	

• Soluții	 IT	 pentru:I	
extinderea/îmbunătățirea/dezvoltarea/reconfigurarea	
sistemului	 IT	de	management	 al	 cauzelor	 (ECRIS),	 spre	
ex.	prin:	a)	analiză	și	interpretare	a	datelor	statistice;	b)	
arhivare	 electronică	 a	 dosarelor;	 c)	 scriere	 automată	
după	 dictare	 pentru	 accelerarea	 redactării	 hotărârilor	
judecătorești	 și	 a	 actelor	 emise	 de	 procuror	 în	 timpul	
urmăririi	 penale;	 d)	 alte	 funcționalități	 necesare	
sistemului	 judiciar;II	 creșterea	 capacității	 MP	 și	 a	
structurilor	acestuia	-	DNA,	DIICOT	pentru	efectuarea	de	
investigații	 și	 percheziții	 informatice,	 inclusiv	 prin	
achiziționarea/dezvoltarea	 unui	 software	 de	 analiză	 a	
datelor	 și	 informațiilor	 disponibile	 în	 cauzele	 de	
corupție;III	 gestiunea	 evidenței	 profesioniștilor	
aparținând	profesiilor	conexe;	IV	dezvoltarea	de	sisteme	
IT	colaterale.	

		

Axa	 prioritară	 2	 –	 Administrație	 publică	 și	 sistem	 judiciar	 accesibile	 și	
transparente	

• Obiectiv	Specific	2.3	-		Asigurarea	unei	transparențe	și	integrități	sporite	la	nivelul	
sistemului	 judiciar	 în	 vederea	 îmbunătățirii	 accesului	 și	 a	 calității	 serviciilor	
furnizate	la	nivelul	acestuia	

DETALII	FINANȚARE	
TITLUL	
PROIECTULUI	

Măsuri	complete	și	complexe	de	sporire	transaprentă	și	integritate	

la	nivelul	sistemului	judiciar	al	Municipiului	Urziceni		

BENEFICIAR	 Solicitanții	eligibili	sunt:	

• Autorități	și	 instituții	publice	centrale	și	 locale	de	 la	nivelul	
județelor	și	municipiilor;	

• Autorități	administrative	autonome;	
• ONG,	parteneri	sociali;	
	

BUGET	ELIGIBIL	 Nu	este	stabilit	 	 	
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DURATĂ	 Nu	este	stabilită	
OBIECTIVE	 Sporirea	transparenței	și	integrității	pentu	sistemul	judiciar	
DESCRIERE	
(ACTIVITĂȚI)	

• Consolidarea	 planurilor	 de	 formare	 a	 personalului	 din	
sistemul	judiciar	raportat	la	noul	cadru	legislativ	şi	evoluţia	
practicii	judiciare;	

• Elaborarea	 de	 materiale	 suport	 pentru	 formare	 precum	
ghiduri,	manuale,	instrumente	IT	(e-learning,	sisteme	audio-
video,	aplicații	mobile	etc.);	

• Organizarea	 de	 conferințe,	 seminarii,	 stagii	 de	 formare	 și	
specializare	pentru	formarea	profesională	a	personalului	de	
la	 nivelul	 sistemului	 judiciar	 și	 a	 practicienilor	 dreptului	
(inclusiv	reprezentanţi	ai	profesiilor	juridice	conexe);	

• Pentru	 îmbunătățirea	 accesului	 la	 justiție	 sunt	 avute	 în	
vedere	tipuri	de	acțiuni	precum	(o	parte	dintre	acestea	sunt	
de	 natură	 să	 contribuie	 și	 la	 creșterea	 calității	 serviciilor	
furnizate	de	sistemul	judiciar);	

• Dezvoltarea	şi	aplicarea	de	politici	îmbunătățite	de	acordare	
a	asistenţei	juridice,	de	evaluare	a	calităţii	şi	monitorizare	a	
asistenţei;	

• Organizarea	 de	 campanii	 de	 informare,	 educație	 juridică	 și	
conștientizare,	elaborarea	de	ghiduri/materiale	informative;	

• Dezvoltarea	și	diversificarea	paletei	de	servicii	de	consiliere	
și	asistență	 juridică	adecvate	nevoilor	cetățeanului,	 inclusiv	
prin	înființarea	unor	birouri/servicii	de	consiliere	juridică	și	
informare	a	cetățenilor;	

• Promovarea	 și	 consolidarea	 metodelor	 alternative	 de	
soluționare	a	litigiilor;	

• Îmbunătățirea	 activității	 de	 executare	 a	 hotărârilor	
judecătorești;	

• Dezvoltarea	sistemelor	 informatice	necesare	asigurării	unui	
grad	 sporit	 de	 transparenţă	 şi	 accesibilitate	 a	 serviciilor	
furnizate	de	sistemul	judiciar.	
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2.	Finanțări	pentru	comunitatea	Municipiului	Urziceni		

Programul	Operațional	Competitivitate	Umană	(PO	CU)	

Axă	prioritară	1	-	Inițiativa	„Locuri	de	munca	pentru	tineri”	

Prioritatea	 de	 investiții	 8.2	 -	 Integrarea	 durabilă	 pe	 piața	 forțelor	 de	 muncă	 a	
tinerilor	(ILMT),	 în	special	a	celor	care	nu	au	un	loc	de	muncă,	care	nu	urmează	
studii	 sau	 cursuri	 de	 formare,	 inclusiv	 a	 tinerilor	 care	 se	 confruntă	 cu	 riscul	
excluziunii	 sociale	 și	 a	 tinerilor	 din	 comunitățile	 marginalizate,	 inclusiv	 prin	
implementarea	garanției	pentru	tineri	

• Obiectiv	Specific:	1.1.	-	Creșterea	ocupării	tinerilor	NEETs	şomeri	cu	vârsta	între	16	-	
24	ani,	înregistrați	la	Serviciul	Public	de	Ocupare,	cu	rezidența	în	regiunile	eligibile	
(Centru,	Sud-Est	şi	Sud	Muntenia)	

• Obiectiv	specific	1.2.	-	Îmbunătăţirea	nivelului	de	competenţe,	inclusiv	prin	evaluarea	
și	certificarea	competențelor	dobândite	în	sistem	nonformal	și	informal	al	tinerilor	
NEETs	șomeri	cu	vârsta	între	16	-	24	ani,	înregistrați	la	Serviciul	Public	de	Ocupare,	
cu	rezidența	în	regiunile	eligibile	(Centru,	Sud-Est	şi	Sud	Muntenia)	

DETALII	FINANȚARE	
TITLUL	
PROIECTULUI	

Integrarea	durabilă	pe	piața	forțelor	de	muncă	a	tinerilor	

BENEFICIAR	 • Furnizori	autorizați	de	formare	profesională	a	adulților;	
• Furnizori	 acreditați	 de	 servicii	 specializate	 pentru	

stimularea	ocupării;	
• Centre	 autorizate	 de	 evaluare	 și	 certificare	 a	

competențelor	profesionale	obținute	pe	alte	căi	decât	cele	
formale;	

• Sindicate	
• Patronate;	
• ONG-uri		
• Întreprinderi	sociale	de	inserție		
• Organizații	de	tineret,	legal	constituite		
• Angajatori,	 constituite	 conform	 Legii	 nr.	 31/1990,	

republicată,	cu	modificările	și	completările	ulterioare	
• Serviciul	 public	 de	 ocupare	 (inclusiv	 unitățile	 cu	

personalitate	juridică	din	subordinea	sa);	
• Entităţile	 selectate/	 desemnate	 pentru	 implementarea	

schemelor	de	grant	global	în	domeniul	antreprenoriatului	

BUGET	ELIGIBIL	 Maximum	2.500.000	euro		
DURATĂ	 Minimum	4	luni	–	maximum	36	luni		
OBIECTIVE	 • Inserției	 tinerilor	 NEETs	 pe	 piața	 muncii	 și	 ocupării	

durabile	a	acestora	
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Descriere	
(activități)	

Activitățile	 ce	 pot	 fi	 finanțate	 în	 cadrul	 prezentei	 cereri	 de	
propuneri	 de	 trebuie	 să	 includă	 obligatoriu	 dezvoltarea	 și	
furnizarea	unor	PACHETE	INTEGRATE	PERSONALIZATE	pentru	
tinerii	NEETs,	incluzând	în	mod	obligatoriu	(după	înregistrarea	
tinerilor	NEETs	inactivi	care	devin	astfel	tineri	NEETs	șomeri):	

1. Organizarea	 și	 derularea	 de	 programe	 de	 formare	
profesională	 a	 adulților	 (cursuri	 de	 inițiere,	 calificare,	
recalificare,	perfecționare	sau	specializare	

2. Evaluarea	 și	 certificarea	 competențelor	 profesionale	
obținute	 pe	 alte	 căi	 decât	 cele	 formale,	 respectiv	 	 non-
formale	și/sau	informale	

3. Furnizarea	 de	 servicii	 specializate	 pentru	 stimularea	
ocupării,	respectiv,	medierea	muncii	

4. Activități	de	acompaniament,	adresate	exclusiv	tinerilor	
NEETs	 cu	 nivelurile	 de	 ocupabilitate	 C	 și	 D,	 respectiv	
”Greu	 ocupabil”	 și	 ”Foarte	 greu	 ocupabil”	 în	 vederea	
sprijinirii	acestora	să	participe	la	activitățile	proiectului.	
Exemple	 de	 activități	 de	 acompaniament,	 dar	 fără	 a	 se	
limita	la	acestea:	
• servicii	de	asistență	medicală,	psihologică	și	socială,	
oferite	 tinerilor	NEETs,	 inclusiv	 consumatorilor	 de	
droguri	dependenți	

• servicii	 de	 asistență	 (creșă,	 afterschool,	
acompaniere)	pentru	persoanele	aflate	în	îngrijirea	
tânărului	NEETs.	

5. Activități	 de	 promovare	 și	 animare	 adresate	 tuturor	
tinerilor	NEETs	
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Axă	prioritară	2	–	„Îmbunătăţirea	situaţiei	tinerilor	din	categoria	NEETs”	

Prioritatea	de	investiții	8.2	-	Integrare	durabilă	pe	piața	muncii	a	tinerilor	(ILMT),	
în	 special	 a	 celor	 care	 nu	 au	 un	 loc	 de	muncă,	 educație	 sau	 formare,	 inclusiv	 a	
tinerilor	cu	risc	de	excluziune	socială	și	a	tinerilor	din	comunitățile	marginalizate,	
inclusiv	prin	punerea	în	aplicare	a	“garanției	pentru	tineret”	

• Obiectiv	Specific	2.1.	-	Creșterea	ocupării	tinerilor	NEETs	șomeri	cu	vârsta	între	16	–	
24	ani,	înregistrați	la	Serviciul	Public	de	Ocupare,	cu	rezidența	în	regiunile	eligibile	
(București-Ilfov,	Nord-Est,	Nord-Vest,	Vest,	Sud-Vest	Oltenia)	

• Obiectiv	Specific	2.2.	-	Îmbunătăţirea	nivelului	de	competenţe,	inclusiv	prin	evaluarea	
și	certificarea	competențelor	dobândite	în	sistem	non-formal	și	informal	al	tinerilor	
NEETs	șomeri	cu	vârsta	între	16	–	24	ani,	înregistrați	la	Serviciul	Public	de	Ocupare,	
cu	 rezidența	 în	 regiunile	 eligibile	 (București-Ilfov,	Nord-Est,	Nord-Vest,	Vest,	 Sud-	
Vest	Oltenia)	

• Obiectiv	 Specific	2.3.	 -	Creșterea	numărului	 tinerilor	NEETs	 inactivi	 înregistrați	 la	
Serviciul	Public	de	Ocupare	

	
DETALII	FINANȚARE	

TITLUL	
PROIECTULUI	

Îmbunătăţirea	situaţiei	tinerilor	din	categoria	NEETs	

BENEFICIAR	 • Furnizori	autorizați	de	formare	profesională	a	adulților;	
• Furnizori	 acreditați	 de	 servicii	 specializate	 pentru	

stimularea	ocupării;	
• Centre	 autorizate	 de	 evaluare	 și	 certificare	 a	

competențelor	profesionale	obținute	pe	alte	căi	decât	cele	
formale;	

• Sindicate	
• Patronate;	
• ONG-uri		
• Întreprinderi	sociale	de	inserție		
• Organizații	de	tineret,	legal	constituite		
• Angajatori,	 constituite	 conform	 Legii	 nr.	 31/1990,	

republicată,	cu	modificările	și	completările	ulterioare	
• Serviciul	 public	 de	 ocupare	 (inclusiv	 unitățile	 cu	

personalitate	juridică	din	subordinea	sa);	
BUGET	ELIGIBIL	 Minimum	50.000	Euro	–	Maximum	200.000	euro		
DURATĂ	 Minimum	4	luni	–	Maximum	36	luni	
OBIECTIVE	 • Integrare	durabilă	pe	piața	muncii	a	tinerilor	(ILMT)	

Descriere	
(activități)	

Activitățile	 ce	 pot	 fi	 finanțate	 în	 cadrul	 prezentei	 cereri	 de	
propuneri	 de	 trebuie	 să	 includă	 obligatoriu	 dezvoltarea	 și	
furnizarea	unor	PACHETE	INTEGRATE	PERSONALIZATE	pentru	
tinerii	NEETs,	incluzând	în	mod	obligatoriu	(după	înregistrarea	
tinerilor	NEETs	inactivi	care	devin	astfel	tineri	NEETs	șomeri):	



Pagina	251	din	280	

Draft	Strategia	de	Dezvoltare	Durabilă	a	Municipiului	Urziceni	2016	–	2020	

1. Organizarea	 și	 derularea	 de	 programe	 de	 formare	
profesională	 a	 adulților	 (cursuri	 de	 inițiere,	 calificare,	
recalificare,	perfecționare	sau	specializare)	

2. Evaluarea	 și	 certificarea	 competențelor	 profesionale	
obținute	 pe	 alte	 căi	 decât	 cele	 formale,	 respectiv	 	 non-
formale	și/sau	informale	

3. Furnizarea	 de	 servicii	 specializate	 pentru	 stimularea	
ocupării,	respectiv,	medierea	muncii.	

4. Activități	de	acompaniament,	adresate	exclusiv	tinerilor	
NEETs	

5. Activități	 de	 promovare	 și	 animare	 adresate	 tuturor	
tinerilor	NEETs	din	grupul	țintă	al	proiectului	
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Axă	prioritară	3	–	Locuri	de	muncă	pentru	toţi	

Prioritatea	de	investiții	8.1-	Accesul	la	locuri	de	muncă	pentru	persoanele	aflate	în	
căutarea	unui	loc	de	muncă	și	pentru	persoanele	inactive,	inclusiv	pentru	șomerii	
de	 lungă	 durată	 și	 pentru	 persoanele	 cu	 șanse	 mici	 de	 angajare,	 inclusiv	 prin	
inițiative	locale	de	angajare	și	sprijin	pentru	mobilitatea	forței	de	muncă.	

• Obiectiv	 Specific	 3.1	 -	 Creșterea	 ocupării	 șomerilor	 și	 a	 persoanelor	 inactive,	 cu	
accent	pe	şomerii	de	 lungă	durată,	 lucrătorii	vârstnici	 (55-64	ani),	persoanelor	cu	
dizabilităţi,	persoanelor	cu	nivel	redus	de	educație	

• Obiectiv	Specific	3.2		-	Creșterea	ocupării	cetățenilor	români	aparținând	minorităţii	
roma	

• Obiectiv	Specific	3.3	-	Creșterea	ocupării	persoanelor	din	mediul	rural,	în	special	cele	
din	agricultura	de	subzistență	și	semi-subzistență	

• Obiectiv	Specific	3.4	-	Îmbunătăţirea	nivelului	de	competenţe,	inclusiv	prin	evaluarea	
și	certificarea	competențelor	dobândite	în	sistem	non-formal	și	informal	al	șomerilor	
și	persoanelor	inactive,	cu	accent	pe	şomerii	de	lungă	durată,	lucrătorii	vârstnici	(55-
64	ani),	persoanelor	cu	dizabilităţi,	persoanelor	cu	nivel	redus	de	educație	

• Obiectiv	Specific	3.5	-	Îmbunătăţirea	nivelului	de	competenţe,	inclusiv	prin	evaluarea	
și	 certificarea	 competențelor	 dobândite	 în	 sistem	 non-formal	 și	 informal	 al	
cetățenilor	români	aparținând	minorităţii	roma	

• Obiectiv	Specific	3.6	-	Îmbunătăţirea	nivelului	de	competenţe,	inclusiv	prin	evaluarea	
și	 certificarea	 competențelor	 dobândite	 în	 sistem	 non-formal	 și	 informal	 al	
persoanelor	din	mediul	rural,	în	special	cele	din	agricultura	de	subzistență	și	semi-
subzistență	
	

DETALII	FINANȚARE	
TITLUL	
PROIECTULUI	

Accesul	 la	 locuri	de	muncă	pentru	persoanele	aflate	 în	căutarea	

unui	loc	de	muncă	și	pentru	persoanele	inactive	

BENEFICIAR	 - Administratorii	schemei/	schemelor	de	antreprenoriat:	
• furnizori	 de	 formare	 profesională	 continuă	 autorizaţi,	

publici	şi	privaţi;	
• organizaţii	sindicale	şi	patronate;	
• membri	ai	Comitetelor	Sectoriale	 şi	Comitete	Sectoriale	

cu	personalitate	juridică;	
• autorităţi	 ale	 administraţiei	 publice	 locale	 (unităţi	

administrativ-teritoriale);	
• asociaţii	profesionale;	
• camere	de	comerţ	şi	industrie;	
• ONG-uri;	
• universități;	
• Ministerul	Economiei,	Comerţului	şi	Relațiilor	cu	Mediul	

de	Afaceri	şi	instituţii/	agenţii/	organizaţii	subordonate/	
coordonate	de	acesta;	
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• parteneriate	între	categoriile	mai	sus	menționate.	
- Persoane	fizice	care	intenționează	să	înființeze	o	afacere	
- IMMuri	non	agricole	din	urban	

BUGET	ELIGIBIL	 Maximum	55.000.000	euro		
DURATĂ	 Maximum	24	luni		
OBIECTIVE	 • Promovarea	unor	locuri	de	muncă	durabile	și	de	calitate	

și	sprijinirea	mobilității	lucrătorilor	

Descriere	
(activități)	

• Furnizarea	de	măsuri	active	de	ocupare	care	constau	în	
servicii	 personalizate	 de	 informare,	 consiliere	 și	
orientare,	sprijin	în	găsirea	de	loc	de	muncă/	plasarea	pe	
piața	 muncii	 etc.	 în	 funcție	 de	 abilitățile	 de	 bază	 ale	
persoanelor	 vizate	 pentru	 a	 stimula	 ocuparea	 forţei	 de	
muncă,	în	special	pentru	a	beneficia	de	oportunităţile	de	
angajare	pe	termen	lung	

• Participarea	 la	 programe	 de	 formare	 profesională	
personalizate	

• Participarea	 la	 programe	 de	 ucenicie	 și	 stagii	 prin	
acordarea	de	sprijin	financiar	angajatorilor	(de	exemplu	
prin	 acordarea	 de	 stimulente	 financiare,	 sprijinirea	
coordonatorilor	 de	 ucenicie/	 mentorilor	 implicați	 în	
acest	proces,	asigurarea	materialelor	utilizate	în	procesul	
de	învățare	la	locul	de	muncă	etc.)	pentru	a	organiza	astfel	
de	scheme	

• Stimularea	angajatorilor	(de	exemplu	prin	acordarea	de	
stimulente	financiare)	pentru	a	crea	noi	locuri	de	muncă	

• Evaluare	 și	 certificare	 pentru	 recunoaşterea	
competenţelor	 dobândite	 în	 context	 informal	 şi	 non-
formal,	ca	modalitate	de	creștere	a	șanselor	de	ocupare	

• Sprijin	 în	 găsirea	 unui	 loc	 de	 muncă/	 plasare	 pe	 piața	
muncii	etc.	

• Încurajarea	mobilităţii	forţei	de	muncă	
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Axă	prioritară	3	–	Locuri	de	muncă	pentru	toţi	

Prioritatea	de	investiții	8.5	-	Adaptarea	la	schimbare	a	lucrătorilor,	a	întrepririlor	
și	a	antreprenorilor	

• Obiectiv	 Specific	 3.8	 -	 Creșterea	 numărului	 de	 angajați	 care	 beneficiază	 de	
instrumente,	metode,	practici	etc	standard	de	management	al	resurselor	umane	și	de	
condiții	de	lucru	îmbunătățite	în	vederea	adaptării	activității	la	dinamica	sectoarelor	
economice	cu	potențial	competitiv	identificate	conform	SNC/	și	conform	domeniilor	
de	specializare	inteligentă	conform	SNCDI;	

• Obiectiv	Specific	3.9	-	Creșterea	șanselor	de	reintegrare	pe	piața	muncii	a	lucrătorilor	
care	 urmează	 să	 fie	 disponibilizați/	 concediați	 prin	 furnizarea	 de	 măsuri	 de	
outplacement;	
	

DETALII	FINANȚARE	
TITLUL	
PROIECTULUI	

Locuri	de	muncă	pentru	toţi	

BENEFICIAR	 Angajatori/	 sindicate/	 patronate	 etc.	 care	 își	 desfășoară	
activitatea	în	:	

• sectoarele	 economice	 cu	potențial	 	 competitiv	 identificate	
conform	SNC		

• domeniile	 de	 specializare	 inteligentă	 conform	 SNCDI;	 a	
celor	care	intenționează	să	își	adapteze	activitatea	la	aceste	
sectoare/	domenii	

BUGET	ELIGIBIL	 Nu	este	stabilit	
DURATĂ	 Nu	este	stabilită	
OBIECTIVE	 • Creșterea	 numărului	 de	 angajați	 care	 beneficiază	 de	

instrumente,	metode,	practici	etc	standard	de	management	al	
resurselor	umane	și	de	condiții	de	lucru	îmbunătățite	

Descriere	
(activități)	

• Coaching/	 formare	 profesională	 pentru	 managerii	 și	
antreprenorii	 din	 întreprinderi	 pentru	 a-și	 îmbunătăți	
abilitățile	antreprenoriale	și	manageriale;	

• Outplacementul	 lucrătorilor	 care	 urmează	 să	 fie	
disponibilizați/	concediați,	realizat	cu	sprijinul	unor	firme	de	
consultanță	care	furnizează	servicii	de:	orientare	în	carieră,	
evaluarea	 carierei,	 întocmirea	unui	CV	 şi	 pregătirea	pentru	
interviu,	dezvoltarea	de	reţele,	abilităţi	de	căutare	de	locuri	
de	muncă,	 inclusiv	plasare	pe	 locuri	de	muncă	 în	 contextul	
restructurării	companiilor	şi	sectoarelor	economice;	

• Sprijin	 pentru	 îmbunătățirea	 activității	 de	 management	 al	
resurselor	umane	în	companii		

• Introducerea	unor	modele	inovatoare	de	organizare	a	muncii,	
productive	și	"verzi"	în	întreprinderi,	practici	care	să	asigure	
sănătatea	și	securitatea	la	locul	de	muncă,	care	îmbunătățesc	
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statutul	profesional	și	de	sănătate	al	angajaților,	care	asigură	
un	tratament	egal	la	locul	de	muncă,	inclusiv	pentru	nevoile	
lucrătorilor	vârstnici;	

• Introducerea	unor	 forme	 flexibile	de	ocupare	(ex.	muncă	 la	
domiciliu,	teleworking,	program	de	lucru	flexibil	etc.)	

• Planificare	 strategică	 pe	 termen	 lung	 în	 companii,	 care	
anticipează	schimbările;	

	

Axă	prioritară	3		-	Locuri	de	muncă	pentru	toţi	

Prioritatea	de	investiții	10.3	-Creșterea	accesului	egal	la	învățarea	pe	tot	parcursul	
vieții	pentru	 toate	grupele	de	vârstă	 în	 cadre	 formale,	nonformale	 și	 informale,	
actualizarea	cunoștințelor,	a	competențelor	și	a	aptitudinilor	 forței	de	muncă	și	
promovarea	 unor	 parcursuri	 de	 învățare	 flexibile,	 inclusiv	 prin	 orientarea	
profesională	și	validarea	competențelor	dobândite	

• Obiectiv	 Specific	 3.12	 -	 Îmbunătățirea	 nivelului	 de	 cunoștințe/	 competențe/	
aptitudini	aferente	sectoarelor	economice/	domeniilor	 identificate	conform	SNC	şi	
SNCDI	ale	angajaților	

DETALII	FINANȚARE	
TITLUL	
PROIECTULUI	

Locuri	de	muncă	pentru	toţi	

BENEFICIAR	 Angajatori	 (cu	 activitate	 prezentă/	 viitoare	 în	 domeniile/	
sectoarele	economice	identificate	conform	SNC	şi	SNCDI)	

BUGET	ELIGIBIL	 Nu	este	stabilit	
DURATĂ	 Nu	este	stabilită	
OBIECTIVE	 • Îmbunătățirea	 nivelului	 de	 cunoștințe	 /	 competențe	 /	

aptitudini		ale	angajaților	

Descriere	
(activități)	

• Participarea	 angajaților	 la	 programe	 de	 formare	
profesională	 (cursuri	de	 calificare	de	nivel	2-4	 conform	
Cadrului	Național	al	Calificărilor,	cursuri	de	scurtă	durată,	
de	 specializare	 și	 perfecționare	 etc.)	 în	 concordanță	 cu	
cerințele	locurilor	de	muncă	din	sectoarele	economice	cu	
potențial	 competitiv	 identificate	 conform	 SNC	 şi	 din	
domeniile	de	specializare	inteligentă	conform	SNCDI.		

• Evaluare/	 validare	 și	 certificare	 pentru	 recunoașterea	
competențelor	aferente	cerințelor	locurilor	de	muncă	din	
sectoarele	economice	cu	potențial	competitiv	identificate	
conform	SNC	şi	din	domeniile	de	specializare	inteligentă	
conform	SNCDI	



Pagina	256	din	280	

Draft	Strategia	de	Dezvoltare	Durabilă	a	Municipiului	Urziceni	2016	–	2020	

• Stimularea	 angajatorilor	 pentru	 organizarea	 de	
programe	de	învățare	la	locul	de	muncă	

	

Axă	prioritară	4	-	Incluziunea	socială	și	combaterea	sărăciei	

Prioritatea	 de	 investiții	 9.5	 -	 Promovarea	 antreprenoriatului	 social	 și	 integrare	
profesională	în	întreprinderi	sociale	și	a	economiei	sociale	și	solidarității	în	scopul	
de	a	facilita	accesul	la	locuri	de	muncă	

• Obiectiv	Specific	4.16.	-	Consolidarea	capacității	întreprinderilor	de	economie	socială	
de	a	funcționa	într-o	manieră	auto-sustenabilă	
	

DETALII	FINANȚARE	
TITLUL	
PROIECTULUI	

Dezvoltare	întreprinderi	de	economie	socială	

BENEFICIAR	 • Entități	de	economie	socială	existente/	nou	înființate	
• Administratorii	schemei	de	grant	global	(pentru	măsurile	

care	 vizează	 acordarea	 de	 sume	 nerambursabile)	 în	
situația	 în	 care	 se	 optează	 pentru	 acest	 mecanism	 de	
implementare.	

• În	 situația	 utilizării	 instrumentelor	 financiare,	
beneficiarul	acțiunii	poate	fi	fondul	fondurilor/entitatea	
implicată	 în	 implementarea	 mecanismului	 de	
instrumente	financiare.	

BUGET	ELIGIBIL	 Minimum	50.000	euro	–	maximum	100.000	euro		
DURATĂ	 Maximum	24	luni		
OBIECTIVE	 • Promovarea	 antreprenoriatului	 social	 și	 a	 integrării	

profesionale	 în	 întreprinderile	 sociale	 și	 promovarea	
economiei	sociale	și	solidare	

Descriere	
(activități)	

• Sprijin	(ex.	formare	profesională,	consiliere,	consultanță	
ın̂	domeniul	antreprenoriatului,	identificarea	de	piețe	de	
desfacere,	dezvoltarea	capacității	și	abilităților	ın̂	diferite	
domenii	 etc.)	 pentru	 ın̂ființarea	 de	 noi	 ın̂treprinderi	
sociale	și	dezvoltarea	celor	existente,	inclusiv	acordarea	
de	sprijin	financiar	sub	forma	micro-granturilor.	

• Crearea	 și	 consolidarea	 parteneriatelor	 cu	 actorii	
relevanți	de	pe	piața	muncii,	din	sistemul	de	ın̂vățământ/	
de	 asistență	 medicală/	 de	 asistență	 socială	 sau	 din	
administrația	 locală/	 centrală	 ın̂	 vederea	 creșterii	
implicării	 ın̂	 furnizarea	 de	 servicii	 pentru	 grupurile	
vulnerabile.	

• Crearea	unor	rețele	de	sprijin	și	de	cooperare,	stabilirea	
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de	parteneriate,	pentru	diseminarea	de	bune	practici	și	
informații,	 activități	 de	 consolidare	 a	 capacității	 și	
transferul	de	know-how	cu	alte	comunități	 și	cu	actorii	
relevanți	la	nivel	de	țară	sau	din	alte	State	Membre.	

• Accesibilizarea	 locurilor	 de	 muncă	 ın̂	 vederea	
desfășurării	activității	ın̂	cadrul	ın̂treprinderilor	sociale	
de	inserție.	

• Dezvoltarea	 instrumentelor	 pentru	 o	 mai	 bună	
cunoaștere	 a	 sectorului	 și	 ım̂bunătățirea	 vizibilității	
economiei	 sociale	 -	 inclusiv	 inițiative	 de	 promovare	 a	
mărcii	sociale	și	de	conștientizare	a	formelor	specifice	de	
acțiune	ale	economiei	sociale.	

	

Axă	prioritară	4	-	Incluziunea	socială	și	combaterea	sărăciei	

Prioritatea	de	investiții	9.7		Îmbunătățirea/Creșterea	accesului	la	servicii	durabile	
de	calitate	înaltă	la	prețuri	accesibile,	inclusiv	asistență	medicală	și	servicii	sociale	
de	interes	general)	

• Obiectiv	 Specific	 4.5	 -	 Creşterea	 calităţii	 sistemului	 de	 asistenţă	 socială	 prin	
introducerea	 de	 instrumente/	 proceduri/	 mecanisme	 etc.	 şi	 prin	 îmbunătățirea	
nivelului	de	competențe	al	profesioniștilor	din	sistem	

• Obiectiv	Specific	4.6	-	Creșterea	numărului	de	persoane	care	beneficiază	de	servicii	
de	asistență	socială	la	nivelul	comunității	

• Obiectiv	Specific	4.7	-	Creșterea	utilizării/aplicării	de	soluții	TIC	(e-asistență	socială,	
serviciile	electronice	etc.)	în	furnizarea	serviciilor	sociale	

• Obiectiv	Specific	4.8	-	Îmbunătățirea	nivelului	de	competențe	al	profesioniștilor	din	
sectorul	medical	

• Obiectiv	Specific	4.9	-	Creșterea	numărului	de	persoane	care	beneficiază	de	programe	
de	 sănătate	 și	de	 servicii	 orientate	 către	prevenție,	depistare	precoce	 (screening),	
diagnostic	și	tratament	precoce	pentru	principalele	patologii	

• Obiectiv	Specific	4.10	-	Creșterea	numărului	de	persoane	care	beneficiază	de	servicii	
de	asistență	medicală	la	nivelul	comunității	

• Obiectiv	 Specific	 4.11	 -	 Creșterea	 utilizării/aplicării	 de	 soluții	 TIC	 (e-sănătate,	
telemedicină	etc.)	în	furnizarea	serviciilor	medicale	
	

DETALII	FINANȚARE	
TITLUL	
PROIECTULUI	

Incluziunea	socială	și	combaterea	sărăciei	

BENEFICIAR	 • Autorități	publice	(centrale	și	 locale)	cu	responsabilități	
în	domeniul	asistenței	sociale	

• Furnizori	de	servicii	sociale	
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• ONG-uri	acreditate	ca	furnizori	de	servicii	sociale	
• Institute	de	cercetare	si	universități	

BUGET	ELIGIBIL	 Maximum	4.000.000	euro	
DURATĂ	 Maximum	36	luni		
OBIECTIVE	 • Oferirea	 unor	 servicii	 durabile	 de	 calitate	 înaltă	 și	 la	

prețuri	accesibile	
Descriere	
(activități)	

• Dezvoltarea	 mecanismului	 de	 identificare	 a	 nevoilor	
individuale	ale	persoanelor	vulnerabile	cu	nevoi	speciale	
și	măsuri/	proceduri	de	intervenție.	

• Dezvoltarea	unui	mecanism	de	monitorizare	și	evaluare	
a	nevoilor	de	servicii	sociale	la	nivel	local.	

• Elaborarea	 instrumentelor	 standard	 de	 intervenție	
integrată,	 scheme	 de	 parcurs/	 de	 intervenție	 pentru	
beneficiarii	 de	 servicii	 integrate	 (sociale,	 medicale,	 de	
ocupare,	de	educație,	etc.)	la	nivel	comunitar,	ın̂	vederea	
incluziunii	 sociale,	 obligația	 realizării	 echipei	
interdisciplinare	și	interinstituționale.	

• Consolidarea	capacităților	de	colectare	a	datelor,	analiză	
și	 prognoză,	 etc.,	 ın̂	 domeniul	 asistenței/incluziunii	
sociale,	 inclusiv	 cele	 care	 vizează	 managementul	
proceselor	de	dezinstituționalizare.	

• Activități	 de	 formare,	 calificare	 și	 consiliere	 pentru	
personalul	din	instituțiile	de	asistență	socială,	precum	și	
al	 furnizorilor	 de	 servicii	 sociale,	 inclusiv	 activități	 de	
schimb	 de	 experiență	 (posibil	 ın̂	 contextul	 cooperării	
trans-naționale).	

• Sprijin		pentru		consolidarea	rețelei	publice	de	asistență	
socială	 comunitară	 prin	 furnizarea	 de	 servicii	 sociale	
adaptate	nevoilor	populației	prin	asigurarea	resurselor	
umane	adecvate.	

• Sprijin	pentru	operaționalizarea	aplicării	de	soluții	TIC	
(e-asistență	socială,	serviciile	electronice	etc)		

• Dezvoltarea	unei	metodologii	integrate	de	management	
al	cazurilor	prin	utilizarea	TIC	

• Sprijin	 pentru	 creșterea	 capacității	 tehnice	 a	
personalului	 implicat	 ın̂	 implementarea	 programelor	
prioritare	de	sănătate	la	nivel	național	și	local	

• Sprijin	 pentru	 creșterea	 capacității	 tehnice	 a	
profesioniștilor	din	specialitățile	de	sănătate	publică	din	
autoritățile	de	sănătate	publică,	institutele	și	instituțiile	
medicale,	 a	 celor	 ce	 contribuie	 direct	 sau	 indirect	 la	
asigurarea	calității	serviciilor	esențiale	
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• Sprijin	 pentru	 furnizarea	 unor	 programe	 și	 servicii	 de	
sănătate	 esențiale	 cu	o	 componentă	puternic	orientată	
către	 prevenire,	 depistare	 precoce	 (screening),	
diagnostic	și	tratament	precoce	al	patologilor	prioritare	

• Furnizarea	 de	 servicii	 integrate	 de	 sprijin	 ın̂	 vederea	
tranziției	 de	 la	 servicii	 de	 ın̂grijire	 instituționalizate	
către	 servicii	 la	 nivelul	 comunității,	 inclusiv	 ın̂	
complementaritate	 cu	 FEDR/FEADR	 (ex.	 locuințe	
protejate,	 locuințe	 sociale,	 apartamente	 de	 tip	 familial,	
servicii	de	ın̂grijire	la	domiciliu,	centre	de	ın̂grijire	de	zi,	
servicii	 comunitare	 de	 sănătate	 și	 asistență	 socială	
integrate,	centre	de	tip	respiro,	etc.)	

	

Axă	prioritară	6	–	Educație	și	competențe	

Prioritatea	de	investiții	10.1	-	Reducerea	și	prevenirea	părăsirii	timpurii	a	școlii	și	
promovarea	accesului	egal	la	participarea	educație	timpurie,	învățământ	primar	și	
învățământ	 secundar	 de	 calitate,	 inclusiv	 prin	 căi	 formale,	 non-formale	 și	
informale	pentru	reintegrarea	în	educație	și	formare	

• Obiectiv	 Specific	 6.2	 -	 Creșterea	 participării	 la	 învăţământul	 ante-preșcolar	 și	
preșcolar,	 în	special	a	grupurilor	cu	risc	de	părăsire	timpurie	a	școlii,	cu	accent	pe	
copiii	aparținând	minorității	roma	și	a	celor	din	mediul	rural	

• Obiectiv	Specific	6.3	-	Reducerea	părăsirii	timpurii	a	școlii	prin	măsuri	integrate	de	
prevenire	și	de	asigurare	a	oportunităților	egale	pentru	elevii	aparținând	grupurilor	
vulnerabile,	cu	accent	pe	elevii	aparținând	minorității	roma	și	elevii	din	mediul	rural/	
comunitățile	dezavantajate	socio-economic	

• Obiectiv	Specific	6.4	-	Creșterea	numărului	de	tineri	care	au	abandonat	școala	și	de	
adulți	 care	 nu	 și-au	 finalizat	 educația	 obligatorie	 care	 se	 reîntorc	 în	 sistemul	 de	
educație	 și	 formare,	 inclusiv	 prin	 programe	 de	 tip	 a	 doua	 șansă	 și	 programe	 de	
formare	profesională	

• Obiectiv	 Specific	 6.5	 -	 Creșterea	 numărului	 de	 oferte	 educaționale	 orientate	 pe	
formarea	de	competențe	și	pe	utilizarea	de	soluţii	digitale/de	tip	TIC	în	procesul	de	
predare	

• Obiectiv	 Specific	 6.6	 -	 Îmbunătățirea	 competențelor	 personalului	 didactic	 din	
învățământul	 pre-universitar	 în	 vederea	promovării	 unor	 servicii	 educaţionale	 de	
calitate	orientate	pe	nevoile	elevilor	și	a	unei	școli	incluzive.	

DETALII	FINANȚARE	
TITLUL	
PROIECTULUI	

Școală	pentru	toți	

BENEFICIAR	 • MECS	 și	 agenții,	 structuri/	 alte	 organisme	 aflate	 în	
subordinea/	coordonarea	MECS	
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• Instituții	de	învățământ	
• Furnizori	 de	 servicii	 de	 orientare,	 consiliere,	 mediere	

școlară	și	servicii	alternative,	publici	și	privați	
• Parteneri	 sociali	 din	 învățământul	 preuniversitar	 (ex.	

organizații	sindicale);	
• Instituții	de	cult	și	asociații	religioase;	
• Instituții/	 agenții	 guvernamentale	 cu	 atribuții	 în	

domeniul	incluziunii	sociale.		
• Autoritățile	 publice	 locale	 cu	 atribuții	 în	 domeniul	

educației	de	nivel	preuniversitar;	
• ONG-uri.	

BUGET	ELIGIBIL	 Minimum	500.000	euro	–	Maximum	1.500.000	euro	
DURATĂ	 Maximum	36	luni		
OBIECTIVE	 • Intervențiile	sprijinite	prin	acest	apel	pun	în	centrul	 lor	

COPILUL	și	NEVOILE	sale	și	stabilesc	direcții	de	acțiune	a	
căror	menire	trebuie	să	fie	înlăturarea	obstacolelor	care	
îl	 împiedică	 să	 meargă	 la	 școală	 (servicii	 destinate	
copilului	 și	 familiei),	 precum	și	 transformarea	mediului	
școlar	într-unul	prietenos,	capabil	să	atragă	și	să	mențină	
copilul	în	procesul	educațional	(servicii	destinate	școlii	și	
cadrelor	didactice).	

Descriere	
(activități)	

• Sprijinirea	participării	la	ın̂vățământul	ante-preșcolar	și	
preșcolar	 ın̂	 special	 a	 grupurilor	 cu	 risc	 de	 părăsire	
timpurie	 a	 școlii,	 cu	 accent	 pe	 copiii	 aparținând	
minorității	Roma	

• Activități	menite	 să	 readucă	 ın̂	 sistemul	 de	 educație	 și	
formare	 tineri	 și	 adulți	 care	nu	 și-au	 finalizat	 educația	
obligatorie	

• Asigurarea	 programelor	 de	 formare	 profesională	 ın̂	
cadrul	programului	”A	doua	șansă”,	ın̂	special	ın̂	vederea	
creșterii	 șanselor	 de	 integrare	 pe	 piața	 muncii	
absolvenților	de	ın̂vățământ	secundar	inferior;	

• Consiliere	 și	 programe	 de	 educație	 parentală	 pentru	
membrii	 familiilor	 copiilor	 și	 adulților	 care	 se	 află	 ın̂	
afara	sistemului	educațional;	

• Studii,	analize	care	să	vizeze	participarea	la	educație,	ın̂	
special	 a	 copiilor	 și	 tinerilor	 aparținând	 minorității	
roma,	a	celor	care	provin	din	medii	dezavantajate	socio-
economic,	 din	 mediul	 rural,	 precum	 și	 a	 copiilor/	
tinerilor	cu	dizabilități	
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Axă	prioritară	6	–	Educație	și	competențe	

Prioritatea	de	investiții	10.3	Creșterea	accesului	egal	la	învățarea	pe	tot	parcursul	
vieții	pentru	 toate	grupele	de	vârstă	 în	 cadre	 formale,	nonformale	 și	 informale,	
actualizarea	cunoștințelor,	a	competențelor	și	a	aptitudinilor	 forței	de	muncă	și	
promovarea	 unor	 parcursuri	 de	 învățare	 flexibile,	 inclusiv	 prin	 orientarea	
profesională	și	validarea	competențelor	dobândite	

• Obiectiv	Specific	6.11	–	Creșterea	participării	la	programele	de	formare	profesională	
inițială,	în	special	pentru	elevii/ucenicii	care	provin	din	comunități	dezavantajate,	cu	
accent	pe	mediul	rural	și	cei	aparținând	minorității	roma	

• Obiectiv	Specific	6.12	–	Creșterea	participării	la	programele	de	formare	profesională	
continuă,	 cu	accent	pe	acei	adulți	 cu	un	nivel	 scăzut	de	calificare	și	persoanele	cu	
vârsta	de	peste	40	ani,	din	zone	rurale	defavorizate,	 inclusiv	prin	recunoașterea	și	
certificarea	rezultatelor	învățării	dobândite	în	contexte	non-formale	și	informale	

DETALII	FINANȚARE	
TITLUL	
PROIECTULUI	

Școală	pentru	toți	

BENEFICIAR	 • MECS	 și	 agenții,	 structuri/	 alte	 organisme	 aflate	 în	
subordinea/	coordonarea	MECS	

• Instituții	de	învățământ	
• Furnizori	 de	 servicii	 de	 orientare,	 consiliere,	 mediere	

școlară	și	servicii	alternative,	publici	și	privați	
• Parteneri	 sociali	 din	 învățământul	 preuniversitar	 (ex.	

organizații	sindicale);	
• Instituții	de	cult	și	asociații	religioase;	
• Instituții/	 agenții	 guvernamentale	 cu	 atribuții	 în	

domeniul	incluziunii	sociale.		
• Autoritățile	 publice	 locale	 cu	 atribuții	 în	 domeniul	

educației	de	nivel	preuniversitar;	
• ONG-uri.	

BUGET	ELIGIBIL	 Minimum	500.000	euro	–	Maximum	1.500.000	euro	
DURATĂ	 Maximum	36	luni		
OBIECTIVE	 • Participarea	la	programele	de	formare	profesională	pe	tot	

parcursul	vieții		
Descriere	
(activități)	

• Sprijin	 pentru	 participarea	 la	 programele	 de	 FPC/FPI	
prin	măsuri	integrate	și	flexibile	cum	ar	fi:	programe	care	
vizează	 ım̂bunătățirea	 abilităților	 de	 bază	 și	
transversale,	 atât	 profesionale,	 cât	 și	 non-profesionale,	
precum	și	a	competențelor	antreprenoriale;	

• Acțiuni	 de	 consiliere	 profesională	 și	 tutorat	 pentru	
grupul	 țintă	 vizat	 pentru	 ın̂curajarea	 participării	 la	
programele	 de	 FPC/FPI,	 inclusiv	 ın̂	 legătură	 directă	 cu	
susținerea	proceselor	de	validare	a	rezultatelor	ın̂vățării	
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dobândite	 ın̂	 contexte	 non-formale	 și	 informale,	
dezvoltarea	 carierei	 și	 căutarea	 de	 noi	 oportunități	
pentru	locuri	de	muncă;	

• Acțiuni	 de	 evaluare,	 recunoaștere	 și	 validare	 a	
rezultatelor	ın̂vățării	dobândite	ın̂	contexte	non-formale	
și	informale;	

• Organizarea	 de	 campanii/acțiuni	 de	 informare	 și	
conștientizare	pentru	promovarea	importanței	formării	
profesionale	și	participării	la	programele	de	FPC;	

• Alte	acțiuni	inovative	pentru	creșterea	participării	la	FPC	
și	 oferirea	 unui	 sprijin	 educațional	 individualizat,	
inclusiv	 prin	 activități	 de	 cooperare	 transnațională	 și	
transfer	de	bune	practici	
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Axă	prioritară	6	–	Educație	și	competențe	

Prioritatea	 de	 investiții	 10.4	 Sporirea	 relevanței	 pe	 piața	 forțelor	 de	 muncă	 a	
educației	și	a	sistemelor	de	 formare,	 facilitarea	tranziției	de	 la	educație	 la	piața	
forțelor	de	muncă	și	consolidarea	formării	și	a	sistemelor	de	formare	profesională,	
precum	și	a	calității	 lor,	 inclusiv	prin	mecanisme	de	anticipare	a	competențelor,	
adaptarea	programelor	de	învățământ	și	instituirea	și	dezvoltarea	unor	sisteme	de	
învățare	la	locul	de	muncă,	inclusiv	a	unor	sisteme	de	învățare	duală	și	programe	
de	ucenicie	

• Obiectiv	 Specific	 	 6.13	 -	 Creșterea	 numărului	 absolvenților	 de	 învățământ	 terțiar	
universitar	și	non	universitar	care	își	găsesc	un	loc	de	muncă	urmare	a	accesului	la	
activități	de	învățare	la	un	potențial	loc	de	muncă	/	cercetare/	inovare,	cu	accent	pe	
sectoarele	economice	cu	potențial	competitiv	identificate	conform	SNC	și	domeniile	
de	specializare	inteligentă	conform	SNCDI	

• Obiectiv	 Specific	 	 6.14	 -	Creșterea	participării	 la	programe	de	 învățare	 la	 locul	de	
muncă	a	elevilor	și	ucenicilor	din	învățământul	secundar	și	terțiar	non-universitar,	
cu	accent	pe	sectoarele	economice	cu	potențial	competitiv	identificate	conform	SNC	
şi	din	domeniile	de	specializare	inteligentă	conform	SNCDI	

• Obiectiv	 Specific	 	 6.15	 -	 Îmbunătățirea	 nivelului	 de	 competențe	 al	 personalului	
didactic,	a	formatorilor,	a	evaluatorilor	de	competențe	profesionale	și	personalului	
din	întreprinderi	cu	atribuții	în	învățarea	la	locul	de	muncă	

• Obiectiv	 Specific	 	 6.16	 -	 Creșterea	 numărului	 de	 oferte	 furnizate	 de	 sistemul	 de	
educație	și	formare	profesională	adaptate	la	nevoile	și	tendințele	de	dezvoltare	ale	
pieței	muncii	

• Obiectiv	Specific		6.17	-	Creșterea	numărului	de	programe	de	formare	profesională	
pentru	sectoarele	economice	cu	potențial	competitiv	identificate	conform	SNC	și	din	
domeniile	 de	 specializare	 inteligentă	 conform	 SNCDI	 bazate	 pe	 un	 sistem	 de	
anticipare	a	nevoilor	și	tendințelor	de	dezvoltare	ale	pieței	muncii	prin	investiții	în	
capacitatea	furnizorilor	de	formare	și	prin	stimularea	parteneriatelor	cu	mediul	de	
afaceri	

DETALII	FINANȚARE	
TITLUL	
PROIECTULUI	

Programe	complexe	pentru	sporirea	relevanței	forțelor	de	muncă	

pe	piață	

BENEFICIAR	 • MECȘ	 și	 structuri/	 agenții/	 organisme	 relevante,	
subordonate/	coordonate;	

• Agenții,	 structuri,	 organisme	 aflate	 în	
subordinea/coordonarea	MECȘ	

• Instituții	de	învățământ	superior;	
• Școli	doctorale;	
• Institute/centre	de	cercetare;	
• Academia	Română;	
• Angajatori;	
• Asociații	profesionale;	
• Camere	de	comerț	și	industrie;	
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• Instituții	și	organizații	membre	ale	Pactelor	Regionale	și	
Parteneriatelor	 Locale	 pentru	 Ocupare	 și	 Incluziune	
Socială.	

BUGET	ELIGIBIL	 Minimum	150.000	euro		
DURATĂ	 Minimum	9	luni	–	Maximum	36	luni		
OBIECTIVE	 • Sporirea	relevanței	pe	piața	forțelor	de	muncă	a	educației	

și	a	sistemelor	de	formare	
Descriere	
(activități)	

• Sprijinirea	 ın̂cheierii	 unor	 parteneriate	 sustenabile	 cu	
sectorul	privat	pentru	facilitarea	tranziției	de	la	educație	
la	un	loc	de	muncă	prin	instituirea	unui	sistem	funcțional	
de	stagii	de	practică	la	un	potențial	angajator,	programe	
de	 internship/programe	de	 ın̂vățare	 la	 locul	 de	muncă	
etc.,	inclusiv	prin	ın̂curajarea	implicării	angajatorilor	ın̂	
programe	de	ın̂vățare	la	locul	de	muncă;	

• Organizarea	 și	 derularea	 programe	 de	 ın̂vățare	 prin	
experiență	practică,	 furnizarea	de	servicii	de	consiliere	
și	 orientare	 profesională	 axate	 pe	 dobândirea	 de	
competențe	 transversale	 corelate	 cu	 necesitățile	 pieței	
muncii	

	

Axă	prioritară	6	–	Educație	și	competențe	

Prioritatea	 de	 investiții	 8.2	 -	 Integrarea	 durabilă	 pe	 piaţa	muncii	 a	 tinerilor,	 în	
special	a	celor	care	nu	sunt	angajaţi,	nu	sunt	incluşi	în	nici	o	formă	de	învăţământ	
sau	formare,	inclusiv	tinerii	care	se	află	în	risc	de	excluziune	socială	şi	tinerii	din	
comunităţile	 marginalizate,	 inclusive	 prin	 implementarea	 Garanţiei	 pentru	
Tineret	

• Obiectiv	Specific	6.1.	Creșterea	numărului	de	tineri	NEETs	șomeri	cu	vârsta	între	16	
-	24	ani,	 înregistrați	 la	SPO	care	se	reîntorc	 în	educație	 în	programe	de	tip	a	doua	
șansă,	inclusiv	în	programe	de	formare	profesională	inițială	

DETALII	FINANȚARE	
TITLUL	
PROIECTULUI	

Reintegrarea	 tinerilor	 șomeri	NEETs	 în	programe	de	 tip	a	doua	

șansă	

BENEFICIAR	 • MECȘ	
• Ministerul	 Muncii,	 Familiei,	 Protecției	 Sociale	 și	

Persoanelor	Vârstnice	
• Agenţii,	structuri	subordonate	sau	aflate	în	coordonarea	

MEN/MMFPSPV	
• Centrul	 Naţional	 de	 Dezvoltare	 a	 Învăţământului	

Profesional	şi	Tehnic	
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• Agenţia	 Naţională	 pentru	 Ocuparea	 Forţei	 de	Muncă	 şi	
structurile	 teritoriale	 ale	 acesteia	 cu	 personalitate	
juridică	

• Membri	 ai	Comitetelor	Sectoriale	 şi	Comitete	Sectoriale	
cu	personalitate	juridică	

• Organizaţii	sindicale	
• Patronate	
• Asociaţii	profesionale	
• Furnizori	 de	 servicii	 de	 consiliere	 și	 orientare	

profesională/	pentru	carieră	
• Furnizori	de	servicii	de	ocupare	
• Camere	de	comerț,	industrie	și	agricultură	
• ONG-uri	

BUGET	ELIGIBIL	 Nu	este	stabilit	
DURATĂ	 Nu	este	stabilită	
OBIECTIVE	 • Creșterea	numărului	de	 șomeri	NEETs	care	participă	 la	

programe	de	tipul	a	doua	șansă	
Descriere	
(activități)	

• Reintegrarea	 ın̂	 cadrul	 sistemului	 de	 ın̂vățământ	 ın̂	
vederea	completării/finalizării	studiilor	prin	măsuri	de	
tip	a	doua	șansă,	inclusiv	prin	participarea	la	programe	
de	formare	profesională	inițială.	

• Alte	măsuri	care	vin	ın̂	sprijinul	ın̂deplinirii	obiectivului	
specific	 stabilit	 ın̂	 cadrul	 acestei	 PI	 (ex.	 consiliere	 și	
orientare	 adresate	 tinerilor	NEETs	 șomeri	 și	 părinților	
cu	 scopul	 de	 a	 crește	 nivelul	 de	 conștientizare	 a	
avantajelor	participării	la	programe	de	tip	a	doua	șansă,	
măsuri	 care	 promovează	 educația	 interculturală,	 stima	
de	 sine,	 abordări	 didactice	 adaptate	 categoriilor	
dezavantajate,	 implicarea	 mediatorului	 școlar,	 sprijin	
individualizat	 pentru	 prevenirea	 absenteismului	 și	
abandonului,	 inclusiv	 prin	 activități	 de	 cooperare	
transnațională	 și	 transfer	 de	 bune	 practici,	 măsuri	 de	
acompaniament	 etc.)Asigurarea	 resurselor	 umane	
calificate	 roma	 pentru	 ın̂vățământul	 preșcolar,	 inclusiv	
prin	 ın̂curajarea	 mobilității	 personalului	 didactic	 prin	
scheme	 de	 mobilitate	 profesională,	 asigurarea	 unor	
programe	de	mentorat;	
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Programul	Operațional	Competitivitate	(POC)	

Axa	Prioritară	1	 -	Cercetare,	dezvoltare	 tehnologică	și	 inovare	 (CDI)	 în	sprijinul	
competitivităţii	economice	și	dezvoltării	afacerilor	

• Acțiunea	1.1.1	-		Mari	infrastructuri	de	CD	

Programul	Operațional		Regional	(POR)	

Prioritatea	 de	 investitie	 1.1,	 Operațiunea	 A	 –	 Sprijinirea	 entitatilor	 de	 transfer	
tehnologic	

Axa	prioritară		2	-	Îmbunătăţirea	competitivităţii	întreprinderilor	mici	şi	mijlocii,		

Prioritatea	de	investiţii	2.2	-	Sprijinirea	creării	și	extinderea	capacităților	avansate	
de	producție	și	dezvoltarea	serviciilor	

DETALII	FINANȚARE	
TITLUL	
PROIECTULUI	

Sprijinirea	 	 IMM-urilor	 și	 extinderea	 capacităților	 avansate	 de	

producție	și	dezvoltarea	serviciilor	în	Municipiul	Urziceni	

BENEFICIAR	 IMM-uri	
BUGET	 Valoarea	finanțării	publice	nerambursabile,	pentru	un	proiect,	este	

cuprinsă	între	25.000	euro	și	1	milion	euro.	
DURATĂ	 Durata	 maximă	 24	 luni	 -	 pentru	 proiectele	 de	 dotare	 și	 lucrări	

exceptate	de	la	autorizare		

Durata	maximă	36	luni	pentru:	

• 	proiecte	de	construcţii	
• 	proiecte	de	modernizare,	extindere,	consolidare	și	schimbare	

de	destinație	
• proiecte	de	achiziție	de	echipamente	 și	 instrumente	pentru	

cercetare	
OBIECTIVE	 Îmbunătățirea	 infrastructurilor	 de	 cercetare	 și	 inovare	 și	 a	

capacităților	 pentru	 a	 dezvolta	 excelența	 în	 materie	 de	 CDI	 și	
promovarea	 centrelor	 de	 competență	 în	 special	 a	 celor	 de	 interes	
european	

DESCRIERE	

(ACTIVITĂȚI)	

Următoarele	categorii	de	activități	sunt	eligibile	pentru	finanțare	în	
cadrul	prezentei	acțiuni:		

• Achiziționarea	de	teren;		
• Construcţie/modernizare/extindere/consolidare/modificar

e/schimbare	 destinație	 clădiri	 destinate	 unor	
institute/centre/laboratoare;		

• Achiziţionarea	 de	 active	 corporale	 pentru:	 clădiri	 şi/sau	
suprafețe	 în	cadrul	clădirilor,	 instalații,	utilaje,	echipamente	
pentru	cercetare	etc;	
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• Achiziționarea	de	active	necorporale	pentru	berevete,	licente,	
mari	comerciale,	programe	informatice,	alte	drepturi	si	active	
similare. 

	

Programul	Operațional	Competitivitate	(POC)	

Axa	Prioritară	1	 -	Cercetare,	dezvoltare	 tehnologică	și	 inovare	 (CDI)	 în	sprijinul	
competitivităţii	economice	și	dezvoltării	afacerilor	

• Acțiunea	1.1.1	-		Mari	infrastructuri	de	CD,	Operațiunea	B	-	Clustere	de	inovare	
• Acțiunea	1.2.1	-		Stimularea	cererii	întreprinderilor	pentru	inovare	prin	proiecte	

de	CDI	derulate	de	întreprinderi	individual	sau	în	parteneriat	cu	institutele	de	CD	
și	universități,	în	scopul	inovării	de	procese	și	de	produse	în	sectoarele	economice	
care	prezintă	potențial	de	creștere,	Operațiunea	C	-	Întreprinderi	 inovatoare	de	
tip	start-up	şi	spin-off,	Operațiunea	D	-	Întreprinderi	nou-înființate	inovatoare	

Programul	Operațional		Regional	(POR)	

Prioritatea	 de	 investitie	 1.1,	 Operațiunea	 C	 –	 IMM	 parteneriat	 cu	 entitățile	 de	
inovare	și	transfer	tehnologic	(ITT)	

Axa	prioritară		2	-	Îmbunătăţirea	competitivităţii	întreprinderilor	mici	şi	mijlocii,		

• Prioritatea	 de	 investiții	 2.2	 –	 Sprijinirea	 creării	 și	 extinderea	 capacităților	
avansate	de	producție	și	dezvoltarea	serviciilor	

DETALII	FINANȚARE	
TITLUL	
PROIECTULUI	

Sprijinul	IMM-urlor	de	către	Municipiul	Urziceni	pentru	inovare	

BENEFICIAR	 IMM-uri	
BUGET	 Valoarea	 finanțării	 publice	 nerambursabile,	 pentru	un	proiect,	

este	cuprinsă	între	25.000	euro	și	5.000.000	euro.	
DURATĂ	 Durata	maximă	60	de	luni		
OBIECTIVE	 Îmbunătățirea	 infrastructurilor	 de	 cercetare	 și	 inovare	 și	 a	

capacităților	pentru	a	dezvolta	excelența	în	materie	de	cercetare,	
dezvoltare	 tehnologică,	 inovare	 și	 promovarea	 centrelor	 de	
competență		

DESCRIERE	
(ACTIVITĂȚI)	

Următoarele	categorii	de	activități	sunt	eligibile:		

• Activităţi	 de	 cercetare-dezvoltare	 (cercetare	 industrială	
şi/sau	dezvoltare	experimentală)	

• 	Achiziţia	 de	 servicii	 pentru	 cercetare-dezvoltare	
(cercetare	industrială	şi/sau	dezvoltare	experimentală		

• Achiziţia	 de	 servicii	 de	 consultanţă	 pentru	 inovare	
referitoare	la:	asistenţă	tehnologică;	transfer	tehnologic;	
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achiziţia,	 protecţia	 şi	 comercializarea	 drepturilor	 de	
proprietate	industrială;	utilizarea	standardelor;		

• Achiziţia	de	servicii	suport	pentru	inovare	referitoare	la:	
încercări	 şi	 testări	 în	 laboratoare	 de	 specialitate;	
marcarea	calităţii,	testare	şi	certificare;	studii	de	piaţă;		

• Activităţi	 pentru	 introducerea	 în	 producţie	 şi	 realizare	
produs/proces/tehnologie/serviciu,	 din	 care	 pot	 face	
parte	de	exemplu	următoarele	activităţi:	
-	 achiziţia	 de	 active	 fixe	 necorporale	 (aplicaţii	
informatice,	 licenţe)	 necesare	 pentru	 introducerea	
rezultatelor	cercetării	în	ciclul	productiv;	
-	 achiziția	 de	 utilaje	 şi	 echipamente	 necesare	 pentru	
introducerea	 rezultatelor	 cercetării	 în	 ciclul	 productiv,	
dimensionate	la	volumul	real	de	producţie;		
-	 elaborarea	 documentaţiei	 de	 introducere	 în	
fabricaţie/de	 punere	 în	 funcţiune/de	 operare/	 de	
aplicare	;		
-	 pregătirea	 de	 fabricaţie/de	 punere	 în	 funcţiune/de	
operare	(experimentări,	testări,	încercări,	analize);		
-	 revizuirea	 documentaţiei	 tehnice	 de	 introducere	 în	
fabricaţie/punere	în	funcţiune/	operare/	aplicare;	
	-	 punerea	 în	 fabricaţie/funcţiune/operare/aplicare	
pentru	produs/proces/tehnologie/	serviciu	(executarea	
seriei	 „zero”	 a	 produsului	 ori	 a	 instalaţiei-
pilot/realizarea	 procesului/tehnologiei/serviciului	 nou	
semnificativ	 îmbunătăţite	 pentru	 clienţi,	 ca	 urmare	 a	
aplicării	 modelului/	 procedeului/procesului/metodei	
inovative).	

• Activităţi	 de	 procurare	 de	 materii	 prime	 şi	 materiale	
necesare	 realizării	 proiectului	 (pentru	 activităţi	 de	
cercetare	 dezvoltare	 şi	 activităţi	 de	 introducere	 în	
producție	 şi	 realizare	 produs/	
proces/tehnologie/serviciu)	;	

• 	Activităţi	de	informare	şi	publicitate	
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Programul	Operațional	Competitivitate	(POC)	

Axa	 Prioritară	 2	 -	 Tehnologia	 Informaţiei	 şi	 Comunicaţiilor	 (TIC)	 pentru	 o	
economie	digitală	competitivă	

• Acțiunea	2.2.1	-		Sprijinirea	creșterii	valorii	adăugate	generate	de	sectorul	TIC	și	a	
inovării	în	domeniu	prin	dezvoltarea	de	clustere	

DETALII	FINANȚARE	
TITLUL	
PROIECTULUI	

Sprijinirea	creșterii	valorii	adăugate	generate	de	sectorul	TIC	și	a	

inovării	în	domeniu	prin	dezvoltarea	de	clustere	

BENEFICIAR	 • Întreprinderi	 (microîntreprinderi,	 întreprinderi	 mici,	
întreprinderi	 mijlocii)	 care	 îşi	 desfăşoară	 activitatea	 în	
România,	centrate	pe	domeniul	TIC	

• Întreprinderi	 (microîntreprinderi,	 întreprinderi	 mici,	
întreprinderi	 mijlocii)	 care	 îşi	 desfăşoară	 activitatea	 în	
România,	în	cadrul	clusterelor	centrate	pe	domeniul	TIC	

• Consorţii	 (parteneriate)	 de	 microîntreprinderi,	
întreprinderi	 mici,	 intreprinderi	 mijlocii	 care	 îşi	
desfăşoară	 activitatea	 în	România,	 în	 cadrul	 clusterelor		
centrate	pe	domeniul	TIC.	

BUGET	 Valoarea	finanțării	publice	nerambursabile		este	de	3.240.000	lei	
(pentru	cheltuielile	aferente	schemei	de	ajutor	de	stat),	la	care	se	
vor	adauga	cheltuielile	aferente	ajutorului	de	minimis.	

Valoarea	 maximă	 a	 ajutorului	 de	 minimis	 care	 poate	 fi	
acordată	unui	beneficiar	trebuie	sa	respecte	urmatoarele	conditii	
simultan:	

1. nu	 poate	 depăși	 20%	 din	 valoarea	 totală	 a	 cheltuielilor	
eligibile	aferente	proiectului		

2. nu	 poate	 depăși	 echivalentul	 ın̂	 lei	 a	 200.000	 de	 euro	 pe	
ultimii	 3	 ani	 fiscali	 (care	 se	 referă	 la	 anul	 ın̂	 curs	 și	 2	 ani	
anteriori).	

DURATĂ	 Durata	maximă	36	luni		
OBIECTIVE	 Creșterea	 contribuției	 sectorului	 TIC	 pentru	 competitivitatea	

economică	
DESCRIERE	
(ACTIVITĂȚI)	

Următoarele	categorii	de	activități	sunt	eligibile:		

• Activităţi	de	investiţii	în	active	corporale	şi	necorporale		
• Activităţi	 de	 cercetare	 industrială	 sau	 dezvoltare	

experimentală	
• Activităţi	de	inovare	destinate	IMM-urilor	
• Activităţi	de	inovare	de	proces	şi	organizaţională	
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Programe	naționale	cu	finanțare	de	la	bugetul	de	stat	pentru	IMM-uri	

DETALII	FINANȚARE	
TITLUL	
PROIECTULUI	

Stimularea	 înființării	 și	 dezvoltării	 IMM-urilor	 în	 Municipiul	

Urziceni	

BENEFICIAR	 • IMM-uri	

BUGET	 • Suma	minimă	aferentă	unui	proiect:	50.000,	lei	
• Suma	maximă	aferentă	unui	proiect:	200.000	lei	

DURATĂ	 Maximum	36	de	luni		
OBIECTIVE	 Stimularea	 înființării	 și	 dezvoltării	 întreprinderilor	 mici	 şi	

mijlocii	și	îmbunătăţirea	performanţelor	economice	ale	acestora,	
crearea	 de	 noi	 locuri	 de	 muncă,	 inserția	 pe	 piața	 muncii	 a	
persoanelor	 defavorizate,	 șomerilor	 și	 absolvenților,	 creșterea	
investițiilor	în	tehnologii	noi	inovative	

DESCRIERE	
(ACTIVITĂȚI)	

• Sprijinirea	operatorilor	economici,	 societăţi	 	 şi	 societăţi	
cooperative,	 prin	 facilitarea	 accesului	 la	 finanţare,	 în	 scopul	
îmbunătăţirii	performanţelor	economice	şi	tehnice	ale	acestora.	
Susţinerea	dezvoltării	operatorilor	economici	prin:	
ü Întărirea	 capacităţii	 operatorilor	 economici	 de	
promovare	a	produselor	şi	serviciilor	de	piaţă	
ü Dezvoltarea	şi	modernizarea	activităţii	comercianţilor	şi	
prestatorilor	de	servicii	de	piaţă	

• Susţinerea	 dezvoltării	 întreprinderilor	 mici	 şi	 mijlocii	
prin:	

ü Identificarea	întreprinzătorilor	de	succes	
ü Dezvoltarea	 competenţelor	 personale	 antreprenoriale	 şi	 a	
capacităţii	manageriale	
ü Dezvoltarea	metodelor	moderne	de	afaceri	
ü Mobilizarea	resurselor	antreprenoriale	româneşti	şi	întărirea	
dinamismului	antreprenorial	al	întreprinderilor	mici	şi	mijlocii	
din	România	
ü Încurajarea	schimbului	de	experienţă	şi	a	dezvoltării	relaţiilor	
pe	plan	local	dar	şi	la	nivel	internaţional	
ü Dezvoltarea	 capacităţii	 întreprinderilor	mici	 şi	mijlocii	 de	 a	
elabora	şi	implementa	strategii	de	afaceri	competitive		
ü Sprijinirea	întreprinderilor	mici	şi	mijlocii	pentru	extinderea	
pieţelor	de	desfacere	şi	creşterea	exporturilor	
ü Dezvoltarea	 contactelor	 şi	 reţelelor	 de	 afaceri	 în	 afara	
României	şi	iniţierea	de	cooperări	transfrontaliere	

• Dezvoltarea	 antreprenoriatului	 în	 rândul	 femeilor	 din	
sectorul	întreprinderilor	mici	şi	mijlocii	prin:	
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ü Îmbunătăţirea	 performanţelor	 economice	 ale	
întreprinderilor	 existente	 conduse	 de	 femei,	 prin	 accesarea	
surselor	de	finanţare	de	la	bugetul	de	stat;	
ü Stimularea	auto-angajării	şi	creşterea	numărului	de	femei	
întreprinzător	în	cadrul	comunităţilor	de	afaceri;	
ü Dezvoltarea	 capacităţii	 şi	 a	 spiritului	 antreprenorial	 în	
rândul	femeilor;	
ü Dezvoltarea	 contactelor	 de	 afaceri	 şi	 stabilirea	 unor	
legături	parteneriale	
ü Creşterea	 numărului	 de	 noi	 locuri	 de	 muncă	 create	 în	
cadrul	 structurilor	 economice	 private	 conduse	 de	 femei	 şi	 a	
beneficiilor	aduse	economiei	naţionale	

• Dezvoltarea	 antreprenoriatului	 în	 rândul	 femeilor	 din	
sectorul	întreprinderilor	mici	şi	mijlocii	prin:	

ü Îmbunătăţirea	 performanţelor	 economice	 ale	
întreprinderilor	 existente	 conduse	 de	 femei,	 prin	 accesarea	
surselor	de	finanţare	de	la	bugetul	de	stat;	
ü Stimularea	auto-angajării	şi	creşterea	numărului	de	femei	
întreprinzător	în	cadrul	comunităţilor	de	afaceri;	
ü Dezvoltarea	 capacităţii	 şi	 a	 spiritului	 antreprenorial	 în	
rândul	femeilor;	
ü Dezvoltarea	 contactelor	 de	 afaceri	 şi	 stabilirea	 unor	
legături	parteneriale	

• Creşterea	 numărului	 de	 noi	 locuri	 de	 muncă	 create	 în	
cadrul	 structurilor	 economice	 private	 conduse	 de	 femei	 şi	 a	
beneficiilor	aduse	economiei	naţionale.	

• Încurajarea	 şi	 stimularea	 dezvoltării	 întreprinderilor	
mici	şi	mijlocii	în	sectoare	prioritare,	
• Creşterea	 volumului	 de	 activitate	 şi	 a	 competitivităţii	
IMM	din	aceste	sectoare.	
• Încurajarea	 şi	 stimularea	 dezvoltării	 întreprinderilor	
mici	şi	mijlocii	în	sectoare	prioritare,	
• Creşterea	 volumului	 de	 activitate	 şi	 a	 competitivităţii	
IMM	din	aceste	sectoare.	
• Stimularea	dezvoltării	meșteșugurilor	și	a	micii	industrii	
din	 România,	 a	 întăririi	 clasei	 de	mici	meșteșugari	 și	 artizani,	
care	 își	 desfășoară	 activitatea	 individual	 sau	 organizat	 prin	
intermediul	asociațiilor	ori	al	altor	organizații.	
• Protejarea	meseriilor	care	presupun	un	număr	mare	de	
operații	executate	manual	în	practicarea	lor		
• Relansarea	serviciilor	și	a	produselor	realizate	de	aceștia,	
în	special	a	celor	cu	specific	tradițional,	inclusiv	obiecte	de	artă	
populară	și	artizanat,		
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• Promovarea	 acestor	 produse	 și	 servicii	 pe	 piețele	
naționale	și	internaționale.	
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