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Unitate Administrativ Teritorială
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Plan Strategic Instituțional
Grup de lucru
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Next Generation EU
Întreprinderi mici și mijlocii
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Casa Județeană de Asigurări de Sănătate
Grup de Acțiune Locală
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Introducere
1.Consideraţii generale
Strategia de dezvoltare locală a municipiului Urziceni a fost elabotată în anul 2016
pentru a ghida şi integra eforturile de dezvoltare locală. După patru ani de aplicare se
constată că documentul elaborat nu mai corespunde noilor realități economico-sociale de la
nivel național, regional și local. Au avut loc numeroase transformări atât la nivelul național
(pregătirea perioadei de programare 2021-2027) al regiunii , la nivelul județelui Ialomița cât
și la nivelul localității.
Aplicarea strategiei 2016-2020 a condus la realizarea sau contractarea unor obiective
importante pentru dezvoltarea localității, precum:
o
Măsuri complexe de reducere a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie
și excluziune socială din Municipiul Urziceni - realizare Plan de acțiune pentru romi (nr.
19/29.01.2020) – Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale;
o
Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare - lungime rețea apă 1.113
m, lungime rețea canalizare = 650 m;
o
Reabilitare drumuri - 19,5 milioane lei investiții;
o
Contractarea realizării Centrului mutifuncțional cultural - clădire nouă;
o
Contractarea reabilitării energetice a Liceului Tehnologic Urziceni - Corp Liceu
și Internat, a sediului Primăriei și a clădirii de birouri;
o
Contractarea construirii/modernizării/reabilitării traseelor pietonale, a
părților carosabile și a infrastructurii rutiere în vederea sprijinirii tranziției către o economie
cu emisii scăzute de carbon;
o
Contractarea constuirii unui corp nou școală, reabilitare creșă, reabilitare și
modernizare corpuri grădiniță, reabilitare, modernizare și dotare corp școală, mobilier școlar
pentru Liceul tehnologic Urziceni;
o
Dotarea cu mobilier, echipament specific de laborator și alte dotări pentru sala
de sport pentru școlile IH Rădulescu și Alexandru Odobescu;
o
Contractarea extinderii ambulatoriului Spitalului municipal.
Cu toate că sunt realizări importante, acestea reprezintă doar 30% din propunerile
formulate în strategia anterioară, mai ales datorită decalajului de programare și a
calendarului de lansare al diverselor finanțări.
În acest context, a fost necesară o nouă Strategiei, adaptarea la noul context,
corelarea cu obiectivele stabilite la nivel național, de regiune, județ și o proiectare a
acțiunilor de dezvoltare pe un orizont de timp ce se întinde până în 2030. S-a optat pentru o
perioadă extinsă de timp deoarece unele proiecte sunt de amploare și necesită o perioadă
adecvată pentru pregătire.
Realizarea strategiei este justificată și de faptul că în această perioadă se finalizează
ghidurile programelor de finanțare din fondurile structurale pentru perioada de programare
2021-2027 și se pot propune proiecte în acord cu ceea ce se poate finanța.
Prin noua strategie se
propune o prioritizare a direcţiilor
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de acţiune şi investiţiilor cu impact
semnificativ asupra dezvoltării
economice şi sociale, din surse
interne (buget local, parteneriat
public-privat) sau externe (buget de
stat, fonduri structurale, credite
externe etc.), în scopul asigurării
condiţiilor de bază (infrastructură,
protecţia mediului înconjurător,
dezvoltare socială) pe care să se
dezvolte municipiul.
Elaborarea documentului a pornit de la actualizarea elementelor specifice municipiului
Urziceni, a datelor demografice, de infrastructură, economie, urbanism, mediu, distribuţia
serviciilor etc., precum şi o reproiectare detaliată a felului în care comunitatea locală doreşte
să se dezvolte.
Au fost integrate obiectivele și proiectele descrise în programele judeţene, regionale
sau naţionale, proiecte ce au în vedere municipiul.
Strategia a fost realizată cu contribuţia comunităţii, a personalului din administraţia
publică locală, agenţilor economici, instituţiilor şi organizaţiilor locale, prin intermediul
sondajelor, consultărilor şi dezbaterilor publice care au reunit comunitatea într-un exerciţiu
de democraţie participativă şi efort colectiv de trasare a propriului viitor.
Noua strategie prezintă o viziune clară asupra viitorului şi stabilește obiectivele şi
proiectele prin care se va materializa această viziune. Căile de acţiune pentru atingerea
obiectivelor sunt structurate astfel încât să permită actorilor locali ai dezvoltării să îşi
coordoneze eforturile şi să colaboreze în beneficiul întregii comunităţi, cu utilizarea adecvată
a tuturor resurselor, cunoştinţelor şi voinţei locale.
2. Metodologia de realizare a strategiei de dezvoltarea locală a municipiului
Urziceni
Strategia de dezvoltare locală a municipiului Urziceni s-a realizat la iniţiativa
autorităţilor publice locale pentru a permite administraţiei publice şi celorlalţi actori locali
(cetăţeni, societăţi comerciale, ONG-uri etc.) să îşi planifice acţiunile, dezvoltarea şi
afacerile, astfel încât să răspundă nevoilor locale şi să valorifice oportunităţile de dezvoltare
identificate de strategie.
S-a utilizat o metodologie testată în cazuri similare, care a inclus elemente importante
de implicare directă a comunităţii locale, prin solicitarea de puncte de vedere prin
chestionare, interviuri și consultări.
Elaborarea strategiei a fost rezultatul unui proces participativ și s-au parcurs
următoarele etape:
Etapa 1 - Pregătirea elaborării strategiei; a fost etapa pregătitoare în care au avut loc
două întâlniri între echipa de experți și factorii de decizie din administrația locală, prin care
s-au definitivat instrumentele de lucru și etapele de parcurs. În această etapă s-au realizat:
7
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•
definirea problemelor supuse analizei și a obiectivelor de urmărit prin strategie;
•
stabilirea exactă a rolurilor echipei de experți și a reprezentanților UAT
Municipiului Urziceni;
•
stabilirea metodelor de abordare, a necesarului de materiale auxiliare
(chestionare, ghiduri de interviu etc.);
•
efectuarea unor investigații preliminare pentru stabilirea necesarului de date;
•
stabilirea planului concret de acțiune;
•
stabilirea indicatorilor de pornire;
•
colectarea de date primare.
Această primă etapă s-a încheiat cu elaborarea unui grafic al acțiunilor și cu obținerea
acordului din partea Beneficiarului privind modul de lucru, termenele, persoanele implicate
etc.
Etapa 2 de analiză - evaluare a conținut o serie de investigații analitice finalizate
printr-o analiză ex-post a Strategiei de Dezvoltare 2016 – 2020.
Realizarea acestei etape a presupus culegerea datelor, verificarea, sistematizarea și
gruparea datelor prin diferite tehnici statistice, inclusiv prin reprezentări grafice,
interpretarea datelor, analiza critică a rezultatelor, discutarea punctelor critice cu
beneficiarul în vederea punerii de acord cu rezultatele obținute din analiza datelor,
valorificarea analizelor pentru elaborarea strategiei.
Strategia de colectare a datelor a combinat instrumente de cercetare diferite astfel
încât să existe cât mai multe date pentru fundamentarea concluziilor finale. În cadrul
analizelor, pentru culegerea datelor necesare, echipa de experți a utilizat următoarele
metode și tehnici de investigare:
•
cercetare pe documente publice și documente puse la dispoziție de UAT
municipiul Urziceni;
•
interviuri;
•
aplicarea de chestionare – populație și aparatul de specialitate al primarului;
•
grupuri de lucru.
Metodele de culegere calitativă a datelor utilizate în realizarea analizelor, respectiv
organizarea de interviuri, s-a realizat față în față, iar pentru aplicarea de chestionare a fost
utilizată metoda de completare pe hârtie.
Etapa 3 de identificare / elaborare a viziunii, obiectivelor strategice, obiectivelor
specifice și elaborarea Planului de acțiuni a conținut o serie de investigații analitice finalizate
prin elaborarea draftului de strategie.
În vederea realizării acestei etape s-au desfășurat activități ce au presupus culegerea
și interpretarea datelor, discutarea punctelor critice cu beneficiarul în vederea punerii de
acord cu rezultatele obținute în urma procesului participativ de elaborare a strategiei.
Din punct de vedere metodologic, consultantul a utilizat și în această etapă o abordare
mixtă, folosind diverse metode pentru a colecta și / sau verifica informațiile corespunzătoare.
În ansamblu, pentru elaborarea strategiei s-a urmat o serie de pași specifici cercetării:
1. Documentarea / cercetarea de birou - identificarea și analizarea documentelor
relevante.
Prin cercetarea de birou s-au identificat documentele relevante (documente strategice
și surse de finanțare la nivel local / județean / regional / național / european, rapoarte de
8
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monitorizare / progres, proiecte în implementare, analize, etc.). Au fost de asemenea
identificate dependențele dintre măsuri, care au urmărit asigurarea unei abordări integrate,
coerente și realiste.
2. Elaborarea instrumentelor metodologice - care au drept scop sprijinirea echipei de
proiect în colectarea informațiilor (chestionare, ghid de interviu, documente centralizatoare
ale informațiilor analizate sau colectate în urma interviurilor, alte documente, după caz).
Au fost elaborate trei tipuri de instrumente metodologice:
•
chestionar pentru cetățeni / angajați în instituții publice;
•
fișă de analiză;
•
ghid de interviuri semi-structurate.
3. Cercetarea de teren a cuprins, în principal:
•
derularea de interviuri cu factori implicați;
•
diseminarea și colectarea chestionarelor;
•
participarea la întâlniri ale grupurilor de lucru dedicate;
•
interviuri;
•
vizite de informare și clarificare pentru activitatea de planificare strategică, la
sediul beneficiarului.
4. Analizarea și prelucrarea tuturor informațiilor în vederea elaborării strategiei;
Pe parcursul cercetării au fost corelate toate informațiile obținute ca urmare a analizei
de birou și a celor colectate pe teren de la factorii cheie.
5. Elaborarea Strategia pentru perioada 2021 – 2030.
Din punct de vedere metodologic, strategia a fost elaborată cu ajutorul următoarelor
instrumente şi proceduri de lucru:
-analiza de date statistice din surse organizate – au fost culese date pentru 500 de
indicatori locali organizaţi pe şapte domenii majore (economie, mediu, amenajarea
teritoriului – urbanism – infrastructură de transport, dezvoltare socială, instituții locale,
educație, cultură – culte - sport - agrement). Datele au fost furnizate de către autoritățile
publice locale sau de către deținătorii oficiali ai acestora (INS, ONRC);
-comparaţii de date statistice pe scară evolutivă – datele culese au fost analizate,
interpretate evolutiv pentru a sesiza trenduri locale;
-interviuri cu actorii locali ai dezvoltării şi cercetare sociologică – autorităţi locale,
executiv şi deliberativ, cetăţeni, aparatul de specialitate al primarului, reprezentanți ai unor
societăți comerciale și asociații locale;
-analiza SWOT;
-analiza şi interpretarea unor studii, rapoarte, cercetări, strategii şi norme locale,
judeţene, regionale, naţionale şi europene;
-formularea de obiective, subobiective, acțiuni și proiecte de dezvoltare;
-analiza resurselor necesare pentru fiecare tip de proiect și alocarea acestora.
-planificarea acțiunilor pentru a asigura premisele realizării acestora.
Coordonare şi punerea în aplicare a strategiei
După elaborare şi aprobarea de către Consiliul Local, este necesară formalizarea unei
structuri permanente care să asigure coordonarea implementării strategiei de dezvoltare
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locală. Această activitate va fi asumată şi asigurată de autorităţile publice locale ale
municipiului.
Structura permanentă care va asigura coordonarea strategiei va fi de sine stătătoare,
creată special cu acest scop. Această structură va cuprinde funcţionari publici cu
specializări tehnice, financiare şi juridice. Structura va fi condusă de către
primar/viceprimar. Eventual, poate fi cooptat şi un consultant și un grup consultativ format
din cetățeni sau / și ONG-uri locale.

Consiliul local

Primar/
viceprimar

Consultant

Grup consultativ

Figura 1 Structura permanentă pentru coordonarea strategiei

Responsabilităţile structurii de coordonare a strategiei de dezvoltare locală propuneri:
Asigură coordonarea şi evaluarea stadiului implementării strategiei;
Monitorizează modul de aplicare;
Asigură resursele tehnice şi administrative necesare bunei implementări
a strategiei;
Asigură diseminarea informațiilor și culegerea de feedback privind
aplicarea strategiei;
Organizarea monitorizării, evaluării şi revizuirii periodice a
implementării.
Pentru a se asigura succesul aplicării în practică, strategia trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii după aprobarea sa:
- acordul şi susţinerea din partea consiliului local şi a comunităţii;
- elaborarea planurilor operaționale anuale de aplicare;
- monitorizarea cel puțin anual a planurilor operaționale și a stadiului atingerii
obiectivelor propuse;
- susţinerea din partea sectorului privat;
- informarea permanentă a comunităţii cu privire la progresul punerii în aplicare.
ACTORII CARE PARTICIPĂ LA PROCESUL DE PLANIFICARE
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Realizarea documentației de planificare strategică reprezintă un proces consultativ
complex și de anvergură, implicând o mare varietate de grupuri, care pot fi sintetizate sub
forma a trei concepte dominante:
I.
Societatea locală, adică totalitatea oamenilor care trăiesc în municipiul
Urziceni, împreună cu societatea civilă formată din cetățeni, asociați sub diferite forme, care
au aceleași interese și care își dedică timpul, cunoștințele și experiența pentru a-și promova
și apăra aceste drepturi și interese.
II.
Mediul de Afaceri, reprezentat de totalitatea întreprinderilor active care își
desfășoară activitatea pe raza municipiului Urziceni (societăți cu răspundere limitată,
societăți pe acțiuni, persoane fizice autorizate, asociații familiale, întreprinderi individuale,
organizații non- guvernamentale etc.).
III.
Administrația Publică Locală
Administrația Publică Locală din municipiul Urziceni este formată din Consiliul Local,
ca autoritate deliberativă și Primarul, ca autoritate executivă.
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3.Context
A. Context global și european privind dezvoltarea durabilă
În septembrie 2015 a fost adoptată de Adunarea Generală ONU Agenda 2030 pentru
Dezvoltare Durabilă a Națiunilor Unite. Aceasta conține 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă
(ODD)1 ce au drept scop asigurarea unei vieți sustenabile, pașnice, prospere și echitabile pe
pământ pentru toată lumea, în prezent și în viitor. Obiectivele recunosc că eradicarea sărăciei
trebuie să meargă mână în mână cu strategiile care clădesc dezvoltarea economică. Ele
abordează o gamă de nevoi sociale incluzând educația, sănătatea, protecția socială și
oportunitățile locurilor de muncă, tratând în același timp schimbările climatice și protecția
mediului.

Figura 2 Obiectivele de Dezvoltare Durabilă – Agenda 2030

Sursa: http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/obiective/

Pactul Ecologic European (European Green Deal)
Pactul ecologic european prezintă o nouă strategie de creștere care are drept
scop transformarea UE într-o societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă,
competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care să nu existe
emisii nete de gaze cu efect de seră în 2050 și în care creșterea economică să fie decuplată
de utilizarea resurselor2.
Pactul urmărește să protejeze, să conserve și să consolideze capitalul natural al UE,
precum și să protejeze sănătatea și bunăstarea cetățenilor împotriva riscurilor legate de
mediu și a impacturilor aferente. În același timp, tranziția trebuie să fie echitabilă și

1

http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/obiective/

2

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1588580774040&uri=CELEX:52019DC0640
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favorabilă incluziunii, trebuie să pună oamenii pe primul plan și să acorde atenție regiunilor,
industriilor și lucrătorilor care se vor confrunta cu cele mai mari dificultăți.
Pactul ecologic european este o parte integrantă a strategiei Comisiei Europene de
punere în aplicare a Agendei 2030 a Organizației Națiunilor Unite și a obiectivelor de
dezvoltare durabilă3.

Figura 3 Obiectivele Pactului Ecologic European

Obiectivele Pactului Ecologic European
1. Sporirea nivelului de ambiție al UE în materie de climă pentru 2030 și 2050.
Asumarea unui obiectiv mai ambițios de a reduce, în mod responsabil, emisiile de gaze cu
efect de seră, respectiv o reducere care să fie, în 2030, în comparație cu nivelurile din 1990,
de cel puțin 50% și care să tindă spre 55%.
2. Furnizarea de energie curată, sigură și la prețuri accesibile. Decarbonizarea
susținută a sistemului energetic este crucială pentru atingerea obiectivelor climatice în 2030
și 2050. Producția și utilizarea energiei în diversele sectoare economice reprezintă peste 75%
din emisiile de gaze cu efect de seră din UE. Eficiența energetică trebuie să constituie o
prioritate. Trebuie dezvoltat un sector al energiei electrice care să se bazeze în mare măsură
pe surse regenerabile, urmând ca acest demers să fie completat de eliminarea rapidă a
cărbunelui și de decarbonizarea gazelor. Trebuie să fie abordat riscul de sărăcie energetică
la care sunt expuse gospodăriile care nu își pot permite să plătească pentru serviciile

3

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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energetice esențiale menite să le asigure un nivel de trai de bază. Implementarea unor
programe eficace, cum ar fi mecanismele de finanțare a gospodăriilor pentru renovarea
locuințelor, poate reduce facturile la energie și poate contribui la protecția mediului.
3. Mobilizarea sectorului industrial pentru o economie curată și circulară.
Realizarea unei economii circulare și neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei
necesită mobilizarea deplină a industriei. Europa trebuie să valorifice potențialul
transformării digitale, care este un factor esențial în atingerea obiectivelor Pactului ecologic.
Alături de strategia industrială, un nou plan de acțiune privind economia circulară va contribui
la modernizarea economiei UE și va valorifica oportunitățile oferite de economia circulară la
nivel național și la nivel mondial.
4. Construirea și renovarea clădirilor într-un mod eficient din punct de vedere
energetic și din punctul de vedere al utilizării resurselor. Construirea, utilizarea și
renovarea clădirilor necesită cantități semnificative de energie și de resurse minerale (de
exemplu nisip, pietriș, ciment). Clădirile reprezintă, de asemenea, 40% din consumul de
energie. În prezent, rata anuală de renovare a parcului imobiliar variază între 0,4 și 1,2% în
statele membre. Această rată va trebui cel puțin să se dubleze pentru ca obiectivele UE în
materie de eficiență energetică și climă să fie atinse.
5. Accelerarea tranziției către o mobilitate durabilă și inteligentă. Sectorul
transporturilor este responsabil pentru un sfert din emisiile de gaze cu efect de seră din
Uniune și acest procent este în continuă creștere. Pentru a se asigura neutralitatea climatică,
este necesară o reducere cu 90% a emisiilor generate de transporturi până în 2050.
Transportul multimodal trebuie stimulat puternic în vederea asigurării unei eficiențe
sporite a sistemului de transport. În mod prioritar, o parte substanțială din transportul intern
de mărfuri efectuat în prezent în proporție de 75% pe cale rutieră ar trebui să se efectueze
în viitor pe calea ferată și pe căile navigabile interioare.
UE va trebui să intensifice producția și utilizarea combustibililor alternativi durabili în
domeniul transporturilor. Până în 2025, vor fi necesare aproximativ 1 milion de stații publice
de reîncărcare și de realimentare pentru cele 13 milioane de vehicule cu emisii zero și cu
emisii scăzute care se preconizează că vor circula pe drumurile europene.Transporturile ar
trebui să devină mult mai puțin poluante, în special în orașe.
6. „De la fermă la consumator”: conceperea unui sistem alimentar echitabil,
sănătos și ecologic. Fermierii și pescarii europeni au un rol esențial în gestionarea tranziției.
Strategia „De la fermă la consumator” va consolida eforturile depuse de aceștia în vederea
combaterii schimbărilor climatice, a protejării mediului și a conservării biodiversității.
Planurile strategice vor trebui să reflecte un nivel ridicat de ambiție pentru a reduce în mod
semnificativ utilizarea pesticidelor chimice și riscul reprezentat de acestea, precum și
utilizarea îngrășămintelor și a antibioticelor. Strategia „De la fermă la consumator” va
contribui, de asemenea, la realizarea unei economii circulare. Aceasta va avea drept scop
reducerea impactului asupra mediului al sectoarelor prelucrării alimentelor și comerțului cu
amănuntul prin adoptarea de măsuri referitoare la transportul, depozitarea, ambalarea
alimentelor și la risipa alimentară. În sfârșit, strategia „De la fermă la consumator” va viza
stimularea consumului de alimente durabile și promovarea unor alimente sănătoase și
accesibile ca preț pentru toți.
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7. Conservarea și refacerea ecosistemelor și a biodiversității. Ecosistemele oferă
servicii esențiale, cum ar fi hrană, apă dulce și aer curat, precum și adăpost. Ele atenuează
efectele dezastrelor naturale, ale dăunătorilor și ale bolilor și contribuie la reglarea
condițiilor climaterice.
Ecosistemele forestiere sunt supuse unei presiuni din ce în ce mai mari ca urmare a
schimbărilor climatice. Suprafața împădurită a UE trebuie ameliorată, atât din punct de
vedere calitativ, cât și cantitativ, pentru ca UE să atingă obiectivul neutralității climatice și
al unui mediu înconjurător sănătos. Reîmpădurirea și împădurirea durabile, precum și
refacerea pădurilor degradate pot crește absorbția de CO2, îmbunătățind, în același timp,
reziliența pădurilor și promovând bioeconomia circulară.
8. Reducerea poluării la zero pentru un mediu fără substanțe toxice. Pentru a avea
un mediu înconjurător fără substanțe toxice este nevoie de mai multe acțiuni de prevenire a
poluării, precum și de măsuri de curățare a mediului și de remediere a poluării.
Pentru a proteja cetățenii și ecosistemele Europei, UE trebuie să monitorizeze, să
notifice, să prevină și să remedieze mai bine poluarea aerului, a apei, a solului și cea cauzată
de produsele de consum. Pentru a realiza acest obiectiv, UE și statele membre vor trebui să
examineze într-un mod mai sistematic toate politicile și reglementările.
Tot la nivel European trebuie să avem în vedere COM(2018) 375 final4, Comisia
Europeană a propus Parlamentului European și Consiliului o abordare strategică axată pe 5
obiective de politică (OP-uri).
Prin Raportul de țară 2019 care însoțește documentul CE privind Semestrul european,
în România, pentru atingerea celor 5 obiective de politică, s-au identificat nevoi de investiții
prioritare, după cum urmează:
O Europă mai inteligentă – o transformare economică inovatoare și inteligentă
(OP1)

încurajarea cercetării aplicate prin intermediul centrelor de inovare și al
investițiilor naționale și transnaționale comune;

validarea timpurie a produselor, comercializare, brevetare, formarea de startupuri și transferul de tehnologie;

sprijinirea proceselor de descoperire antreprenorială și laboratoarelor de
dezvoltare de proiecte la nivel național și regional;

consolidarea performanțelor cercetării și inovării și promovarea creșterii
productivității prin identificarea domeniilor de specializare inteligentă în funcție de
potențialul și nevoile naționale și regionale;

preluarea tehnologiei informației și comunicațiilor de către întreprinderile mici
și mijlocii, inclusiv investițiile în infrastructuri, a promova competențele și serviciile
digitale;

crearea de noi societăți comerciale (de tip start-up, scale-up) și majorarea
ratele lor de supraviețuire a acestora;

sporirea capacităților de inovare ale societăților comerciale, prin introducerea
de inovări la nivel de produse, organizare sau comercializare;

4https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:26b02a36-6376-11e8-ab9c-

01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF
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sprijinirea dezvoltării clusterelor industriale și integrarea în rețele de
cooperare bazate pe cercetarea în industrie;

facilitarea accesului la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii, inclusiv prin
încurajarea finanțării de pornire și consolidarea start-upurilor inovatoare cu potențial
ridicat.
O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon (OP2)

renovarea clădirilor publice și rezidențiale în vederea asigurării eficienței
energetice;

sprijinirea măsurilor de eficiență energetică a încălzirii centralizate, alături de
promovarea energiei din surse regenerabile pentru încălzirea și răcirea centralizată;

promovarea energiei din surse regenerabile la scară mică în paralel cu
renovarea clădirilor în vederea asigurării eficienței energetice;

sprijinirea măsurilor care vizează reducerea emisiilor de carbon, eliminarea
(schimbarea) surselor de energie pentru încălzirea centralizată;

punerea în aplicare a strategiilor de prevenire a riscurilor și abordarea riscurilor
legate de schimbările climatice și riscurile naturale (inundații, secetă, incendii
forestiere, alunecări de teren, cutremure);

promovarea sistemelor regionale de gospodărire a apelor;

sprijinirea schemelor care abordează problema poluării apei (sursele de apă
dispersate) și menținerea/ameliorarea stării corpurilor de apă;

tranziția la economia circulară și promovarea conceptului de economie
circulară în rândul întreprinderilor mici și mijlocii;

extinderea sistemelor de gestionare a deșeurilor la nivel județean în vederea
creșterii gradului de reutilizare și reciclare;

sprijinirea măsurilor de gestionare și conservare în zonele protejate;

refacerea ecologică și crearea de noi spații municipale verzi în contextul
obiectivelor de reducere a emisiilor.
O Europă mai conectată – mobilitate și conectivitate TIC regională (OP3)

dezvoltarea rețelelor transeuropene de transport rutier și feroviar;

punerea în aplicare a strategiei adoptată privind siguranța traficului și luarea
de măsuri de siguranță rutieră care să contribuie la reducerea ratei fatalității ridicate a
accidentelor rutiere;

crearea de conexiuni transfrontaliere pentru rețelele transeuropene de
transport;

crearea de conexiuni suburbane feroviare și multimodale în centrele urbane
mai mari și în jurul acestora;

promovarea modurilor de transport durabile și accesibile, ca de exemplu
transportul public colectiv cu emisii scăzute de dioxid de carbon;

dezvoltarea sistemelor de transport urban în regiunile mai puțin dezvoltate,
cum ar fi transportul feroviar ușor, liniile de metrou și tramvai și infrastructura care
favorizează ciclismul;

sprijinirea „punctelor albe” în zonele dens populate sau în jurul zonelor urbane
și în zonele rurale.
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O Europă mai socială – implementarea Pilonului european al drepturilor sociale
(OP4)

îmbunătățirea procesului de elaborare a politicilor active în domeniul pieței
forței de muncă, printr-o mai bună integrare cu educația și serviciile sociale;

consolidarea și sprijinirea antreprenoriatului social și a economiei social;

îmbunătățirea condițiilor de muncă, oferirea de programe de lucru flexibile,
pentru a asigura capacitatea de inserție profesională a persoanelor cu dizabilități și a
lucrătorilor în vârstă;

crearea unor sisteme solide de anticipare a competențelor și punerea în
aplicare a măsurilor bine definite de perfecționare și reconversie profesională care să
răspundă necesităților pieței forței de muncă;

îmbunătățirea accesibilității, calității, din punct de vedere al costurilor, ale
educației și îngrijirii copiilor preșcolari, inclusiv ale infrastructurii aferente;

prevenirea abandonului școlar timpuriu, prin introducerea unei abordări
centrate pe elev pentru copiii expuși riscului;

îmbunătățirea accesului la educație favorabilă incluziunii de calitate, în unități
mixte, în special pentru romi, elevii cu handicap și în zonele rurale;

ameliorarea calității educației și formării profesionale, astfel încât să se
adapteze la evoluțiile de pe piața forței de muncă;

dezvoltarea unor metode și tehnologii de predare inovatoare și eficace.
O Europă mai aproape de cetățeni – dezvoltarea sustenabilă și integrată a zonelor
urbane, rurale și de coastă prin inițiative locale (OP5)

investiții în zonele metropolitane (poli de creștere) caracterizate prin creștere
puternică și suburbanizare în curs, îndreptate spre stimularea creșterii, inovării și
productivității;

dezvoltarea urbană durabilă a reședințelor de județ, astfel încât să se asigure
accesul la noi locuri de muncă și servicii publice de bază;

sprijinirea strategiilor teritoriale integrate în zonele dezavantajate din punct
de vedere structural;

sprijinirea inițiativelor teritoriale specifice care vizează reconversia economiei
în regiunile afectate de declin industrial și de minerit;

sprijinirea zonelor sensibile cu o importanță deosebită pentru mediu.
B. Context național pentru dezvoltare durabilă
Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României
Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a rezultat în urma unui proces internațional
îndelungat de analiză, care recunoaște că problemele globale se pot rezolva doar prin soluții
la nivel global. Modificarea percepției și conștientizarea evoluției fără precedent a societății,
creșterea natalității la scară globală, a accelerării economiilor țărilor în curs de dezvoltare și
a disparităților sociale au pus în evidență limitele creșterii planetare.5

5

Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, Bucureşti, ed. Paideia, 2018
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Bazele progresului în domeniul protecției mediului, corelat cu dezvoltarea, au fost
introduse pentru prima dată pe agenda internațională la Conferința de la Stockholm (1972).
Rezultatul a fost crearea Programului ONU pentru mediu prin adoptarea unei Declarații privind
protecția mediului în scopul de „a apăra și îmbunătăți mediul uman pentru generațiile
prezente și viitoare”. La această conferință s-a conferit legitimitate conceptului de dezvoltare
durabilă cu cei trei piloni: economic, social și de mediu6. Cei trei piloni prin care Agenda 2030
pentru Dezvoltare Durabilă se structurează au fost definiți în Raportul Comisiei Brundtland
(1987)7:
1.
ECHITATEA SOCIALĂ – prin care națiunile în curs de dezvoltare trebuie să aibă
posibilitatea de a-și satisface nevoile de bază în ceea ce privește ocuparea forței de muncă,
alimentația, asigurarea energiei, apei și canalizării;
2.
CREȘTEREA ECONOMICĂ – la nivelul națiunilor în curs de dezvoltare pentru a
se apropia de calitatea vieții din țările dezvoltate;
3.
MEDIUL – cu nevoia de a conserva și îmbunătăți baza de resurse disponibile prin
schimbarea treptată a modului în care trebuie să se dezvolte și să fie folosite tehnologiile.
Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României a fost adoptată în 2018 și
are la bază cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030. Ea se bazează pe cei
trei piloni ai dezvoltării durabile:

6

Stockholm Conference (1972), United Nations Conference on the Human Environment, June 5-16,
https://sustainabledevelopment.un.org/ milestones/humanenvironmen
7
Brundtland
Report
(1987),
https://www.are.admin.ch/are/en/home/sustainable-development/internationalcooperation/2030agenda/un-_- milestones-in-sustainable-development/1987--brundtland-report.html
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Obiectivele și țintele asumate de România pentru 20308
ODD
Agenda 2030

Eradicarea
sărăciei în
toate formele
sale și în orice
context

Eradicarea
foametei,
asigurarea
securității
alimentare,
îmbunătățirea
nutriției și
promovarea
unei
agriculturi
durabile

8

Țintele Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a României
orizont 2030
1. Eradicarea sărăciei extreme pentru toți cetățenii.
2. Reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de cetățeni care
trăiesc în sărăcie relativă.
3. Consolidarea sistemului național unitar a serviciilor de intervenție
de urgență, reabilitare ulterioară și compensare a pierderilor în
caz de calamități naturale, accidente industriale sau evenimente
climatice extreme.

1. Eradicarea malnutriției și menținerea ratei obezității sub 10%,
similar cu nivelul înregistrat în anul 2014.
2. Finalizarea cadastrului agricol. Dublarea ponderii agriculturii în
PIB-ul României, față de anul 2018.
3. Menținerea și extinderea diversității genetice a semințelor, a
plantelor cultivate și a animalelor de fermă și domestice și a
speciilor sălbatice înrudite.
4. Creșterea gradului de valorificare a producției agricole autohtone.
Creșterea ponderii agriculturii ecologice în totalul producției
agricole.
5. Menținerea și rentabilizarea unor ocupații și metode tradiționale
de valorificare a plantelor medicinale și fructelor de pădure în
zona montană. Menținerea tradițiilor locale prin creșterea
numărului de produse cu caracteristici specifice în ceea ce priveşte
originea geografică.

http://dezvoltaredurabila.gov.ro/
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Asigurarea
unei vieţi
sănătoase şi
promovarea
bunăstării
tuturor, la
orice vârstă

1. Asigurarea accesului universal la servicii de informare, educare și
consiliere pentru promovarea prevenției și adoptarea unui stil de
viață fără riscuri.
2. Digitalizarea completă a sistemului de sănătate și, implicit,
eliminarea documentelor și registrelor tipărite pe suport de hârtie,
pentru a eficientiza și a facilita intervențiile medicale, pentru a
asigura populației accesul rapid la servicii medicale de calitate, la
tratamente și medicamente și pentru monitorizarea eficientă a
nevoilor. Reducerea prevalenței mortalității materne și infantile,
a incidenței cancerului la sân sau de col uterin și a sarcinilor la
adolescente, având ca obiectiv prioritar grupurile vulnerabile și
defavorizate. Reducerea mortalității materne și mortalității
neonatale, astfel încât să se situeze sub media UE.
3. Creșterea acoperirii vaccinale până la nivelul minim recomandat
de OMS pentru fiecare vaccin, prin dezvoltarea unei platforme
comune de colaborare între autorități, medici, pacienți,
organizații internaționale cu experiență în acest domeniu,
reprezentanți ai companiilor în domeniu, precum și alți factori
interesați.
4. Promovarea conștientizării bolilor psihice, reducerea stigmatului și
crearea unui mediu în care cetățenii afectați se simt acceptați și
unde pot cere ajutor.
5. Stoparea îmbolnăvirii de tuberculoză și combaterea hepatitei și a
altor boli transmisibile. Reducerea cu o treime a mortalității
premature cauzate de bolile netransmisibile prin prevenire și
tratament și prin promovarea sănătății și bunăstării mintale.
Reducerea mortalității cauzate de boli cronice.
6. Reducerea consumului de substanțe nocive.
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Garantarea
unei educaţii
de calitate şi
promovarea
oportunităţilor de
învăţare de-a
lungul vieţii
pentru toţi

Realizarea
egalităţii de
gen

1. Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional.
Învățământ axat pe competenţe și centrat pe nevoile elevului,
căruia să îi fie oferită o mai mare libertate în definirea priorităților
de studiu, prin măsuri precum creșterea ponderii de materii
opționale.
2. Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și
competențele necesare pentru promovarea dezvoltării durabile,
inclusiv prin educația pentru dezvoltare durabilă și stiluri de viață
durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei
culturi a păcii și non-violenței, aprecierea diversității culturale și
a contribuției culturii la dezvoltarea durabilă.
3. Accentuarea rolului, în procesul educațional, al educației civice, a
principiilor şi noţiunilor despre o societate durabilă pașnică și
incluzivă, egalitate de gen, despre valorile democrației și
pluralismului, despre valorile multiculturalismului, prevenția
discriminării și înțelegerea percepției „celuilalt”, despre
importanța eradicării violenței cu accent pe fenomenul de violenţă
în școli.
4. Modernizarea sistemului de învățământ prin adaptarea
metodologiilor de predare-învățare la folosirea tehnologiilor
informaționale și creșterea calității actului educațional.
5. Organizarea învățământului profesional și tehnic în campusuri
special amenajate și dotate; pregătirea personalului didactic bine
calificat; elaborarea de curriculum potrivit cerințelor de pe piața
muncii prin dezvoltarea de parteneriate, inclusiv cu mediul de
afaceri.
6. Extinderea generalizată a facilităților pentru formarea și
perfecționarea continuă pe tot parcursul vieții, sporirea
considerabilă a participării la sistemele formale și nonformale de
cunoaștere în vederea apropierii României de media
performanțelor din statele membre ale UE. Extinderea rețelei de
centre comunitare de învățare permanentă de către autoritățile
locale; continuarea cointeresării companiilor în sprijinirea înrolării
angajaților în asemenea programe. Creșterea substanțială a
numărului de tineri și adulți care dețin competențe relevante,
inclusiv competențe profesionale, care să faciliteze angajarea,
crearea de locuri de muncă decente și antreprenoriatul.
7. Creșterea nivelului de educație financiară a cetățenilor.
8. Extinderea în educația formală universitară a dezvoltării durabile
ca principii și specializare și accentuarea rolului cercetării
interdisciplinare în dezvoltarea unei societăți durabile.
1. Continuarea reducerii disparității salariale dintre sexe.
2. Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și
fetelor, în sferele publice și private, inclusiv a traficului,
exploatării sexuale și a altor tipuri de exploatare.
3. Asigurarea participării depline și eficiente a femeilor și a egalității
de șanse la ocuparea posturilor de conducere la toate nivelurile de
luare a deciziilor în viața politică, economică și publică.
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Asigurarea
disponibilităţii şi
managementului
durabil al apei
şi sanitaţie
pentru toţi

Asigurarea
accesului
tuturor la
energie la
preţuri
accesibile,
într-un mod
sigur, durabil
şi modern

1. Creșterea substanțială a eficienței folosirii apei în activitățile
industriale, comerciale și agricole; extinderea reutilizării raționale
a apelor tratate și reciclate în perspectiva atingerii obiectivelor
economiei circulare.
2. Creșterea substanțială a eficienței de utilizare a apei în toate
sectoarele și asigurarea unui proces durabil de captare și furnizare
a apei potabile, pentru a face față deficitului de apă.
3. Conectarea gospodăriilor populației din orașe, comune și sate
compacte la rețeaua de apă potabilă și canalizare în proporție de
cel puțin 90%.
4. Creșterea accesului la apă potabilă pentru grupurile vulnerabile și
marginalizate.
5. Îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminarea
depozitării deșeurilor și reducerea la minimum a produselor
chimice și materialelor periculoase, reducând proporția apelor
uzate netratate și sporind substanțial reciclarea și reutilizarea
sigură.
6. Realizarea accesului la condiții sanitare și de igienă adecvate și
echitabile pentru toți, acordând o atenție specială celor în situații
vulnerabile.
1. Extinderea rețelelor de transport și distribuție pentru energie
electrică și gaze naturale în vederea asigurării accesului
consumatorilor casnici, industriali și comerciali la surse sigure de
energie la prețuri acceptabile.
2. Asigurarea securității cibernetice a platformelor de monitorizare a
rețelelor de producție, transport și distribuție a energiei electrice
și gazelor naturale.
3. Decuplarea creșterii economice de procesul de epuizare a
resurselor și de degradare a mediului prin sporirea considerabilă a
eficienței energetice (cu minimum 27% comparativ cu scenariul de
status-quo) și folosirea extinsă a schemei EU ETS în condiții de
piață previzibile și stabile.
4. Creşterea ponderii surselor de energie regenerabilă și a
combustibililor cu conținut scăzut de carbon în sectorul
transporturilor (autovehicule electrice), inclusiv combustibili
alternativi.
5. Asigurarea unui cadru de reglementare stabil și transparent în
domeniul eficienței energetice în vederea atragerii investițiilor.
6. Susținerea strategică a ponderii energiei electrice în totalul
consumului casnic, industrial și în transporturi prin stabilirea unor
norme de performanță pentru instalații și aparatură.
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Promovarea
unei creşteri
economice
susţinute,
deschisă
tuturor şi
durabilă, a
ocupării
depline şi
productive a
forţei de
muncă şi
asigurarea de
locuri de
muncă
decente
pentru toţi

Construirea
unor
infrastructuri
rezistente,
promovarea
industrializării
durabile şi
încurajarea
inovaţiei

1. Păstrarea în continuare a unui ritm al creșterii PIB superior față de
media UE pentru a susține efortul de reducere a decalajelor în
comparație cu țările europene avansate, paralel cu aplicarea
principiilor dezvoltării durabile și îmbunătățirea constantă a
nivelului de trai al populației.
2. Promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin
activitățile productive, crearea locurilor de muncă decente,
antreprenoriatul prin startup, creativitatea și inovația, și care
încurajează formalizarea și creșterea întreprinderilor micro, mici
și mijlocii, inclusiv prin acces la servicii financiare.
3. Atingerea unor niveluri mai ridicate ale productivității prin
diversificare, modernizarea tehnologică și inovație, inclusiv prin
accent pe sectoarele cu valoare adăugată sporită și utilizarea
intensivă a forței de muncă.
4. Realizarea unui turism competitiv pe termen lung, dezvoltarea
agroturismului, ecoturismului, turismului rural, balnear și cultural
și îmbunătățirea imaginii României ca destinație turistică.
5. Consolidarea capacității instituțiilor financiare interne pentru a
încuraja și a extinde accesul la servicii bancare, de asigurări și
servicii financiare pentru toți.

1. Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile,
durabile și puternice, inclusiv infrastructura regională și
transfrontalieră, pentru a sprijini dezvoltarea economică și
bunăstarea oamenilor, cu accent pe accesul larg și echitabil pentru
toți. Îmbunătățirea siguranței rutiere.
2. Reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficiență
sporită în utilizarea resurselor și adoptarea sporită a tehnologiilor
și proceselor industriale curate și ecologice, toate țările luând
măsuri în conformitate cu capacitățile respective ale acestora.
3. Stimularea cu precădere a economiei digitale și investițiilor
industriale care se situează în zona mai profitabilă a lanțului
valoric, care fructifică și rezultatele eforturilor naționale de
cercetare-dezvoltare-inovare și care se adresează unor piețe
stabile și în creștere.
4. Întărirea cercetării științifice, modernizarea capacităților
tehnologice ale sectoarelor industriale; încurajarea inovațiilor și
creșterea semnificativă a numărului de angajați în cercetare și
dezvoltare și sporirea cheltuielilor publice și private pentru
cercetare și dezvoltare. Promovarea industrializării incluzive și
durabile și sporirea ratei de ocupare.
5. Creșterea accesului întreprinderilor mici industriale și de altă
natură la servicii financiare, inclusiv la credite accesibile, și
integrarea acestora în lanțuri valorice și piețe externe.
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Reducerea
inegalităţilor
în interiorul
ţărilor şi între
țări

Dezvoltarea
oraşelor şi a
aşezărilor
umane pentru
ca ele să fie
deschise
tuturor,
sigure,
reziliente şi
durabile

1. Adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale și de protecție
socială, în scopul reducerii progresive a inegalităților, respectiv a
proporției grupurilor dezavantajate.
2. Aproprierea României de nivelul mediei UE, corespunzător anului
2030, din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile.
Reducerea discriminării prin acordarea de sprijin organizațiilor
neguvernamentale care activează în domeniul drepturilor omului.

1. Asigurarea accesului la condiții de locuire adecvate pentru toți
cetățenii.
2. Reducerea semnificativă a pierderilor economice provocate de
inundații și alunecările de teren, îmbunătățirea răspunsului
colectiv și întărirea capacității de adaptare și revenire la nivel
funcțional în cel mai scurt timp după producerea evenimentului,
reducerea impactului inundațiilor sau a poluărilor generate de
inundații și ale alunecărilor de teren asupra ecosistemelor, inclusiv
prin îmbunătățirea constantă a cadrului legislativ.
3. Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri
echitabile, accesibile și durabile pentru toți, în special prin
extinderea rețelelor de transport public, acordând o atenție
deosebită nevoilor celor aflați în situații vulnerabile, femei, copii,
persoane cu dizabilități și în etate.
4. Elaborarea și punerea în aplicare a unui program general de
planificare spațială și amenajare a teritoriului în corelare cu
strategiile sectoriale la nivel național prin aplicarea conceptului de
dezvoltare spațială policentrică și echilibrată, care să susțină
coeziunea teritorială. Educarea și responsabilizarea populației
pentru situații de risc seismic.
5. Reducerea efectelor pe care poluarea atmosferică le are asupra
sănătății umane și a mediului prin acordarea unei atenții deosebite
calității aerului.
6. Reducerea substanțială a numărului deceselor și bolilor provocate
de produsele chimice periculoase de poluare și de contaminarea
aerului, apei și a solului.
7. Consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a patrimoniului
cultural și natural, a elementelor de peisaj din mediul urban și
rural.
8. Implementarea prevederilor legale referitoare la producția,
transportul, depozitarea, utilizarea și eliminarea produselor
chimice, inclusiv a celor farmaceutice, care pot prezenta pericole
pentru sănătatea oamenilor și animalelor și pentru integritatea
mediului.
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Asigurarea
unor tipare de
consum şi
producţie
durabile

Luarea unor
măsuri
urgente de
combatere a
schimbărilor
climatice şi a
impactului lor

Conservarea şi
utilizarea
durabilă a
oceanelor,
mărilor şi a
resurselor
marine pentru
o dezvoltare
durabilă

1. Trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare bazat pe
utilizarea rațională și responsabilă a resurselor cu introducerea
unor elemente ale economiei circulare, elaborarea unei foi de
parcurs.
2. Înjumătățirea pe cap de locuitor a risipei de alimente la nivel de
vânzare cu amănuntul și de consum și reducerea pierderilor de
alimente de-a lungul lanțurilor de producție și de aprovizionare,
inclusiv a pierderilor post-recoltare.
3. Reciclarea în proporţie de 55% a deșeurilor municipale până în 2025
și 60% până în 2030.
4. Reciclarea în proporţie de 65% a deșeurilor de ambalaje până în
2025 (materiale plastice 50%; lemn 25%; metale feroase 70%,
aluminiu 50%, sticlă 70%, hârtie și carton 75%) și 70% până în 2030
(materiale plastice 55%; lemn 30%; metale feroase 80%, aluminiu
60%, sticlă 75%, hârtie și carton 85%).
5. Colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase până în
2022, a deșeurilor biologice până în 2023 și a materialelor textile
până în 2025.
6. Stabilirea de scheme obligatorii de răspundere extinsă a
producătorilor pentru toate ambalajele până în 2024.
Implementarea practicilor durabile de achiziții publice verzi, în
conformitate cu prioritățile naționale și politicile europene.
1. Consolidarea rezilienței și capacității de adaptare a României la
riscurile legate de climă și dezastre naturale.
2. Îmbunătățirea capacității de reacție rapidă la fenomene
meteorologice extreme intempestive de mare intensitate.
3. Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacității umane și
instituționale privind atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea,
reducerea impactului și alerta timpurie.
4. Intensificarea eforturilor României pentru a realiza tranziția la o
economie „verde”, cu emisii reduse de dioxid de carbon, rezilientă
la schimbările climatice și pentru integrarea măsurilor de adaptare
la schimbările climatice în sectoarele vulnerabile economice,
sociale şi de mediu, în conformitate cu politicile UE.
1. Prevenirea și reducerea semnificativă a poluării marine de toate
tipurile, în special de la activitățile terestre, inclusiv poluarea cu
deșeuri marine și poluarea cu nutrienți.
2. Minimizarea și gestionarea impactului acidificării mediului apelor
marine, inclusiv prin cooperare științifică sporită la toate
nivelurile. Dezvoltarea responsabilă și sustenabilă a activităților de
pescuit la speciile sălbatice și de acvacultură cu respectarea
cotelor și metodelor stabilite prin lege și menținerea, în limite
rezonabile, a viabilității îndeletnicirilor tradiționale în acest
domeniu, inclusiv a pescuitului sportiv și de agrement.
3. Atragerea celorlalte state riverane Mării Negre în actul de
management durabil al resurselor acvatice vii.
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Protejarea,
restaurarea şi
promovarea
utilizării
durabile a
ecosistemelor
terestre,
gestionarea
durabilă a
pădurilor,
combaterea
deșertificării,
stoparea şi
repararea
degradării
solului și
stoparea
pierderilor de
biodiversetate

Promovarea
unor societăți
pașnice și
incluzive
pentru o
dezvoltare
durabilă, a
accesului la
justiție pentru
toţi şi crearea
unor instituţii
eficiente,
responsabile şi
incluzive la
toate
nivelurile

1. Dezvoltarea infrastructurii verzi și folosirea serviciilor oferite de
ecosistemele naturale (în special în luncile Dunării, afluenților
acesteia și în Deltă) prin gestionarea integrată a bazinelor
hidrografice și zonelor umede.
2. Conservarea și protejarea zonelor umede, între care se află și
Rezervația Biosferei Delta Dunării, zonă umedă unicat în Europa,
ca parte a patrimoniului natural european și mondial.
3. Asigurarea conservării ecosistemelor montane, inclusiv a
biodiversității acestora, în scopul de a spori capacitatea acestora
de a oferi beneficii esențiale pentru dezvoltare durabilă.
4. Susținerea instituțiilor și infrastructurilor de cercetare - dezvoltare
de interes național și european pentru studierea, gestionarea,
protejarea și conservarea diversității patrimoniului natural.
5. Gestionarea durabilă a pădurilor, eliminarea tăierilor ilegale de
arbori, dezvoltarea sistemului informatic integrat pentru
monitorizarea exploatării și transportului masei lemnoase, inclusiv
la punctele de frontieră, asigurarea împăduririi și reîmpăduririi
terenurilor din fondul forestier și a celor degradate sau supuse
deșertificării, desfășurarea plantării programate a perdelelor
forestiere pentru protecția culturilor agricole și a elementelor de
infrastructură în scopul limitării impactului schimbărilor climatice.
6. Tranziția către o economie circulară prin abordări complementare
ce implică metode tradiționale și tehnologii de ultimă generație
pentru restabilirea / refacerea capitalului natural și reducerea
dependenței de fertilizatorii sintetici și de pesticide, pentru
combaterea degradării solului.
7. Combaterea deșertificării, restaurarea terenurilor și solurilor
degradate, inclusiv a terenurilor afectate de deșertificare, secetă
și inundații.
1. Administrarea justiției în condiții de imparțialitate și celeritate, în
conformitate cu legile și procedurile stabilite, cu respectarea
principiului prezumției de nevinovăție. Asigurarea și susținerea
dialogului cu minoritățile naționale în vederea îmbunătățirii
actului decizional, prin acces egal pentru toți cetățenii de a-și
respecta şi valorifica cultura, tradițiile, limba maternă și de a
participa la viața economică, socială și politică și pentru
combaterea preconcepțiilor, a prejudecăților și a discriminărilor în
toate formele sale și promovarea dialogului interetnic, valorilor
comune, diversității culturale și lingvistice.
2. Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și ratelor
de deces conexe.
3. Stoparea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor formelor de
violență și torturii copiilor.
4. Reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și de
armament, consolidarea recuperării și returnării bunurilor furate
și combaterea tuturor formelor de crimă organizată.
5. Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și
reprezentativ la toate nivelurile.

26

URZICENI
centrul zonal al dezvoltării economice bazată pe inovare

6. Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la
toate nivelurile.
7. Profesionalizarea și perfecționarea activității tuturor instituțiilor
administrației publice centrale și locale, mai ales a
compartimentelor care intră în contact direct cu cetățenii, pentru
prestarea unor servicii prompte și civilizate; extinderea și
generalizarea serviciilor pe internet (on-line).

Consolidarea
mijloacelor de
implementare
și
revitalizarea
parteneriatului global
pentru
dezvoltare
durabilă

1. Majorarea progresivă a cuantumului asistenței oficiale de
dezvoltare acordate de România în cadrul programelor ODA, în
funcție de capacitatea de susținere a economiei naționale, având
ca obiectiv țintă atingerea cifrei de 0,33% din venitul național brut
la nivelul anului 2030.
2. Sporirea și diversificarea ajutorului oficial pentru dezvoltare pe
măsura creșterii potențialului economic al României și încurajarea
agenților economici români să investească, pe baze competitive,
în economia țărilor mai puțin dezvoltate.
3. Aderarea României la Zona Euro, la spațiul Schengen și la
Organizația pentru Dezvoltare și Cooperare Economică.
4. Susținerea angajamentelor internaționale și implicarea proactivă
pe plan european și internațional.

C.Context regional de dezvoltare durabilă
Planul de Dezvoltare Regională 2021 - 20279 pentru Regiunea Sud-Muntenia este în faza
de elaborare, la momentul actual fiind prezentat numai profilul socio-economic al regiunii,
care se află în consultare publică.
Strategia pentru Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Muntenia pentru perioada
2021 – 2027
Elaborată sub coordonarea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în strânsă
colaborare cu partenerii locali și regionali, Strategia pentru Specializare Inteligentă 2021 –
202710 furnizează un cadru coerent pentru dezvoltarea viitoare a regiunii, bazată pe conceptul
de specializare inteligentă. În acest sens, documentul reprezintă o bază strategică pentru
elaborarea proiectelor de finanțare din fonduri externe / comunitare, naționale și locale ce
au drept scop dezvoltarea durabilă a regiunii Sud Muntenia. Documentul urmăreşte ghidarea
într-o manieră pragmatică a actorilor relevanți din regiune, astfel încât intervenţiile şi
activităţile necesare creării unei regiuni dinamice şi competitive, bazate pe inovare și
digitalizare, să se concentreze asupra priorităților cheie aplicate sectoarelor de specializare
inteligentă. Totodată, acest document strategic își propune ca, respectând principiul
concentrării tematice, să continue și să actualizeze direcțiile de dezvoltare formulate atât de

9

https://www.adrmuntenia.ro/planul-de-dezvoltare-regionala-20212027/static/1352
https://www.adrmuntenia.ro/strategia-de-specializare-inteligenta-a-regiunii-sud--muntenia-post2020/static/1351
10
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documentele strategice de la nivel național (Strategia Națională de Dezvoltare 2014 - 2020,
Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 - 2020), cât și de cele de la nivel
regional (Planul de Dezvoltare Regională 2014 – 2020 și Strategia de Specializare Inteligentă
2014 – 2020 a regiunii Sud Muntenia).
Strategia este totodată armonizată cu principalul document strategic de la nivel regional
– Planul de Dezvoltare Regională 2021 – 2027 și ține seama de lecțiile învățate în perioada de
implementare trecută. Specializarea inteligentă presupune măsuri specifice la nivelul
anumitor sectoare și domenii de activitate cheie, care să conducă la creșterea valorii
adăugate generată de regiune, valorificarea resurselor și a avantajelor competitive ale
regiunii, înglobarea unui nivel crescând al inovării în procesele economice și implicit creșterea
nivelului indicatorilor socio-economici și a calității vieții în regiune. Bazată pe concluziile
analizei socio-economice, pe avantajele comparative ale regiunii, pe punctele tari şi
oportunităţile acesteia, strategia, prin structură şi conţinut, urmăreşte formularea unui
răspuns coerent și articulat la problemele și punctele slabe ale regiunii, prin propunerea unei
viziuni strategice ce susține dezvoltarea economică inteligentă a regiunii, concomitent cu
dezvoltarea capacităţii acesteia de a se adapta şi de a putea răspunde la principalele
provocări societale actuale în vederea realizării tranziției la o economie bazată pe
cunoaștere.
Viziunea strategiei: “Regiunea Sud-Muntenia inovează și își dezvoltă competitivitatea
economică pe plan intern și internațional, prin dezvoltarea ecosistemului regional de
inovare, dezvoltarea competențelor pentru tranziția la economia bazată pe cunoaștere și
îmbunătățirea condițiilor cadru pentru specializare inteligentă”. Prin implementarea
măsurilor și direcțiilor de acțiune prevăzute, regiunea Sud Muntenia va genera pe termen
mediu un vector de dezvoltare durabilă și competitivă. Astfel, sectoarele și domeniile cheie
identificate la nivel regional ca nucleu al specializării inteligente, prin implementarea
acțiunilor specifice din strategie, vor influența economia regională astfel:
 Creșterea nivelului de cercetare, dezvoltare și inovare tehnologică și generarea de
produse și servicii competitive și cu valoare adăugată ridicată;
 Generarea de produse și servicii competitive atât pe plan intern cât și extern, precum
și de activități conexe ce favorizează incluziunea;
 Stimularea activităților de cercetare, dezvoltare și inovare, transfer tehnologic și în
celelalte ramuri ale economiei regionale;
 Creșterea atractivității regiunii pentru piețele externe, atât de producție cât și de
desfacere;
 Crearea unui context favorabil pentru o dezvoltare durabilă la nivel regional și
național.
D.Context județean de dezvoltare durabilă
La nivelul județului Ialomița încă nu a fost elaborată o strategie de dezvoltare pentru
perioada următoare. Există un Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor, elaborat în 2019
ce își propune următoarele obiective:
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Toată populația județului, atât din mediul urban cât și din mediul rural, este conectată
la serviciu de salubrizare;
 Creșterea cantității de deșeuri reciclabile menajere și similare colectate separat de
către operatorii de salubrizare (hârtie/carton, plastic/metal și sticlă);
 Colectarea separată (atât de la populaţie cât şi de la operatorii economici) şi
valorificarea biodeşeurilor;
 Creșterea cantității de deșeuri verzi din parcuri și grădini publice colectate separat;
 Creșterea etapizata a gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare prin
aplicarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor;
 Reducerea cantității depozitate de deșeuri biodegradabile municipale;
 Depozitarea în depozitul de pe teritoriul județului Ialomița numai a deșeurilor supuse
în prealabil unor operații de tratare;
 Creșterea gradului de valorificare energetică a deșeurilor municipale;
 Depozitarea deșeurilor numai în depozite conforme;
 Reducerea cantității de deșeuri municipale depozitate;
 Colectarea separată și tratarea corespunzătoare a deșeurilor periculoase menajere;
 Colectarea separată, pregătirea pentru reutilizare sau, după caz, tratarea
corespunzătoare deșeurilor voluminoase;
 Colectarea separată a deșeurilor textile de la populație;
 Colectarea separată a medicamentelor expirate provenite de la populație;
 Creșterea capacității instituționale atât a autorităților de mediu, cât și a autorităților
locale și ADI din domeniul deșeurilor;
 Intensificarea controlului privind modul de desfășurare a activităților de gestionare a
deșeurilor municipale atât din punct de vedere al respectării prevederilor legale, cât
și din punct de vedere al respectării prevederilor din autorizația de mediu;
 Informarea și conștientizarea factorilor implicați în legătură cu gestionarea deșeurilor;
 Determinarea principalilor indicatori privind deșeurile municipale (indici de generare
și compoziție medie la nivel de judeţ pentru fiecare tip de deșeuri municipale);
 Îmbunătățirea sistemului de colectare a datelor privind gestionarea deșeurilor din
serviciile municipale.
Pentru Urziceni se recomandă eficientizarea activității de transfer prin dotarea cu
instalații (inclusiv rampe de transfer) și echipamente de transfer (inclusiv containere și
echipamente de compactare) a stației de transfer existentă.

E.Context privind sursele de finanțare
Pentru perioada 2021 – 2027 România ar putea beneficia de la Uniunea Europeană de
un buget total de aproximativ 80 miliarde euro, care se compune din Cadrul Financiar
Multianual și mecanismul de finanțare - Next Generation EU aferent Planului de Redresare
Economică.
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Cadrul financiar Multianual 2021 – 2027
Propunerea de alocare financiară pentru România, conform Cadrului Financiar
Multianual 2021 – 2027, este de 30,60 miliarde euro, distribuită astfel:
Figura 4 Alocarea financiară pentru România 2021 – 2027
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Principalele caracteristici ale noului cadru pentru politica de coeziune 2021 –
2027:
1. Concentrarea tematică este distribuită astfel:
 35% din FEDR pentru Obiectivul Prioritar 1 - O Europă mai inteligentă;
 30% din FEDR pentru Obiectivul Prioritar 2 - O Europă mai verde;
 FEDR să contribuie cu 30% la obiectivele de schimbări climatice;
 FC să contribuie cu 37% la obiectivele de schimbări climatice;
 Min. 6% din FEDR pentru dezvoltare urbană;
 2% din FSE+ pentru susținerea materială a persoanelor cele mai defavorizate;
 25% din FSE+ pentru incluziune socială;
 10% din FSE+ pentru sprijinul pentru tinerii care nu au un loc de muncă.
2. Condițiile de finanțare sunt următoarele:
 Cofinanțarea la nivel national:
o 70% pentru regiunile mai puțin dezvoltate și pentru Fondul de Coeziune;
o 40% pentru regiunile mai dezvoltate;
o Prefinanțare anuală – 0,5% din valoarea totală a sprijinului din partea
fondurilor.
 TVA-ul - nu este cheltuială eligibilă pentru o contribuție din partea fondurilor mai mare
de 5 000 000 EUR.
 Dezangajarea - regula „N + 2”.
Programele operaționale
Programele operaționale aferente implementării politicii de coeziune la nivel național
și prioritățile acestora:

30

URZICENI
centrul zonal al dezvoltării economice bazată pe inovare

1.
Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)

Tranziţie energetică bazată pe eficiență energetică, emisii reduse, sisteme
inteligente de energie, rețele şi soluții de stocare (intervenții adresate mediului privat);

Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie
circular;

Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii aerului
şi decontaminarea siturilor poluate ;

Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea
riscurilor.
2. Programul Operațional Transport (POT)

Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport rutier;

Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru
accesibilitate teritorială;

Îmbunătăţirea conectivităţii prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport pe
calea ferată;

Îmbunătăţirea mobilităţii naţionale, durabilă şi rezilientă în faţa schimbărilor
climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată;

Îmbunătăţirea conectivităţii prin creşterea gradului de utilizare a transportului
cu metroul;

Îmbunătăţirea conectivităţii şi mobilităţii urbane, durabilă şi rezilientă în faţa
schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată;

Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal;

Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile şi a porturilor;

Creșterea gradului de siguranță şi securitate pe rețeaua rutieră de transport;

Asistenţă tehnică.
3. Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare (POCID)

Creșterea competitivității economice prin cercetare și inovare;

Dezvoltarea unei rețele de mari infrastructuri de CDI;

Creșterea competitivității economice prin digitalizare;

Dezvoltarea infrastructurii broadband;

Instrumente financiare pentru întreprinderi;

Creșterea capacității administrative.
4. Programul Operațional Sănătate (multifond) (POS)

Continuarea investițiilor în spitale regionale: Craiova, Cluj, Iași - faza a II-a;

Servicii de asistență medicală primară, comunitară și servicii oferite în regim
ambulatoriu;

Servicii de recuperare, paliaţie şi îngrijiri pe termen lung adaptate fenomenului
demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului epidemiologic al morbidităţii;

Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și
servicii;

Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical;
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Informatizarea sistemului medical;

Măsuri FSE care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizarea
metodelor moderne de investigare, intervenție, tratament.
5. Programul Operațional Capital Uman (POCU)

Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii;

Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării
grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională;

Creșterea calității și asigurarea echității în sistemul de educație și formare
profesională;

Adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica pieței muncii
și la provocările inovării și progresului tehnologic;

Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și
tehnic;

Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți;

Antreprenoriat și economie socială;

Susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu dinamica pieței muncii;

Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității.
6. Programul Operațional Combaterea Sărăciei (POCS)

Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (intervenții
adresate grupurilor de acțiune locală);

Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității;

Comunităţi marginalizate;

Reducerea disparităţilor între copiii în risc de sărăcie și / sau excluziune socială
și ceilalți copii;

Servicii pentru persoane vârstnice;

Sprijin pentru persoanele cu dizabilități;

Sprijin pentru grupuri vulnerabile;

Ajutorarea persoanelor defavorizate.
7.Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR)

O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice
(intervenții OP1 adresate mediului privat, organizațiilor CDI, parteneriate);

O regiune cu orașe Smart;

O regiune cu orașe prietenoase cu mediul;

Dezvoltarea sistemelor de încălzire centralizate;

O regiune accesibilă;

O regiune educată;

O regiune atractivă;

Asistenţă tehnică.
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Din punctul de vedere al finanțărilor alocate la momentul redactării documentului,
situația este urmatoarea:11
Programe Operaționale
Valoare totală (milioane euro)
Programul
Operațional
Creștere
€ 2.142,0
Inteligentă, Digitalizare și Instrumente
Financiare (POCIDIF)
Program Operațional Educație și Ocupare
€ 6.722,0
(POEO)
Program Operațional Transport (POT)
€ 7.800,0
Program Operațional Sănătate (POS)
€ 3.952,0
Program Operațional Dezvoltare Durabilă
€ 5.782,0
Programe Operaționale Regionale
€ 12.700,0
Program Operaţional Incluziune și
€ 3.796,0
Demnitate Socială (POIDS)
Program Operațional Tranziție Justă
€ 757,0
Planul de redresare economică
Planul de redresare economică reprezintă documentul strategic care cuprinde măsurile
de recuperare economică pentru înlăturarea efectelor negative produse de criza COVID-19 la
nivelul Uniunii Europene. Pentru o implementare cu succes a măsurilor de refacere a
economiilor europene, planul are la bază crearea unui nou mecanism de finanțare - Next
Generation EU - și consolidarea viitorului cadru financiar multianual.
Prin Next generation EU (NGEU)12 vor fi mobilizate la nivel european aproximativ 750
miliarde de euro astfel:

Facilitatea de finanțare pentru recuperare economică, în valoare de 672,5
miliarde euro care va viza investițiile necesare pentru tranziția ecologică și digitală și va
susține creșterea rezilienței economiilor naționale;

Alocare suplimentară de 47,5 miliarde euro pentru programele desfășurate în
cadrul Politicii de coeziune prin crearea noii facilități REACT-EU, care va fi disponibilă până
în 2022. Aceste fonduri se adaugă volumului total al Politicii de coeziune pentru 2021-2027 în
valoare de aproximativ 373 miliarde euro;

Finanțare suplimentară de până la 10 miliarde euro pentru Fondul pentru
tranziție justă pentru sprijinirea statelor membre în procesul de tranziție către un sistem
economic fără emisii de carbon;

Finanțare suplimentară de 7,5 miliarde euro pentru Fondul european agricol
pentru dezvoltare rurală.
Instrumentul Next Generation EU va contribui la o redresare sustenabilă și prosperă,
care să accelereze tranziția către o Europă digitală și verde. Acesta va fi investit în statele
membre prin intermediul a trei piloni – 500 miliarde de euro sub formă de granturi și 250
miliarde de euro sub formă de împrumuturi.
11
12

Sursa: http://www.data.gov.ro/
https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf
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Toate fondurile colectate prin intermediul instrumentului Next Generation EU și al
noului buget al UE vor fi canalizate cu ajutorul programelor UE către mai multe obiective
care, în cele din urmă, vor stimula tranziția ecologică și digitală – necesară pentru relansarea
economică a UE:
1.
Pactul verde european – noua strategie de creștere
În vederea realizării obiectivelor propuse în Pactul verde european, se va urmări
renovarea și modernizarea clădirilor și a infrastructurilor critice din Europa; crearea a 1 milion
de locuri de muncă verzi prin realizarea tranziției către o economie circulară; implementarea
strategiei „De la fermă la consumator” și recalificarea lucrătorilor, sprijinirea IMM-urilor din
regiunile care se bazează pe lanțul valoric al combustibililor fosili, utilizând fondurile
prevăzute în mecanismul pentru o tranziție justă.
2.
O piață unică mai aprofundată și mai digitală
Europa va investi mai mult pentru a-și îmbunătăți conectivitatea și pentru a-și
consolida prezența industrială și tehnologică, cu scopul de a-și spori capacitatea strategică.
O economie digitală este esențială în parcursul inovării și al creării de locuri de muncă asumat
de UE.
3.
O redresare echitabilă și favorabilă incluziunii
Urmare a crizei provocată de pandemia de COVID-19, UE a dezvoltat instrumentul
SURE, în valoare de 100 de miliarde de euro, prin intermediul căruia se oferă sprijin temporar
lucrătorilor și întreprinderilor în vederea atenuării riscurilor de șomaj într-o situație de
urgență. De asemenea, pentru a ajuta statele membre să genereze venituri fiscale, Comisia
va intensifica lupta împotriva evaziunii fiscale.
4.
Construirea unei Uniuni mai reziliente
Criza sanitară a determinat Uniunea Europeană să adopte o serie de măsuri care să
contribuie la consolidarea blocului comunitar. Astfel, s-a propus întărirea rezervei rescEU
pentru a spori capacitatea permanentă a UE de a gestiona toate tipurile de crize; dezvoltarea
unei strategii farmaceutice pentru a spori capacitățile de producție și pentru a asigura astfel
autonomia strategică a Europei. Se va crea, de asemenea, un plan de acțiune privind materiile
prime critice care să consolideze piața internă. În plus, UE va revizui politica comercială
pentru a asigura fluxul continuu de bunuri și servicii la nivel mondial și va consolida
examinarea investițiilor străine directe.
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CAPITOLUL 1
Prezentarea municipiului Urziceni
1.1.

Localizare

Municipiul Urziceni este un oraș de
câmpie, care s-a format și a evoluat la răspântia
marilor drumuri, similar altor orașe din
România13. Municipiul Urziceni se află la
intersecția paralelei de 44°43′5″N cu meridianul
26°38′43″E, iar pe teritoriul României se află
localizat în partea de Sud-Est, adică în zona
climei temperate.
Teritoriul municipiului este situat în
partea de vest-nord vest a județului Ialomița, în
apropierea limitei 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 și comuna Bărbulești;
• 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).

Figura 5 Harta județului Ialomița, sursa www.cjialomita.ro

13

Statutul Municipiului Urziceni
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Între aceste limite, suprafața totală administrativă a municipiului este de 5.404 ha,
din care orașul propriu-zis ocupă 662 ha.
Suprafaţa totală, din care (ha):
5404
Intravilan (ha)
662
Extravilan (ha)
4742
Suprafaţa agricolă (ha), respectiv:
4478 /
arabil, pășuni, fâneţe, vii şi livezi,
Neproductiv
67
Păduri şi alte terenuri cu vegetație
37
forestieră (ha)
Terenuri cu ape (ha)
160
Ca distanță față de centrele urbane cele mai apropiate, Urziceniul se află:
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.

Figura 5 Harta Urziceni, sursa Google maps
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1.2. Resursele naturale
Municipiul Urziceni este situat în Bărăganul, un domeniu al stepei. Vegetația naturală
de odinioară, cu specii caracteristice de colilie și negară, dovadă a influenței climatului
continental, a fost mult distrusă prin extinderea culturilor agricole. Astăzi, peisajul
Bărăganului de odinioară este transformat într-o stepă cultivată. Aici se obțin cele mai mari
producții de grâu, porumb și floarea-soarelui din țară.
Teritoriul municipiului Urziceni este cuprins în cadrul subzonei silvostepeisudice a
României. Urzicenii 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.

Zoogeografic, zona Urziceni se încadrează în provincia pontică, iar din punct de vedere
cinegetic, în zona iepure-fazan. Printre mamiferele existente pe acest tip de teritoriu sunt
mistrețul, căpriorul, dihorul, viezurele, vulpea, veverița, iepurele de câmp, popândăul,
hârciogul, șobolanii, nevăstuica mică, șoarecele de stepă, șoarecele de mișună.
Păsările sunt reprezentate de huhurez, bufnița, cioara, coțofana sau caragața, vrabia,
graurul, turturica, guguștiucul, rândunica, potârnichea, prepelița, privighetoarea, uliul de
stepă, pupăza, presura, prigoria, dumbrăveanca, vulturelul roșu, ciocârlanul, ciocârlia de
Băragan. În apropierea apelor sunt codobatura galbenă comună, barza, stârcii, bătăușul,
fluierarii, nagâțul, lăstunul de mal ori frunzărița cenușie.
Reptilele și batracienele sunt reprezentate de gușter, șopârla cenușie, șopârla de
iarbă, broasca roșie de pădure, broasca de lac mică, broasca râioasă verde, broasca
săpătoare, tritonul mic de eleșteu.
Peștii sunt reprezentați de crap, caras, plătică, babușcă, biban, porcușor și zvârluga.
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Dintre nevertebrate amintim: păianjenul, omida păroasă a stejarului, molia verde a
stejarului, ploșnița, gândacul ghebos, gândacul de Colorado, coropișnița, ortopterul
balcanic, alte himenoptere, diptere sau ortoptere.
Clima teritoriului municipiului Urziceni este temperat-continentală cu caracter de
ariditate. Factorii care generează aceste caracteristici ale climei sunt: poziția pe glob,
radiația solară globală, caracteristicile structurii suprafeței active și masele de aer. Poziția
pe glob indică situarea în plină zonă a climei temperate.
Radiația solară globală, cel mai important component al bilanțului radiativ constituie
sursa energetică primară ce stă la baza declanșării tuturor proceselor atmosferice. Maximul
este înregistrat în iulie — perioadă cu nebulozitate mică și minimul este în decembrie,
datorită zilelor cele mai scurte și maximului de nebulozitate. Suma valorilor pentru perioada
caldă este de 90,83 kcal/cm- — lunile aprilie-septembrie, iar pentru perioada rece, lunile
octombrie-martie este de 33,46 kcal/cm.
Caracteristicile structurii suprafeței active sunt date de înălțimea redusă a reliefului,
ca și netezimea sa favorizează deplasarea rapidă a maselor de aer, precum și lunca Ialomiței,
care induce mici variații ale elementelor climatologice, având în vedere mai ales prezența
vegetației arborescente.
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% și mase de aer tropical cu variante
maritime sau continentale — 27, I %.
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.
Tot aici trebuie menționat că, Municipiul Urziceni se află într-o zonă cu potențial
energetic eolian bun (între 4000-5000 ore/an vânt cu viteza 3 m/sec.).
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 municipiului 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.
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Apele de suprafață din cuprinsul teritoriului municipiului Urziceni sunt curgătoare și
stătătoare și ocupă 160 ha. Apele curgătoare au curs permanent și sunt reprezentate de râul
Ialomița și Sărata. Pe teritoriul administrativ al municipiului Urziceni, Ialomița curge prin
partea de sud, pe o lungime de 6,5 km, cu direcția de curgere de la vest spre est. Lățimea
medie a Ialomiței este de 45 m. Debitul mediu este 44,2 m /sec. Cantitatea de aluviuni în
suspensie este de 120kg/sec, iar turbiditatea medie este de 3.230 gr./m. Temperatura apei
are valoare anuală de I TC, cu variații lunare între 0,8 — 23,6 0 C.
Râul Sărata se varsă în Ialomița la marginea de sud-vest a municipiului Urziceni,
curgând pe o lungime de 2 km în cuprinsul teritoriului său administrativ. Sărata are debitul
la vărsare de 1,8 m /sec.
Apele stătătoare sunt reprezentate de lacul Cotorca, ce are o suprafață de 123 ha și
un volum de apă de 6,3 mil. m3. Are o lungime totală de 18 km și o lățime de 30-70 m.
Apele subterane se află la adâncimi cuprinse între 2,5-7m pe câmpuri și 1-3m în lunca
Ialomița-Sărata. Pânzele de apa de adâncime, localizate în nisipuri sau nisipuri cu pietrișuri,
au caracter artezian la Urziceni. Baza stratului acvifer de adâncime este la 77 metri, iar
grosimea acestuia este de 4,5 metri.
Fiind situat în cea mai importantă zonă agricolă a României, teritoriul municipiului
Urziceni este caracterizat printr-o cuvertură de sol de mare fertilitate, permițând condiții
foarte bune pentru agricultură. Predomină clasa cernoziomului cambic. Conținutul în humus
a părții superioare a profilului solului variază între 3,7 — 4,3%. Restul solurilor fac parte din
clasa solurilor neevoluate, care s-a format pe baza depunerilor aluviale stratificate, cu
textură mijlocie-grosieră lângă Ialomița și mijlocie-fină.
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1.3. Istoricul așezării și populația
Prima mențiune a localității apare la 23 aprilie într-un act emis de Mihai Viteazul, iar
în 1700 figura pe o hartă a Stolnicului Constantin Cantacuzino, tipărită la Padova. La începutul
secolului 18 a fost ridicată la rang de târg, iar între 1716 şi 1832 a fost reşedința județului
Ialomiţa, cu o staţie de poştă şi un punct de vamă. În 1831 a fost trecută în categoria
comunelor urbane14.
Pe parcursul timpului comunitatea a fost lovită de numeroase epidemii. Astfel,
izvoarele istorice menționează primele măsuri luate în ceea ce privește activitatea sanitară
ce se referă la anul 1785 (epidemia de ciumă). În cronica lui Hurmuzachi, volumul I, se
consemnează: “La Urziceni izbucnind ciuma s-au închis târgurile, s-a oprit venirea
negustorilor și s-au dărâmat două case infecte”.
Comuna era reședința plășii Câmpul a județului Ialomița. Urziceni fusese reședința
județului Ialomița, fiind numit căpitănia Scaunului, până în 1832, când reședința județului sa mutat la Călărași. Comuna avea o populație totală de 2279 de locuitori; acolo funcționau 2
școli (una la Urziceni, una la Cotorca), 2 biserici (ambele în Urziceni, datând din 1828,
respectiv 1861), o moară cu aburi, un spital, o farmacie și un birou telegrafic și poștal.
În anul 1824, de teama epidemiilor, Domnitorul de atunci, Grigore al IV-lea
Ghica poruncește să se închidă bâlciul din Buzau (Drăgaica) și cele din Ialomița. Bâlciul de la
Grindu se mută la Urziceni. dar și acesta este suprimat ulterior.
Cinci ani mai târziu, se consemnează o noua epidemie de ciumă pe teritoriul
municipiului Urziceni. În anul 1852, Urziceniul contribuie cu 7% din bugetul comunal pentru
construirea unui Spital Județean. Un an mai târziu, apare o epidemie de holeră din cauza
căreia mor 128 de persoane. În 1869, se deschide prima farmacie din Urziceni. 1871 marchează
anul înființării primul așezământ medical, funcționând cu 3 paturi pe strada Calea București,
mai exact pe locul donat de Ștefan Stoika. Între timp, în 1872 apare o epidemie de holeră din
cauza căreia mor 128 de persoane.
În 1864 a redevenit comună rurală iar în 1894 a fost trecut în categoria oraşelor. La
sfârșitul secolului al XIX-lea, Urziceni avea statut de comună rurală, compusă fiind din
târgușorul Urziceni și satul Cotorca. Anuarul Socec din 1925 consemnează schimbarea
statutului Urziceniului în comună urbană, reședință a plășii Urziceni. Populația era de 3526
de locuitori. În 1931, Urziceni era una dintre cele trei comune urbane ale județului (alături
de
Călărași
și
Slobozia)
și
avea
arondate
și
comunele
suburbane
Cotorca, Bărbulești și Manasia.
În 1916 Urziceni a fost desemnat de către comandamnetul german de ocupație drept
reședință a uneia dintre diviziunile administrative militare.
În 1950, orașul a devenit reședința raionului Urziceni, din regiunea Ialomița, apoi
(după 1952) din regiunea Ploiești și în final (după 1956) din regiunea București. În 1968 a
pierdut statutul de centru administrativ regional, fiind subordonat județului Ilfov. În 1981, o
reorganizare administrativă regională a dus la transferarea municipiului înapoi la județul
Ialomița. Din 1995, orașul are statut de municipiu.

14

https://ro.wikipedia.org/wiki/Urziceni
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POPULAȚIA
Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, populația municipiului
era în 2020 de 16859 de locuitori, fiind în descreștere față de perioadele anterioare, cu o
rată mai accentuată pentru populația de gen masculin (Figura nr. 6)
Figura 6 Repartiția în funcție de gen a populației
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În ultimii 30 de ani numărul locuitorilor a scăzut (Figura 7) constant, cu evoluții
foarte oscilante, mai ales în rândul copiilor. În schimb, numărul locuitorilor cu vârsta peste
70 de ani a crescut. Așadar, există un proces de îmbătrânire a populației ce are drept cauză
și creșterea speranței de viață (Figura 8).

41

URZICENI
centrul zonal al dezvoltării economice bazată pe inovare

Figura 7 Structura populației pe grupe de vârstă
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Figura 8 Speranța medie de viață

Din punct de vedere etnic, majoritatea populației este de etnie română, cu o
minoritate important de populație roma, dar și maghiari, ucrainieni, macedoneni sau rușilipoveni. Majoritatea locuitorilor sunt ortodocși și există minorități religioase: penticostali,
romano-catolici, Greco-catolici etc.
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Figura 9 Structura etnică a populației
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Figura 10 Structura populației după religie

Mișcarea naturala a populației municipiului Urziceni se prezintă astfel:
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Figura 11 Născuți vii
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Figura 12 Născuți morți
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Figura 13 Persoane decedate
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Figura 14 Mortalitate sub 1 an

Indicatorii privind dinamica populației și fluxurile migratorii arată trendul de scădere
a populației.
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Figura 15 Emigrație definitivă
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Figura 16 Imigrație definitivă
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Figura 17 Stabiliri cu domiciliul (inclusiv migrația internațională)
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Figura 18 Plecări cu domiciliul (inclusive migrația internațională)
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Starea civila a populației municipiului Urziceni este marcată de scăderea numărului de
divorțuri, în contextual scăderii numărului total de locuitori și o evoluție oscilantă a
căsătoriilor.
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Figura 19 Căsătorii
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Figura 20 Divorțuri

Forța de muncă
Numărul şomerilor înregistraţi în evidenţele Agenţiei Judeţene de Ocuparea Forţei de
Muncă Ialomiţa la data 31 decembrie 2020, a fost de 4581 persoane din care 2054 (44,8%)
femei. Rata şomajului înregistrat la sfârşitul lunii decembrie 2020 a fost de 4,9% cu 0,4 puncte
procentuale mai mică decât cea din luna noiembrie 2020. Rata şomajului pentru femei, la
sfârşitul lunii noiembrie 2020, a fost de 4,7 % iar pentru bărbaţi 5,0 %.
La nivelul municipiului Urziceni numărul de șomeri este scăzut iar numărul mediu de
angajați se menține la valori ridicate, în creștere în ultimii șase ani, incusiv o creștere a
veniturilor salariale.
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Figura 22 Evoluța câștigului salarial net
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Figura 21 Număr mediu salariați
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1.4. Resurse create de om
1.4.1. Căile de comunicaţii
Căile de comunicații sunt un sistem care alcătuiesc o rețea realizată pentru înlesnirea
circulației, deplasării de la un loc la altul a vehiculelor destinate transportului oamenilor sau
bunurilor materiale. Aceste căi de comunicație pot să fie terestre, aeriene sau navale. Căile
terestre cuprind circulația feroviară, sau transportul pe calea ferată, circulația rutieră unde
transportul se realizează pe diferite artere de circulație compusă din șosele.
Infrastructura tehnico-edilitară reprezintă ansamblul sistemelor și rețelelor tehnice de
transport și utilități publice precum și a instalațiilor aferente acestora destinate furnizării
/prestării serviciilor de utilități publice, comunicației și transportului; infrastructura tehnicoedilitară aparține domeniului public ori privat al unităților administrativ-teritoriale și este
supusă regimului juridic al proprietății publice sau private.
Configurația spațială, gradul de dezvoltare și tipologia infrastructurilor tehnice
teritoriale constituie suportul dezvoltării economice și sociale a teritoriului. Lipsa unor
categorii de infrastructurii sau starea precară a acestora afectează în mod decisiv dezvoltarea
și valorificarea resurselor existente. Din această perspectivă, investiţiile în infrastructurile
tehnice, în segmentele în care acestea prezintă deficiențe, trebuie să constituie o
componentă prioritară a documentelor de planificare strategică.

Căi rutiere
Municipiul Urziceni este nod rutier în reţeaua de drumuri naţionale. Se află la
intersecţia drumurilor naţionale nr. 2 Bucureşti-Urziceni-Buzău-Roman-Suceava-Siret (E85),
nr. 2A Bucureşti~Urziceni-Hârşova-Constanţa(E60) şi nr. 1D Urziceni-Ploieşti.
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Drumul pornește din DN2 în dreptul municipiului 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, până în orașul Alexandroupolis din Grecia, la Marea Egee. Drumul
traversează Lituania, vestul Belarusului, nord-vestul Ucrainei, estul României și Bulgaria,
trecând Dunărea pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse.
În România, E85 străbate următoarele localități: Şiret, Suceava, Fălticeni, Roman,
Bacău, Adjud, Focșani, Râmnicu Sărat, Buzău, Urziceni, București, Giurgiu.
Ca distanţă faţă de centrele urbane cele mai apropiate, pe şosea, municipiul Urziceni
se află la o distanţă de 57 km față de Bucureşti, 63 km față de Slobozia şi Ploieşti, 55 km până
la Buzău, 45 km până la Mizil şi 34 km până la Pogoanele.
Intrarea în Municipiul Urziceni dinspre Ploiești se realizează pe DN 1D, printr-un sens
giratoriu foarte bine semnalizat. Acest sens giratoriu fluidizează traficul acestei artere,
nepermițând aglomerarea excesivă a acesteia. De asemenea, sensuri giratorii pentru
fluidizarea traficului regăsim și în interiorul municipiului.
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.
De altfel situația nu tocmai fericită a infrastructurii de transport rutier este specifică
întregului județ Ialomița, așa cum se poate constata din graficul alăturat. În ultimii 20 de ani
nu a existat o creștere semnificativă a acestei infrastructuri.

Evoluța infrastruturii rutiere în județul Ialomița
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Figura 23 Evoluția infrastructurii în județul Ialomița

În ceea ce privește drumurile locale, situația este următoarea:
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Calea ferată
Municipiul Urziceni este nod C.F.R. secundar. Ca distanţă faţă de centrele urbane cele
mai apropiate, pe calea ferată, municipiul Urziceni se află la o distanţă de 71 km nord-est de
Bucureşti, 62 km spre vest de Slobozia, la 55 km spre sud-est de Ploieşti, la 68 km spre sudvest de Făurei, la 106 km spre nord-vest de Călăraşi şi la 106 km spre sud-vest de Brăila.
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.

Evoluția infrastruturii de cale ferată la nivelul județului Ialomița
300
295
290
285
280
275
270
265
Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul
20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
Figura 24 Infrastructura de cale ferată la nivelul județului Ialomița

Volumul traficului feroviar este de aproximativ 815 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 (foto gara16. 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.
Această situație nu este particulară pentru Urziceni. De altfel, la nivel național se
constată o reducere a numărului de pasageri transportați pe calea ferată.

15

https://bilete.cfrcalatori.ro/ro-RO/Rute-trenuri/BucurestiNord/Urziceni?DepartureDate=07.04.2021&TimeSelectionId=0&MinutesInDay=0&OrderingTypeId=0&Connectio
nsTypeId=1&BetweenTrainsMinimumMinutes=5&ChangeStationName=
16
Sursa - https://mapio.net/pic/p-62683320/
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Evoluța numărului pasageri transportați pe calea ferată
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Figura 25 Evoluția numărului de călători pe calea ferată

1.4.2. Dotări socio-culturale
La nivelul anului 2019, în municipiul Urziceni existau un număr de șapte biblioteci, în
scădere față de anul 1995. Reducerea populației școlare precum și îmbătrînirea populației
adulte poate fi una dintre explicațiile pentru scăderea interesului pentru activitatea
bibliotecilor din municipiu.
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Evoluța numărului de biblioteci în municipiul Urziceni
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Figura 26 Număr de bibloteci

Evoluția numărului de volume din bibliotecile din municipiul
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Figura 26 Număr de volume în biblioteci

1.4.3 Patrimoniul cultural
Patrimoniul cultural este format din totalitatea bunurilor care reprezintă o mărturie
și o expresie a valorilor, credințelor, cunoștințelor și tradițiilor naționale, indiferent de
regimul de proprietate al acestora.
Principalele categorii de bunuri ce compun patrimoniul cultural național sunt:

patrimoniul construit;

patrimoniul arheologic;

patrimoniul cultural mobil;

patrimoniul cultural imaterial
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Patrimoniul cultural al municipiului este reprezentat de monumentele istorice ale
Municipiului Urziceni în conformitate cu lista întocmită de Ministerul Culturii:17
• Conacul Ion Ionescu;
• Casa cu prăvălie;
• Casa de pe Str. Mihai Viteazul nr. 60 din Urziceni;
• Casa, azi biserica Romano-Catolică;
• Casa Mihai Hovaghinian;
• Conacul Gălățeanu.
1.4.4. Învățământ. Infrastructura educațională
Reţeaua unităţilor de învăţământ din municipiul Urziceni cuprinde 7 unităţi,
repartizate după cum urmează: grădiniţe - 1, şcoli cu clasele I-VIII -2, licee teoretice- 3, școală
post-liceală - 1.
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Figura 27 Număr săli de clasă

17

https://patrimoniu.ro/images/lmi-2015/LMI-IL.pdf
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Evoluția numărului de laboratoare școlare
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Figura 28 Număr de laboratoare
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Figura 29 Săli de sport
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Evoluția numărului de terenuri de sport
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Figura 30 Terenuri de sport

Evoluția numărului de pc-uri
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Figura 31 Număr de PC-uri
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1.5. Percepția asupra localității
În aprilie 2021 a fost realizat un studiu privind identificarea problemelor majore din
municipiul Urziceni şi formularea viziunii de dezvoltare locală - componentă a proiectului
privind elaborarea Strategiei de dezvoltare locală.
Studiul s-a derulat pe două niveluri:
- angajați18 din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiul Urziceni,
dimensiunile cercetării corelând următoarele direcţii majore:
 Identificarea problemelor locale;
 Caracterizarea activităţii administraţiei publice – aspecte relevante, ierarhizarea
acestora;
 Descrierea calităţii vieţii în municipiul Urziceni.
- populaţia municipiului Urziceni. Au fost chestionați locuitori ai municipiul Urziceni,
urmărindu-se:

Ierarhizarea problemelor locale;

Formularea aşteptărilor faţă de activitatea administraţiei publice locale.
1.5.1 Angajaţii aparatului de specialitate al primarului municipiului Urziceni
Angajaţi ai aparatului de specialitate al primarului municipiului Urziceni, funcţionari
publici şi personal contractual, grup cu următoarele caracteristici majore:

Genul respondenților
Femei
29%
Barbati
71%

Figura 31 Genul respondenților

S-a pornit de la premiza ca acestia sunt cunoscatori ai proceselor de dezvoltare locala, fiind implicati direct in
acest proces si pot formula mult mai in cunostinta de cauza prioritatile locale
18
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Repartiția în funcție de vîrstă 20 –
30
5%

61<
11%

31 – 40
24%

51 – 60
29%
41-50
31%

Figura 31 Nivelul de studii al respondenților

În ceea ce priveşte vârsta, există un dezechilibru între grupul cu vârstă peste 50 de
ani (29%) și grupul de vârstă 20-30 de ani (doar 5%).

Distribuție în funcție de nivelul de pregătire
liceu

școala post-liceală

studii universitare

studii postuniversitare

14%
41%

42%

3%
Figura 32 Distribuția în funcție de nivelul studiilor

Din perspective studiilor, se constată că există un procent relativ ridicat de angajaţi
cu studii superioare, peste media naţională din instituţiile publice locale.
Angajaţii chestionaţi se declară în general multumiţi faţă de actualul loc de muncă,
dovadă fiind dorinţa acestora de a rămâne în aceeaşi instituţie şi peste 5 ani, majoritatea
semnificativă chiar pe poziţia actuală.
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Din punct de vedere al motivaţei, principalele elemente sunt reprezentate de
satisfacția de a face lucruri utile pentru comunitate sau comunicarea echipei din care fac
parte.

Factori de motivare în muncă
i. altele
h. libertatea de a avea inițiative
g. comunicarea în cadrul echipei din care
faceți parte
f. existența unei competiții în cadrul
instituției pentru o activitate de calitate
e. satisfacția de a face lucruri utile pentru
comunitate
d. recunoașterea muncii depuse de către
șefii dumneavoastra
c. perspectiva unei cariere de succes
b. condițiile de munca
a. salarizarea
0
Deloc

Nesemnificativ

5

Moderat

10

15

Destul de mult

20

25

30

In mare măsură

Figura 32 factori de motivare în muncă

Conform datelor centralizate, în ultimii 3 ani, autoritățile locale au pus accent pe
cursurile de formare profesională, 45 % din respondenţi participând la astfel de programe.

Participarea la cursuri de perfecționare profesională

a. Da
45%
b. Nu
55%

Figura 32 Participarea la activități de formare
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Tematica programelor de formare a vizat următoarele problematici:
 Accesare fonduri europene;
 Calitate și performanță în administrația publică locală;
 Capacitate administrativă;
 Managementul calității în instituțiile publice;
 Program de formare politiști locali;
 Reformare profesională.
În ceea ce priveşte atitudinea faţă de serviciile oferite de instituţie, în general
angajaţii se declară mai degrabă multumiţi (27%) şi foarte multumiţi (68%), 5% nu au oferit un
răspuns.

Satisfacția față de serviciile furnizate de instituție
NS/NR
5%

Mai degrabă
mulţumit
27%

Foarte mulţumit
68%

Figura 33 Atitudinea față de serviciile furnizate de instituție

Cele mai grave probleme locale, în viziunea aparatului de specialitate al primarului,
sunt locurile de muncă, spitalele și câinii vagabonzi. Iluminatul public, curățenia, alimentarea
cu apă (utilitațile publice în general) nu reprezintă probleme.
Pe de altă parte au fost identificate de respondenți următoarele puncte slabe la nivel
de municipiu:

Spații de învățământ insuficiente;

Spații de cultură și recreative insuficiente;

Trafic greoi;

Investiții insuficiente;

Inexistența șoselei de centură;

Depopularea;

Echipa de fotbal;

Lipsa locurilor de muncă;

Gestionarea situației câinilor vagabonzi;

Lipsa locurilor de parcare;

Lipsa unui plan de mobilitate urbană;

Ineficienta energetică a clădirilor;

Birocrație excesivă.
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Foarte gravă

10

Gravă

5

Puțin gravă

Drumurile
Curățenia localității
Câinii vagabonzi
Alimentarea cu apă
Alimentarea cu gaz
Transportul în comun
Căldura în locuințe
Locuri de joacă pentru copii
Apa caldă în locuințe
Locuri pentru petrecere a timpului liber
Locurile de muncă
Persoanele sărace
Școlile
Siguranța străzii
Disciplina în construcţii
Protecția mediului
Locuinţele
Relația dintre autorităţi şi cetăţeni
Iluminatul public
Organizarea şi funcţionarea pieţelor…
Expunerea firmelor şi a reclamelor…
Spitalele

0

Foarte puțin gravă
NS/NR

Figura 34 Problemele municipiului în viziunea angajaţilor

Principalele proiecte necesare în municipiul Urziceni, în viziunea respondenților, sunt:

Infrastructura rutieră;

Creare locuri de muncă;

Șoseaua de centură;

Centru pe persoane vârstnice;
Referitor la punctele tari ale Municipiului, din perspectiva implementării cu succes a
unei Strategii de Dezvoltare pentru perioada 2021 – 2027, respondenții au opinat următoarele:

Poziția geografică;

Digitalizarea serviciilor publice;

Experiența în domeniul fondurilor europene;

Administrație locală competentă.
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1.5.2 Populaţia municipiului Urziceni19
Au fost aplicate chestionare față în față locuitorilor municipiului Urziceni, grup cu
următoarele caracteristici:

Distribuția în funcție de gen
Femei
44%
Bărbați
56%

Figura 35 Genul respondenților

Distribuția pe categorii de vârstă
<20
17%

61<
30%

51-60
11%

41-50
14%

21-30
9%
31-40
19%

Figura 36 Distribuția pe categorii de vârstă

19

Chestionar aplicat la nivelul populaţiei municipiului
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Nivelul studiilor absolvite
studii universitare
16%
8 clase
18%

şcoala post-liceală
3%

școala
profesională
24%

liceu
39%

Figura 37 Nivelul de studii al respondenților

Din perspectiva studiilor, se constată că există un procent ridicat de persoane cu studii
medii. Următorul procentaj este reprezentat de studiile suprioare 16%, ceea ce este un
procent relativ redus mai ales în ceea ce privește dezoltarea unor ramuri industriale cu înaltă
valoare adaugată.

Distribuția în funcție de ocupație
2%

Muncitor

14%

5%

Maistru/tehnician/funcționar

10%
57%

Personal cu studii superioare

10%
Casnică
Șomer

2%

Figura 38 Distribuția în funcție de ocupație

Din perspectiva ocupaţiei, se constată că există un procent ridicat de persoane,
angajate în municipiul Urziceni. 5% din populaţia chestionată este fără loc de muncă. Un
procent de 57% este reprezentat de muncitori, iar 10% fac parte din categoria persoanalului
cu studii superioare.
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Probleme locale
Infrastructura de sănătate din oras (medic de familie,…
Expunerea firmelor şi a reclamelor publicitare
Organizarea şi funcţionarea pieţelor agroalimentare
Iluminatul public
Relatia dintre autorităţi şi cetăţeni
Locuinţele
Protectia mediului
Disciplina în construcţii
Siguranța străzii
Situația școlilor
Persoanele sărace
Locurile de muncă
Locuri pentru petrecerea timpului liber
Apa caldă în locuințe
Locuri de joaca pentru copii
Căldura în locuințe
Liceele
Școlile
Transportul în comun
Alimentarea cu gaz
Alimentarea cu apă
Curățenia localității
Drumurile
0
NS/NR

Foarte putin grava

10
Putin grava

20

30
Grav

40

50

60

70

Foarte grava

Figura 39 Probleme locale în viziunea cetățenilor

În opinia oamenilor intervievaţi, ordinea problemelor este următoarea:
- locurile de muncă;
- persoanele sărace;
- infrastructura;
- siguranța străzii.
Se observă similitudini cu răspunsurile date de angajaţii primăriei. În continuare există
confirmarea acestor constatări: “Ce vă doriţi în orașul în care trăiți?”
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Așteptări ale cetățenilor

Figura 40 Așteptări ale cetățenilor

Prin suprapunerea ariilor investigate, concluzionăm ca principalele asteptări la nivelul
municipiului din sfera de responsabilitate a administraţiei locale, sunt legate de:
 oferta de locuri de muncă
 siguranță pe stradă
 dotarea spitalului și a policlinicii
 situaţia drumurilor
Principalele trei probleme idetificate la nivelul municipiului Urziceni, din perspectiva
respondeţilor sunt lipsa locurilor de muncă, infrastructura rutieră, curățenia.
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Cele mai importante trei probleme
Infrastructură drumuri

Lipsă locuri de muncă

Piața agroalimentară

Locuințe pentru tineri

Preț mare utilități

Transparență, curățenie

Dotare școli

Transport public

Consultare publică

Amenajare spații de agrement

Locuri de parcare
2%
17%

14%

2%
5%
5%

27%
19%
6%

2% 1%
Figura 41 Lista problemelor

Cele mai importante trei proiecte identificate de respondenți au în vedere
modernizarea infrastructurii sanitare, atragerea investitorilor și curățenia.
În ceea ce privește interacțiunea cu autoritățile publice locale, cetățenii se declară
mulțumiți și foarte mulțumiți în proporție de 63%.

Interacțiunea cu autoritățile publice
foarte nemulțumit
16%

NS/NR
3%

foarte multumit
11%

nemulțumit
18%
mulțumit
52%

Figura 42 Interacțiunea cu autoritățile locale

În ultimul an, doar 28% dintre persoanele chestionate au interacționat direct cu
compartimentele UAT municipiul Urziceni.
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Compartimentele cu care au interacționat sunt cele de taxe şi impozite precum și
evidența populației. Motivele interacţunii sunt: documentații, plata taxelor şi a impozitelor,
adeverinţe și schimbare CI.
Atitudinea funcționarilor publici este apreciată de majoritatea respondenţilor. 96%
dintre aceştia consideră că funcționarii publici sunt amabili și foarte amabili.

Interacțiunea cu serviciile UAT municipiul
Urziceni
da

nu

28%
72%

Figura 43 Inteacțiunea cu administrația locală

Percepția asupra atitudinii funcționarilor publici
foarte amabili

amabili

puțin amabili

foarte puțin amabili

total lipșiți de amabilitate
0%

0% 4%

23%

73%

Figura 44 Percepția cu privire la funcționarii publici
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Așteptări de la autoritățile locale alese
Regenerare urbană
6%
Interes pentru
persoane
defavorizate
2%
Locuri de parcare
4%

Centru cultural
Atragere investitori
1%
1%
Eliminare câini
Baze sportive
vagabonzi
1%
3%

Implicare/receptivita
te/ seriozitate/
amabilitate/soluționa
re probleme
51%

Creare locuri de
muncă
17%

Creare spații verzi
2%
Curățenie
4%
Reabilitarea străzilor
4%
Modernizarea
cladirilor
2%

Interes pentru
tineri
2%

Figura 45 Așteptări de la autoritățile locale
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Capitolul 2
Analiza SWOT a municipiului Urziceni şi obiectivele strategice
Utilitatea analizei SWOT constă în faptul că procesul decizional bazat pe această
analiză trebuie să includă următoarele elemente:
• construieşte pe punctele tari;
• elimină punctele slabe;
• exploatează oportunităţile;
• îndepărtează ameninţările.
Strategia de dezvoltare poate avea în vedere maximizarea punctelor tari (strategie
ofensivă), eliminarea punctelor slabe (strategie defensivă) sau ambele variante (strategie
mixtă), în toate cazurile prin valorificarea oportunităților.
Puncte tari ale municipiului Urziceni:
-

-

-

Puncte slabe:

Amplasarea georgrafică îi conferă
atractivitate
pentru
activităţi
economice;
Număr important de investitori și
activități economice;
Structura economică diversificată;
Forţa
de
muncă
importantă,
disponibilă la costuri minime;
Acces la infrastructura de drumuri
naționale și județene;
Acces la calea ferată;
Autorităţi locale deschise, cu
experiență în accesarea de fonduri;
Existenţa reţelelor de comunicaţii
(telefonie, internet, cablu);
Existenţa reţelei electrice şi a celei
de alimentare cu gaz;
Infrastructura şcolară importantă;
Reţea locală de drumuri reabilitate;
Rata şomajului scăzută comparativ
cu media naţională a zonelor
similare;
Sistem de utilităţi publice dezvoltat
comparativ cu localităţi similare;
Realizarea a numeroase demersuri
pentru reabilitarea infrastructurii,
extinderea rețelelor de apă și
canalizare;

-

-

-

-

-

-
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Aşezarea în apropierea unor surse cu
potențial de poluare: gaze de
eşapament, activități economice;
Probleme privind gradul ridicat de
sărăcie pentru o parte a populaţiei;
Lipsa
colectării
selective
generalizată
a
deşeurilor
recuperabile, reciclabile şi reutilizabile;
Depozitarea necontrolată a deşeurilor menajere, pe terenuri private
şi pe terenuri aflate în administrarea
altor entități publice (Romsilva);
Dezvoltarea insuficientă a infrastructurii (transport, mediu şi socială)
generată
de
expansiunea
municipiului în zona de nord;
Aglomerație în trafic datorită
inexistenței centurii ocolitoare;
Inexistenţa formelor de marketing
local;
Educaţie, cultură civică slab dezvoltate, grad redus de participare
civică;
Câini comunitari;
Dotări limitate pentru sport şi
agrement;
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-

Rețea extinsă de instituții din
domeniul sănătății;
Existența asociațiilor de proprietari;
Comunitate deschisă la demersurile
și inițiativele autorităților locale;
Resurse
naturale
(lacuri,
ape
curgătoare etc.);
Existența de dotări pentru sport și
agrement;
Utilități publice extinse (iluminat,
alimentare cu apă, salubrizare).

- Contacte externe limitate şi lipsa de
integrare în circuitul administrativ
internaţional;
- Slabă educaţie antreprenorială a
populației;
- Lipsa unor investiţii economice de tip
Parteneriat Public–Privat;
- Insuficiența serviciilor și a spațiilor
publice în noile cartiere;
- Eficiența energetică scăzută a
locuințelor;
- Declin demografic.

Oportunități:
-

-

-

-

Amenințări:

Creşterea fondurilor alocate de UE
(PNRR, PO) pentru sprijinirea
dezvoltării durabile a municipiului pol urban de creştere, pentru
infrastructura de mediu şi transport
regional şi local, consolidarea
mediului de afaceri regional şi local,
îmbunătăţirea infrastructurii sociale;
Creşterea
gradului
de
descentralizare,
întărirea
autonomiei locale şi creşterea rolului
pe care oraşul îl are în economia
judeţului prin numărul de investitori;
Dezvoltarea
unor
relaţii
de
parteneriat în vederea dezvoltării
infrastructurii reţelelor de utilităţi şi
transport public cu localităţile
limitrofe;
Creşterea
competitivităţii
întreprinderilor;
Creşterea
interesului
pentru
educaţia superioară şi cercetare;
Creşterea atractivităţii municipiului
pentru locuire;
Integrarea
în
strategiile
de
dezvoltare ale judeţului;
Potenţial mare de dezvoltare a sectorului serviciilor;

-

-

-
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Resurse bugetare reduse faţă de
nevoia de investiţii în infrastructura,
reţele de utilităţi (apă, canalizare,
iluminat public) şi expansiunea
municipiului;
Degradarea ambientului şi creşterea
poluării (creşterea continuă a
numărului de autoturisme ca una din
sursele principale de poluare a
aerului);
Creşterea
costurilor
serviciilor
publice pentru cetăţeni şi utilizatori;
Apariţia de probleme sociale;
Migrația forței de muncă.
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-

Dezvoltarea
unor
relaţii
de
parteneriat cu mediul de afaceri,
educațional și sectorul ONG.

Diagnosticul din capitolul precedent şi analiza SWOT de mai sus repreintă sursele
de formulare și fundamentare a obiectivelor strategice de dezvoltare a municipiului
Urziceni. Identificarea direcţiilor de dezvoltare a municipiului a avut la bază principiul
dezvoltării locale integrate, înţelegând prin aceasta dezvoltarea prin corelarea celor trei
componente majore ale dezvoltării unei comunităţi şi anume dezvoltarea economică,
dezvoltarea socială şi gestionarea echilibrată a resurselor şi mediului natural.
Viziunea de dezvoltare
Până în anul 2030, municipiul Urziceni își va consolida rolul de lider zonal al
dezvoltării economice durabile, bazată pe inovare. De asemenea, va fi, prin gradul de
dezvoltare economică, un actor important al Regiunii Sud-Muntenia.
Misiunea
Urziceniul va oferi locuitorilor săi un standard de viață ridicat, peste media regiunii și
județului (infrastructură, dotări socio-edilitare, acces la servicii sociale și la locuri de muncă).
Obiectivul general: dezvoltarea socio-economică durabilă bazată pe inovare.
În vederea realizării obiectivului general, vor fi avute în vedere următoarele:
Domeniul „Economie – industrie, servicii, turism”
 Creşterea competitivităţii şi a performanţei activităților economice
Domeniul „Mediu”
 Creşterea calităţii mediului şi promovarea activă a măsurilor de protecţie a acestuia
Domeniul „Dezvoltare socială”
 Creşterea calităţii vieţii, a stării de sănătate și siguranța populaţiei
Domeniul „Amenajarea teritoriului şi infrastructura de transport”
 Utilizarea adecvată a teritoriului municipiului şi îmbunătăţirea accesibilității
Domeniul „Administraţie publică locală”
 Creșterea capacității administrative
Domeniul „Educaţie şi formare”
 Dezvoltarea resurselor umane prin îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale şi
asigurarea accesului la diferite forme de educaţie
Domeniul „Cultură, sport şi agrement”
 Dezvoltarea infrastructurii pentru cultură, sport şi agrement
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Capitolul 3
Domeniile dezvoltării municipiului Urziceni, obiectivele şi
proiectele specifice
3.1. Economia locală
3.1.1. Prezentare generală
Conform statisticilor oficiale, municipiul Urziceni, este un centru industrial axat pe
industria prelucrătoare.
Începând din 1990, în localitatea URZICENI, au fost înregistrate la Registrul Comerțului
un număr de 1919 firme. În prezent au rămas în funcțiune 912 firme dintre care 865 sunt încă
active conform ANAF. Un număr de 267 firme înregistrate în URZICENI figurează ca fiind
inactive fiscal. Pentru anul 2019 au depus datele de bilanț un număr de 693 firme.
Figura 46 Distribuția firmelor în municipiul Urziceni

Conform datelor furnizate de ONRC, situația economică se prezintă astfel:
Indicator bilanț 2019 (RON)

Total

Medie

5941

5.26

1 007 328 032

1 453 576

64 258 922

92 726

Pierdere netă

-21 482 825

-31 000

Active

837 977 451

1 209 203

Datorii

534 095 587

770 701

Creanțe

213 080 265

307 475

Angajați
Cifra de afaceri
Profit net
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Domeniile CAEN cu competitivitatea cea mai mare față de media națională sunt
următoarele:
Cod CAEN

Denumire domeniu

Competitivitate

4661

Comert cu ridicata al masinilor agricole,
echipamentelor si furniturilor

837%

8553

Școli de conducere (pilotaj)

495%

2512

Fabricarea de uși și ferestre din metal

444%

3511

Producția de energie electrică

425%

4677

Comert cu ridicata al deșeurilor și
resturilor

424%

6190

Alte activități de telecomunicații

389%

4722

Comerț cu amănuntul al cărnii și al
produselor din carne, în magazine
specializate

328%

7420

Activități fotografice

314%

7120

Activități de testări și analize tehnice

313%

4719

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

298%

Domeniile CAEN cu competitivitatea cea mai mică față de media națională sunt:
Cod CAEN

Denumire domeniu

Competitivitate

7311

Activități ale agențiilor de publicitate

13%

4619

Intermedieri în comertul cu produse diverse

14%

8623

Activități de asistență stomatologică

17%

6201

Activități de realizare a soft-ului la comandă
(software orientat client)

31%

7022

Activități de consultanță pentru afaceri și
management

32%

2511

Fabricarea de construcții metalice și părți
componente ale structurilor metalice

33%

5520

Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de
scurtă durată

34%
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4642

Comert cu ridicata al îmbrăcamintei și
încălțămintei

37%

5510

Hoteluri și alte facilități de cazare similare

40%

6820

Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
proprii sau închiriate

41%

Activitățile economice în funcție de codul CAEN, sunt următoarele (sursa INS):
Domeniu

Număr

Nomenclator CAEN - 47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia
autovehiculelor şi motocicletelor
Nomenclator CAEN - 49 - Transporturi terestre şi transporturi prin
conducte
Nomenclator CAEN - 46 - Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu
autovehicule şi motociclete
Nomenclator CAEN - 43 - Lucrări speciale de construcţii

138.00
56.00
37.00
32.00

Nomenclator CAEN - 03 - Pescuitul şi acvacultura

1.00

Nomenclator CAEN - 11 - Fabricarea băuturilor

1.00

Nomenclator CAEN - 17 - Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie

1.00

Nomenclator CAEN - 18
înregistrărilor
Nomenclator CAEN - 23
nemetalice
Nomenclator CAEN - 26
electronice şi optice
Nomenclator CAEN - 28
n.c.a.
Nomenclator CAEN - 30

- Tipărire şi reproducerea pe suporţi a

1.00

- Fabricarea altor produse din minerale

1.00

- Fabricarea calculatoarelor şi a produselor

1.00

- Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente

1.00

- Fabricarea altor mijloace de transport

1.00

Nomenclator CAEN - 37 - Colectarea şi epurarea apelor uzate

1.00

Nomenclator CAEN - 52 - Depozitare şi activităţi auxiliare pentru
transporturi
Nomenclator CAEN - 59 - Activităţi de producţie cinematografică, video
şi de programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare
muzicală
Nomenclator CAEN - 60 - Activităţi de difuzare şi transmitere de
programe
Nomenclator CAEN - 64 - Intermedieri financiare, cu excepţia
activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii
Nomenclator CAEN - 79 - Activităţi ale agenţiilor turistice şi a turoperatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
Nomenclator CAEN - 88 - Activităţi de asistenţă socială, fără cazare

1.00

Nomenclator CAEN - 90 - Activităţi de creaţie şi interpretare artistică

1.00

Nomenclator CAEN - 91 - Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor,
muzeelor şi alte activităţi culturale

1.00
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Nomenclator CAEN - 02 - Silvicultură şi exploatare forestieră

2.00

Nomenclator CAEN - 13 - Fabricarea produselor textile

2.00

Nomenclator CAEN - 32 - Alte activităţi industriale n.c.a.

2.00

Nomenclator CAEN - 35 - Producţia şi furnizarea de energie electrică şi
termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat
Nomenclator CAEN - 38 - Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor;
activităţi de recuperare a materialelor reciclabile
Nomenclator CAEN - 72 - Cercetare-dezvoltare

2.00

Nomenclator CAEN - 73 - Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei

2.00

Nomenclator CAEN - 77 - Activităţi de închiriere şi leasing

2.00

Nomenclator CAEN - 80 - Activităţi de investigaţii şi protecţie

2.00

Nomenclator CAEN - 22 - Fabricarea produselor din cauciuc şi mase
plastice
Nomenclator CAEN - 27 - Fabricarea echipamentelor electrice

3.00

Nomenclator CAEN - 62 - Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei

3.00

Nomenclator CAEN - 75 - Activităţi veterinare

3.00

Nomenclator CAEN - 81 - Activităţi de peisagistică şi servicii pentru
clădiri
Nomenclator CAEN - 93 - Activităţi spotive, recreative şi distractive

3.00

Nomenclator CAEN - 16 - Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor
din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi
din alte materiale vegetale împletite
Nomenclator CAEN - 53 - Activităţi de poştă şi de curier

4.00

Nomenclator CAEN - 55 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare

4.00

Nomenclator CAEN - 61 - Telecomunicaţii

4.00

Nomenclator CAEN - 63 - Activităţi de servicii informatice

4.00

Nomenclator CAEN - 16 - Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor
din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi
din alte materiale vegetale împletite
Nomenclator CAEN - 14 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

4.00

Nomenclator CAEN - 25 - Industria construcţiilor metalice şi a
produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii
Nomenclator CAEN - 31 - Fabricarea de mobilă

5.00

Nomenclator CAEN - 70 - Activităţi ale direcţiilor(centralelor),
birourilor administrative centralizate; activităţi de management şi de
consultanţă în management
Nomenclator CAEN - 82 - Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte
activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor
Nomenclator CAEN - 95 - Reparaţii de calculatoare, de articole
personale şi de uz gospodăresc
Nomenclator CAEN - 82 - Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte
activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor
Nomenclator CAEN - 66 - Activităţi auxiliare pentru intermedieri
financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii

5.00
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Nomenclator CAEN - 10 - Industria alimentară

8.00

Nomenclator CAEN - 86 - Activităţi referitoare la sănătatea umană

8.00

Nomenclator CAEN - 69 - Activităţi juridice şi de contabilitate

10.00

Nomenclator CAEN - 85 - Învăţământ

10.00

Nomenclator CAEN - 68 - Tranzacţii imobiliare

11.00

Nomenclator CAEN - 96 - Alte activităţi de servicii

11.00

Nomenclator CAEN - 74 - Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi
tehnice
Nomenclator CAEN - 71 - Activităţi de arhitectură şi inginerie;
activităţi de testări şi analiză tehnică
Nomenclator CAEN - 56 - Restaurante şi alte activităţi de servicii de
alimentaţie
Nomenclator CAEN - 41 - Construcţii de clădiri

13.00

Nomenclator CAEN - 01 - Agricultură, vânătoare şi servicii anexe

19.00

Nomenclator CAEN - 45 - Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul,
întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor

21.00

15.00
17.00
18.00

Domeniile CAEN cu cifra de afaceri neuzual de mare față de media națională sunt
următoarele:
Cod CAEN

Denumire domeniu

Procent

1413

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de
corp)

6876%

1412

Fabricarea de articole de îmbrăcaminte pentru lucru

4969%

1101

Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice

4777%

2812

Fabricarea de motoare hidraulice

4491%

1091

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma

4203%

2223

Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții

2180%

0150

Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu
creșterea animalelor)

1655%

1012

Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre

1350%

2711

Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor
electrice

1067%
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Din perspectiva cifrei de afaceri, principalele domenii de activitate sunt (date INS 2019):
Domeniu
Nomenclator CAEN - 01 - Agricultură, vânătoare şi servicii anexe
Nomenclator CAEN - 02 - Silvicultură şi exploatare forestieră
Nomenclator CAEN - 03 - Pescuitul şi acvacultura

Cifra de afaceri
(lei)
78217115.00
2515408.00
387991.00

Nomenclator CAEN - 10 - Industria alimentară

86490717.00

Nomenclator CAEN - 11 - Fabricarea băuturilor

19527588.00

Nomenclator CAEN - 13 - Fabricarea produselor textile
Nomenclator CAEN - 14 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

2284245.00
417071223.00

Nomenclator CAEN - 16 - Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din
lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte
materiale vegetale împletite
Nomenclator CAEN - 17 - Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie

388465.00

Nomenclator CAEN - 18 - Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor

331280.00

Nomenclator CAEN - 22 - Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
Nomenclator CAEN - 23 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

42660.00

67349189.00
28300.00

Nomenclator CAEN - 25 - Industria construcţiilor metalice şi a produselor din
metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii
Nomenclator CAEN - 26 - Fabricarea calculatoarelor şi a produselor
electronice şi optice
Nomenclator CAEN - 27 - Fabricarea echipamentelor electrice

13203897.00

Nomenclator CAEN - 28 - Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.

6057615.00

Nomenclator CAEN - 30 - Fabricarea altor mijloace de transport
Nomenclator CAEN - 31 - Fabricarea de mobilă

734421.00

19201777.00

42317.00
679319.00

Nomenclator CAEN - 32 - Alte activităţi industriale n.c.a.

2835.00

Nomenclator CAEN - 35 - Producţia şi furnizarea de energie electrică şi
termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat
Nomenclator CAEN - 37 - Colectarea şi epurarea apelor uzate

318385.00

Nomenclator CAEN - 38 - Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor;
activităţi de recuperare a materialelor reciclabile
Nomenclator CAEN - 41 - Construcţii de clădiri

278460.00
18019932.00

Nomenclator CAEN - 43 - Lucrări speciale de construcţii

50060911.00

Nomenclator CAEN - 45 - Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi
repararea autovehiculelor şi a motocicletelor
Nomenclator CAEN - 46 - Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu
autovehicule şi motociclete
Nomenclator CAEN - 47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor
şi motocicletelor
Nomenclator CAEN - 49 - Transporturi terestre şi transporturi prin conducte
Nomenclator CAEN - 52 - Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi

77

39300.00

7969636.00
38221134.00
91603810.00
24029425.00
6500.00

URZICENI
centrul zonal al dezvoltării economice bazată pe inovare

Nomenclator CAEN - 53 - Activităţi de poştă şi de curier

667719.00

Nomenclator CAEN - 55 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare

7756691.00

Nomenclator CAEN - 56 - Restaurante şi alte activităţi de servicii de
alimentaţie
Nomenclator CAEN - 59 - Activităţi de producţie cinematografică, video şi de
programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală
Nomenclator CAEN - 60 - Activităţi de difuzare şi transmitere de programe

8292533.00

Nomenclator CAEN - 61 - Telecomunicaţii

1770386.00

Nomenclator CAEN - 62 - Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei
Nomenclator CAEN - 63 - Activităţi de servicii informatice

12500.00
75646.00

185232.00
78586.00

Nomenclator CAEN - 64 - Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de
asigurări şi ale fondurilor de pensii
Nomenclator CAEN - 66 - Activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare,
activităţi de asigurare şi fonduri de pensii
Nomenclator CAEN - 68 - Tranzacţii imobiliare

3402802.00

Nomenclator CAEN - 69 - Activităţi juridice şi de contabilitate

2160194.00

Nomenclator CAEN - 70 - Activităţi ale direcţiilor(centralelor), birourilor
administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în
management
Nomenclator CAEN - 71 - Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de
testări şi analiză tehnică
Nomenclator CAEN - 72 - Cercetare-dezvoltare
Nomenclator CAEN - 73 - Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei

489044.00
2886215.00

318873.00
6556203.00
107283.00
33034.00

Nomenclator CAEN - 74 - Alte activităţi profesionale, stiinţifice şi tehnice

847558.00

Nomenclator CAEN - 75 - Activităţi veterinare

654764.00

Nomenclator CAEN - 77 - Activităţi de închiriere şi leasing

153884.00

Nomenclator CAEN - 79 - Activităţi ale agenţiilor turistice şi a turoperatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
Nomenclator CAEN - 80 - Activităţi de investigaţii şi protecţie
Nomenclator CAEN - 81 - Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri

89317.00
405734.00
93673.00

Nomenclator CAEN - 82 - Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte
activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor
Nomenclator CAEN - 85 - Învăţământ

4807977.00

Nomenclator CAEN - 86 - Activităţi referitoare la sănătatea umană

2881730.00

Nomenclator CAEN - 88 - Activităţi de asistenţă socială, fără cazare

1424705.00

0.00

Nomenclator CAEN - 90 - Activităţi de creaţie şi interpretare artistică

284153.00

Nomenclator CAEN - 91 - Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi
alte activităţi culturale
Nomenclator CAEN - 93 - Activităţi spotive, recreative şi distractive

153727.00

Nomenclator CAEN - 95 - Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi
de uz gospodăresc
Nomenclator CAEN - 96 - Alte activităţi de servicii

925725.00
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Se constată o creștere constantă a cifrei de afaceri și a profitului net din ultimii 15
ani.

Figura 47 Evoluția cifrei de afaceri

Evoluția cifrei de afaceri (mii lei)
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Profit net total (mii lei)
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Figura 48 Evoluția profitului net

79

URZICENI
centrul zonal al dezvoltării economice bazată pe inovare

Structură active pe naționalități
2% 2% 1% 1%
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Turcia
75%

Italia
Franta
Grecia

Figura 49 Structura activelor în funcție de naționalitate

3.1.2. Industrie
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, 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.
Domeniile CAEN cu cifra de afaceri cea mai mare.
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Domeniile cu cifra de afaceri cea mai mare
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Figura 50 Domenii cu cifre de afaceri ridicate

3.1.3. Agricultura
În domeniul agriculturii, numărul cel mai mare de angajați provine din sub-ramura
cultivării cerealelor, care înregistrează un număr de 105 angajați.
În sectorul agricol nu există 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 ar putea să
apară într-un anumit moment, comerțul nedepinzând de o anumită societate comercială
pentru a înregistra aceleași cifre la nivelul Municipiului Urziceni.
Principalii indicatori ai activității agricole se prezintă astfel:
Suprafaţa medie a unei exploataţii agricole
(ha)
Suprafaţa arabilă (ha)
Suprafaţa pomicolă şi viticolă (ha)
Păşuni şi fâneţe (ha)
Număr total de animale (2019), din care:
Bovine
Porcine
Ovine
Tipuri de culturi dominante (ha):
Grâu

230
4234
28
216
15
150
680

Porumb
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2017
2018
2019
an
2017
2018
2019

769
1256
1314
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1064
1115
1509
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Floarea soarelui

an

ha

Leguminoase

2017
2018
2019
an

720
520
412
ha

2017
2018

382
275

2019
an

92
ha

2017

1299

2018
2019

1068
907

Altele

3.1.4. Silvicultura
Suprafața silvică a municipiului Urziceni este în administrarea Ocolului Silvic Urziceni,
aparținând Direcției Silvice Ialomița. Conform datelor existente, Ocolul Silvic Urziceni are în
administrare o suprafață 6408 ha.

Distribuția materialului lemnos

17%
47%
19%

Salcam
Stejari
Diverse tari
Diverse moi

17%

Figura 51 Distribuția materialului lemnos

3.1.5 Comerțul şi serviciile
Comerțul reprezintă sectorul economic cu cea mai rapidă dezvoltare din ultimele două
decenii, în ansamblul economiei municipiului Urziceni. Activitatea comercială este
diversificată, iar companiile locale acoperă majoritatea sectoarelor de comerţ (materiale de
construcţii, textile, produse electrocasnice, produse farmaceutice, produse agroalimentare
etc).
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 sectorul comerțului cu produse alimentare, 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
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(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%).

Există unităţi ale unor mari lanţuri de magazine: Lidl, Profi, incluzând comercializarea
produselor pentru toate categoriile de necesităţi. Aceste centre comerciale deţin spaţii de
peste 1.000 mp, gestionate de companii străine cu sedii înregistrate în România: S.C. Midtown
Retail S.R.L. (Profi) şi S.C. Lidl Imobiliare România Management S.C.S.
Serviciile financiar-bancare din municipiul Urziceni se derulează, prin intermediul
sucursalelor bancare (Banca Comercială Română, Banca Transilvania, Banca Română de
Dezvoltare, CEC Bank, Raiffeisen Bank, Banca Românească).
3.1.6.Turismul
Urziceni nu este o localitate cu atractivitate turistică în acest moment. Există 4 unități
de cazare care au desfășurat totuși o importantă activitate:
TUR101C - Structuri de primire turistică cu
funcţiuni de cazare turistică

Tipuri de structuri de primire
turistică - Total

Număr

4.00

TUR101C - Structuri de primire turistică cu
funcţiuni de cazare turistică

Tipuri de structuri de primire
turistică - Hoteluri

Număr

2.00

TUR101C - Structuri de primire turistică cu
funcţiuni de cazare turistică

Tipuri de structuri de primire
turistică - Moteluri

Număr

1.00

TUR101C - Structuri de primire turistică cu
funcţiuni de cazare turistică

Tipuri de structuri de primire
turistică - Vile turistice

Număr

1.00

TUR102C - Capacitatea de cazare turistică
existentă
TUR102C - Capacitatea de cazare turistică
existentă
TUR102C - Capacitatea de cazare turistică
existenta

Tipuri de structuri de primire
turistică - Total
Tipuri de structuri de primire
turistică - Hoteluri
Tipuri de structuri de primire
turistică - Moteluri

Locuri

117.00

Locuri

63.00

Locuri

30.00
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TUR102C - Capacitatea de cazare turistică
existentă
TUR103D - Capacitatea de cazare turistică
în funcţiune, pe tipuri de primire turistică

Tipuri de structuri de primire
turistică - Vile turistice
Tipuri de structuri de primire
turistică - Total

Locuri
Număr
locuri-zile

42343.00

TUR103D - Capacitatea de cazare turistică
în funcţiune, pe tipuri de primire turistică

Tipuri de structuri de primire
turistică - Hoteluri

Număr
locuri-zile

22995.00

TUR103D - Capacitatea de cazare turistică
în funcţiune, pe tipuri de primire turistică

Tipuri de structuri de primire
turistică - Moteluri

Număr
locuri-zile

10588.00

TUR103D - Capacitatea de cazare turistică
în funcţiune, pe tipuri de primire turistică

Tipuri de structuri de primire
turistică - Vile turistice

Număr
locuri-zile

8760.00

TUR104E - Sosiri ale turiştilor în structuri
de primire turistică, pe tipuri de structuri

Tipuri de structuri de primire
turistică - Total

Număr
persoane

5717.00

TUR104E - Sosiri ale turiştilor în structuri
de primire turistică, pe tipuri de structuri

Tipuri de structuri de primire
turistică - Hoteluri

Număr
persoane

4713.00

TUR104E - Sosiri ale turiştilor în structuri
de primire turistică, pe tipuri de structuri

Tipuri de structuri de primire
turistică - Moteluri

Număr
persoane

464.00

TUR104E - Sosiri ale turiştilor în structuri
de primire turistică, pe tipuri de structuri

Tipuri de structuri de primire
turistică - Vile turistice

Număr
persoane

540.00

TUR105E - Înnoptări în structuri de primire
turistică, pe tipuri de structuri

Tipuri de structuri de primire
turistică - Total

Număr

5780.00

TUR105E - Înnoptări în structuri de primire
turistică, pe tipuri de structuri

Tipuri de structuri de primire
turistică - Hoteluri

Număr

4713.00

TUR105E - Înnoptări în structuri de primire
turistică, pe tipuri de structuri

Tipuri de structuri de primire
turistică - Moteluri

Număr

527.00

TUR105E - Înnoptări în structuri de primire
turistică, pe tipuri de structuri

Tipuri de structuri de primire
turistică - Vile turistice

Număr

540.00
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3.1.7.Analiza SWOT pentru domeniul Economie
Puncte tari:
- Infrastructură
importantă
de
transport, reţea de drumuri;
- Număr important de investitori;
- Forţă de muncă numeroasă;
- Autorităţi locale deschise;
- Existenţa reţelelor de comunicaţii
(telefonie, internet, cablu);
- Existenţa reţelei electrice şi a celei
de alimentare cu gaz;
- Tradiţie industrială;
- Spaţii şi terenuri disponibile pentru
dezvoltări antreprenoriale;
- Sectorul industriei prelucrătoare
dezvoltat;
- Structura economică diversificată;
- Bună colaborare administrație locală
– agenți economici locali;
- Acces la calea ferată;
- Rata şomajului scăzută comparativ
cu media naţională a zonelor
similare;
- Extinderea suprafeţelor din
intravilanul localităţii;
- Sistem de utilităţi publice dezvoltat
comparativ cu localităţi similare.
Oportunități:
- Creşterea atractivităţii municipiului
pentru activităţi economice;
- Existenţa resurselor nerambursabile
din fondurile structurale;
- Integrarea
în
strategiile
de
dezvoltare ale judeţului;
- Potenţial mare de dezvoltare a sectorului industrial;
- Posibilitatea construirii unor parcuri
industriale, centre de afaceri,
complexe
expoziţionale
în
apropierea localităţii.

Puncte slabe:
- Infrastructură neuniform repartizată
(reţea de drumuri, apă, canalizare);
- Scăderea nivelului de pregătire al
resurselor umane;
- Spirit antreprenorial local redus;
- Lipsa unui sistem informaţional
adecvat susţinerii activităţilor din
toate ramurile economiei, în vederea
diversificării gamei serviciilor şi
activităţilor productive;
Infrastructura de afaceri neuniform
repartizată;
- Lipsa unor investiţii economice de tip
parteneriat public – privat;
- Lipsa unei strategii de marketing
local şi insuficienta promovare a
produselor şi serviciilor locale;
- Utilizarea pe o scară relativ mică a
tehnologiilor avansate.

Amenințări:
- Legislaţia instabilă, incoerentă;
- Exodul forţei de muncă;
- Riscul necorelării dintre programele
de dezvoltare a infrastructurii şi
nevoile de echipare a zonelor cu
potenţial de dezvoltare a IMM-urilor
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3.1.8. Obiective pentru domeniul Economie
Obiectivul general îl reprezintă Creşterea competitivităţii şi a performanţei activităților
economice
Obiectivele specifice sunt:
1. Menţinerea investiţiilor actuale;
2. Promovarea bunurilor şi serviciilor locale;
3. Atragerea de noi investiţii, îndeosebi din industrii nepoluante;
4. Dezvoltarea antreprenoriatului autohton.
3.1.9 Fişe de proiect
Fişa 1
Domeniul
Industria, servicii, turism
Cadrul general

Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de
proiectului

implementare

Sursa de finanţare/posibile
resurse de finanţare

Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fișa 2
Domeniul
Industria, servicii, turism
Cadrul general

Programul / proiectul propus
Titlul:
Parc Logistic/Industrial
-parcul logistic reprezintă un spațiu destinat depozitării
și redistribuirii de bunuri.
-parcul industrial reprezintă o formă de concentrare a
activităților economice.
-Agenţii economici
- Atragerea de noi investiţii
-Orașul dispune de infrastructura necesară dezvoltării
unui parc logistic/industrial
a -Elaborarea studiului de oportunitate și identificarea
domeniilor de activitate;
-Bugetul de stat, programe guvernamentale, programe
naţionale;
-POCID;
-Resurse private
-Consiliul local, agenţi economici
2027
Parc logistic/industrial operațional

Programul / proiectul propus
Titlul:
Clusterul – sursă de dezvoltare economică locală
-Clusterele reprezintă o concentrare sau aglomerare
teritorială de firme mici şi mijlocii specializate într-un
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Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de
proiectului

implementare

Sursa de finanţare/posibile
resurse de finanţare

Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Fişa 3
Domeniul
Economie
Cadrul general

Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului

domeniu comun (serviciu, produs, cunoştinţe) sau
domenii interrelaţionale în sectorul respectiv.
-Agenţii economici locali, ONG-uri, autorităţi publice,
mediul academic
-Menţinerea investiţiilor actuale;
-Oraşul dispune de infrastructura necesară dezvoltării de
clustere și există deja parteneriate cu mediul de afaceri
a -Elaborarea studiului de oportunitate și identificarea
domeniilor de activitate;
-Încheierea unui parteneriat cu mediul academic.
-Sponsorizări;
-Bugetul de stat, programe guvernamentale, programe
naţionale;
-POCID/POR;
-Consiliul local, agenţi economici
2026
-Încheierea parteneriatului strategic autorităţi - mediu
de afaceri - mediu academic;
-Elaborarea studiului de oportunitate;

Programul / proiectul propus
Titlul:
Incubator de afaceri
-Există condiții la nivelul municipiului pentru dezvoltarea
de activități economice;
-Antreprenoriatul local este nesusținut;
-Accesul la finanțare tip start-up şi dezvoltare pentru
IMM-uri este scăzut;
Agenţii economici, tineri
Dezvoltarea antreprenoriatului local
Dezvoltarea economică durabilă presupune activități
economice stabile, generate de populația municipiului.
a Înființarea incubatorului de afaceri

Modul de implementare
proiectului
Sursa de finanţare/posibile -POCID/POR/POCU
surse de finanţare
-bugetul local
-programe naționale
-fonduri private și sponsorizări
Instituţia care răspunde de Consiliul local
realizarea proiectului
Termen de realizare
2024
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Indicatori

Cel puțin 3 proiecte de afaceri lansate în fiecare an,
minim 3 activităţi de consultanţă/lună
200.000 euro atraşi de IMM-uri pentru start-up şi
dezvoltare până în 2026.

Fișa 4
Domeniul
Industria, serviciile, turismul

Cadrul general

Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului

Modul de implementare
proiectului
Sursa de finanţare
Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fişa 5
Domeniul
Industria

Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de
proiectului

implementare

Programul / proiectul propus
Titlul:
Creşterea vizibilităţii produselor şi serviciilor locale,
precum şi a oportunităţilor pentru dezvoltarea de
afaceri
-Urziceni este o localitate cu atractivitate mare pentru
investiţii. Oportunităţile locale trebuie promovate, ca şi
produsele şi serviciile existente
-Agenţii economici
-Promovarea bunurilor şi serviciilor locale
-Comunităţile locale se află în competiţie pentru
dezvoltare economică şi atragerea de investiţii,
promovarea poate constitui un element de diferenţiere
în atragerea de capital.
a -Elaborarea unei strategii de marketing local
-Bugetul local
-Consiliul local şi agenţii economici
-2023
-Strategia de marketing elaborată

Programul / proiectul propus
Titlul:
Facilitarea accesului la utilităţi și spații (terenuri,
clădiri) pentru întreprinderi
-Utilităţile și spațiile dau atractivitatea pentru investiţii
unei zone
-Agenţii economici
-Atragerea de noi investiţii
-Prin accesul facil la utilităţi și spații se sprijină mediul
de afaceri de către autorităţile locale
a -Facilitarea accesului la reţeaua de apă şi canalizare
pentru agenţii economici;
-Facilitarea procesului de autorizare;
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-Închirierea/concesionarea terenurilor/clădirilor
disponibile.
Sursa de finanţare
Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare

Indicatori

Fişa 6
Domeniul
Economia
Cadrul general

Grup ţintă
Obiective
Motivaţia proiectului

Modul de implementare a
proiectului
Sursa de finanţare/posibile
surse de finanţare
Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori

-Bugetul local, POR;
-Resurse ale agenţilor economici.
-Consiliul local şi agenţii economici
-2026 – finalizarea extinderii reţelei de alimentare cu apă
şi canalizare;
-2024 – închiriere/concesionare.
-Număr agenţi economici racordaţi la apă şi canalizare
-Număr zile pentru obţinere avize, certificate,
autorizaţii

Programul / proiectul propus
Titlul:
Facilitarea înființării de întreprinderi sociale
Există în zonă persoane neocupate iar oferta de locuri de
muncă nu este în acord cu gradul de pregătire al resursei
umane.
Populaţia, agenţii economici
Încurajarea antreprenoriatului autohton
Întreprinderea socială este o entitate comercială ce
desfășoară activități cu scop lucrativ (ca orice companie
obișnuită) dar care folosește profitul obținut pentru
crearea de noi locuri de muncă destinate persoanelor
defavorizate; Întreprinderea de acest tip nu are ca scop
principal maximizarea profiturilor, ci îndeplinește strict
o misiune socială.
Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale
 Fonduri UE- POCU
 Bugetul de stat
 Bugetul local
Consiliul local, ONG-uri locale
2026
-5 întreprinderi sociale înființate
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3.2.Protecția mediului
3.2.1.Prezentare generală
Aerul
Aerul este factorul de mediu care constituie cel mai rapid suport ce favorizează
transportul poluanţilor în mediu. Poluarea aerului are multe și semnificative efecte adverse
asupra sănătății umane și poate provoca daune florei și faunei în general.
Poluarea aerului reprezintă marea provocare a ultimelor decenii, datorită pe de o
parte agresivităţii poluanţilor asupra sănătăţii umane, dar şi datorită impactului acestora
asupra tuturor componentelor de mediu: aer, apă, sol, vegetaţie.
Protecţia atmosferei este un domeniu de mare importanţă în asigurarea sănătăţii
umane şi a protecţiei mediului în spiritul conceptului de dezvoltare durabilă. La nivelul Uniunii
Europene (UE) al şaselea program de acţiune pentru mediu (6EAP) a stabilit ca obiectiv pe
termen lung atingerea unui nivel de calitate a aerului care nu prezintă riscuri şi nu are impact
negativ semnificativ asupra sănătăţii umane şi a mediului. Strategia tematică privind poluarea
aerului a Comisiei Europene a stabilit ulterior obiective intermediare pentru îmbunătăţirea
sănătăţii umane şi a mediului, prin îmbunătăţirea calităţii aerului.
Prevederile directivelor europene în domeniul calităţii aerului şi a legislaţiei naţionale
în domeniu stipulează încadrarea zonelor şi aglomerărilor în regimuri de evaluare şi gestionare
a calităţii aerului. Această încadrare depinde de nivelul concentraţiilor unuia sau mai multor
poluanţi şi de încadrarea acestora peste sau sub obiectivele de calitate definite: VL - valoare
limită, PSE - prag superior de evaluare, PIE - prag inferior de evaluare.
În judeţul Ialomiţa sunt amplasate două staţii automate de monitorizare a calităţii
aerului, care fac parte din Sistemul Naţional de Monitorizare a Calităţii Aerului. O staţie este
amplasată în curtea APM Ialomiţa şi este de tip urban, iar cealaltă este amplasată în municipiul
Urziceni, în curtea SC EXPUR SA şi este de tip industrial. Staţia de tip urban evaluează
influenţa "asezărilor urmane" asupra calităţii aerului. Raza ariei de reprezentativitate este de
1-5 km. Poluanţii monitorizaţi sunt dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de
carbon (CO), ozon (O3), compuşi organici volatili (COV), amoniac (NH3), pulberi în suspensie
(PM10) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatura, radiaţia solară,
umiditate relativă, precipitaţii). Staţia de tip industrial evaluează influenţa industriei asupra
calităţii aerului. Raza ariei de reprezentativitate este de 100m -1km. Poluanţii monitorizați
sunt: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), pulberi în
suspensie (PM10) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatura,
radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii). Calitatea aerului în fiecare staţie este
reprezentată prin indici de calitate sugestivi, stabiliţi pe baza valorilor concentraţiilor
principalilor poluanţi atmosferici măsuraţi.
Dioxidul de azot
Dioxidul de azot (NO2) este un gaz de culoare brun-roşcat cu un miros puternic,
înecăcios. În combinaţie cu particule din aer poate forma un strat brun-roşcat.
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Concentraţiile medii anuale de dioxid de azot (µg/m3)
Județ

Ialomiţa

Staţia

% date valide

Nr. date
> VL orară

Frecventa depăşiri (%)

Media (µg/m3)

Urziceni

97,5

0

0

12,3

Concentrații medii anuale de dioxid de azot (µg/m3)
înregistrate la stațiile de monitorizare
45
40
40
35
30
25
IL 2

20

Valoarea limită anuala

15

12.3

10
5
0
IL 2

Valoarea limită anuala
Figura 52 Concentrații de dioxid de azot

Pulberi în suspensie PM10
Pulberile în suspensie reprezintă un amestec complex de particule foarte mici şi
picături de lichid. Provin din surse naturale: erupţii vulcanice, eroziunea rocilor, furtuni de
nisip, dispersia polenului şi surse antropice: activitatea industrială, sistemul de încălzire a
populaţiei, centralele termoelectrice.

Concentraţiile medii anuale de pulberi în suspensie fracţiunea PM10 – nefelometric
Județ

Ialomiţa

Staţia

Slobozia

% date valide

89,6
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zilnică
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Media (µg/m3)

24,7
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PM10 nefelometric - concentrația medie anuală (µg/mc)
45
40
40
35
30
24.7

25
20
15
10
5
0

IL1

Valoare limită anuală
Figura 53 Concentrația PM10

Concentraţiile medii anuale de pulberi în suspensie fracţiunea PM10 – gravimetic
(µg/m3)
Județ

Staţia

Ialomiţa
Ialomiţa

Slobozia
Urziceni

% date valide

81,1
82,5

Nr. Date
> VL
zilnică
23
12

Media (µg/m3)

PM10 gravimetric - concentrații medii anuale (µg/mc)
45

40
40
35
30

26.4

28.4

25
20
15
10
5
0
IL-1

IL-2

Valoare limită anuală

Figura 54 PM10 gravimetric
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Concentraţiile medii anuale de pulberi în suspensie fracţiunea PM10 – gravimetic
(µg/m3)
Județ

Staţia

% date valide

Ialomiţa
Ialomiţa

Slobozia
Urziceni

81,1
82,5

Nr. Date
> VL
zilnică
23
12

Media (µg/m3)

26,4
28,4

Concentrații medii anuale de dioxid de sulf (SO2)
Dioxidul de sulf este un gaz incolor, amărui, neinflamabil, cu un miros pătrunzător care
irită ochii şi căile respiratorii.
Concentraţiile medii anuale de dioxid de sulf (SO2) ((µg/m3)
Județ

Staţia

Ialomiţa

Urziceni

% date valide

87,9

Nr. date
> VL orară

Frecventa depăşiri (%)

0

Media (µg/m3)

0

13,2

Concentrații medii anuale de dioxid de sulf (µg/mc)
45
40
40
35
30
25
20
15

13.2

10
5
0
IL-2

valoarea limită anuală
Figura 55 Concentrații dioxid de sulf

Concentrații medii anuale de monoxid de carbon
La temperatura mediului ambiental, monoxidul de carbon este un gaz incolor, inodor,
insipid, de origine atât naturală cât şi antropică. Monoxidul de carbon se formează în principal
prin arderea incompletă a combustibililor fosili.
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Concentraţiile maxime ale mediilor glisante pe 8 ore monoxid de carbon (mgm3)
Județ

Ialomiţa
Ialomiţa

Staţia

Slobozia
Urziceni

% date valide

Nr. date
> VL

Frecventa depăşiri (%)

Media (mg/m3)

93,2
92,1

0
0

0
0

0,12
0,17

CO - concentrațiile medii anuale (mg/mc)
0.18

0.17

0.16
0.14

0.12
0.12
0.1

0.08
0.06
0.04
0.02
0

IL-1

IL-2
Figura 56 Concentrații CO

Apa
Rețeaua hidrografică joacă un rol important în influențarea aspectelor climatice,
întrucât suprafețele acvatice și cele continentale sunt diferențiate în funcție de proprietățile
lor fizice și de procesele desfășurate (ex. evaporația) care se manifestă diferențiat pe fiecare
dintre acestea. Suprafețele acvatice se încălzesc mai greu decât cele de uscat, dar se și răcesc
mai greu, ceea ce generează deosebiri în valorile și regimurile elementelor meteorologice.
Județul Ialomița este străbătut de râul Ialomița, pârâul Sărata și râul Prahova pe direcția V-E
și de fluvial Dunărea și brațul Borcea în E. Acestea reprezintă și cele mai importante cursuri
de apă de pe teritoriul județului Ialomița. Integrându-le și pe cele amintite anterior, rețeaua
hidrografică a județului este formată din totalitatea apelor lotice, cât și a lacurilor și bălților,
acestea din urmă constituind habitate pentru numeroase specii de păsări acvatice, printre
care multe de interes comunitar. Suprafața luciului de apă la nivel județean este de 13137,65
ha.
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Figura 57 Bazinul hidrografic al râului Ialomița

Apele de suprafaţă din cuprinsul teritoriului municipiului Urziceni sunt curgătoare şi
stătătoare şi ocupă 167 ha.
Apele curgătoare au curs permanent şi sunt reprezentate de râul Ialomiţa şi Sărata.
Râul Ialomița izvorăşte din Munţii Bucegi şi străbate Subcarpaţii Dâmboviţei
(depresiunea Pucioasa) şi Câmpia Română (Câmpia Târgoviştei, Câmpia Gherghiţei, Câmpia
Bărăganului) până la vărsarea în Dunăre în apropiere de Giurgeni.
Pe teritoriul administrativ al municipiului Urziceni, Ialomiţa curge prin partea de sud,
pe o lungime de 6,5 km, cu direcţia de curgere de la vest spre est. Lăţimea medie a Ialomiţei
este de 45 m. Debitul mediu este 44,2 m /sec. Cantitatea de aluviuni în suspensie este de
120kg/sec, iar turbiditatea medie este de 3.230 gr./m3. Temperatura apei are valoare anuală
de 12°C, cu variaţii lunare între 0,8 - 23,6°C.
Râul Sărata se varsă în Ialomiţa la marginea de sud-vest a municipiului Urziceni,
curgând pe o lungime de 2 km în cuprinsul teritoriului său administrativ. Sărata are debitul la
vărsare de 1,8 m3/sec.
Apele stătătoare sunt reprezentate de lacul Cotorca, ce are o suprafaţă de 123 ha şi
un volum de apă de 6,3 mil. m3. Are o lungime totală de 18 km şi o lăţime de 30-70 m.
Apele subterane se află la adâncimi cuprinse între 2,5-7m pe câmpuri şi 1-3m în lunca
lalomiţa-Sarata. Pânzele de apă de adâncime, localizate în nisipuri sau nisipuri cu pietrişuri,
au caracter artezian la Urziceni. Baza stratului acvifer de adâncime este la 77 metri, iar
grosimea acestuia este de 4,5 metri.
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Resurse de apa asigurate de bazinul hidrografic Ialomița
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Figura 58 Resurse de apă

Serviciul de alimentare cu apă la nivelul municipiului este unul performant:
Localitatea furnizează cetătenilor serviciul de
alimentare cu apă? (Da/Nu)
Dacă da, din ce an?
Numărul gospodăriilor cu acces la rețeaua de
apă
Lungimea totală a rețelei de alimentare cu apă
(transport și distribuție) (km)
Volumul total de apă produsă (m3)
Consumul mediu de apă potabilă facturată lunar
pe gospodărie (m3)
A fost realizat un audit al performanței
serviciului de alimentare cu apă? (Da/Nu)
Există o strategie de dezvoltare a serviciului de
alimentare cu apă? (Da/Nu)
Numărul total de sesizări și reclamații privind
parametrii de calitate ai apei furnizate (2019)
Localitatea furnizează serviciul de canalizare a apelor
uzate? (Da/Nu)
Dacă da, din ce an?
Numărul gospodăriilor cu acces la rețeaua de
canalizare
Lungimea totală a rețelei de canalizare (km)
Tariful mediu al serviciului de canalizare
facturat lunar pe gospodărie (RON)
A fost realizat un audit al performanței
serviciului de canalizare? (Da/Nu)
Există o strategie de dezvoltare a serviciului de
canalizare? (Da/Nu)
Numărul total de sesizări și reclamații privind
serviciul de canalizare
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Solul
Solul este definit ca stratul de la suprafaţa scoarţei terestre. Este format din particule
minerale, materii organice, apă, aer şi organisme vii. Este un sistem foarte dinamic care
îndeplineşte multe funcţii şi este vital pentru activităţile umane şi pentru supravieţuirea
ecosistemelor. Ca interfaţă dintre pământ, aer şi apă, solul este o resursă neregenerabilă care
îndeplineşte mai multe funcţii vitale.
Principalele soluri întâlnite în judeţul Ialomiţa sunt cernoziomurile şi solurile aluviale,
mai rar apărând şi soluri sărăturate cu fertilitate medie sau slabă (folosite în special ca păşuni).
Din punct de vedere geologic, amplasamentul municipiul Urziceni face parte din
Platforma Valahă, partea coborâtă a Platformei Moesice. Se compune dintr-un fundament
foarte vechi (soclul), peneplenizat, constituit din cristalin peste care se așează o cuvertură
sedimentară. Soclul este afectat de falii, a funcţionat în timpul paleozoicului și mezozoicului,
ca o platformă labilă subsidentă, peste care s-au acumulat sedimente de grosimi foarte mari,
constituite mai ales din calcare. Odată cu ridicările în masă ale Carpaților, începând cu
tortonianul superior, dar mai ales cu sarmațianul, Platforma Valahică se scufundă și se depun
acum noi strate, discordante față de cele anterioare. Sedimentele tortoniene au fost în general
erodate; urmează sarmațianul (gresii calcaroase, nisipuri, marne, argile) și toată seria
pleistocenului cu depozite de nisipuri, argile, marne. Cuaternarul are grosimi de cca 100 de m
sub Ialomiţa de Est, subțiindu-se spre Sud și îngroșându-se mult spre Nord; se compune, de jos
în sus din: Strate de Frătești împărțite în trei orizonturi prin două fâșii de argilă, peste ele stă
complexul marnos (marne și argile, groase de cca 10-50 m), urmează loessuri vechi, nisipurile
de Mostiștea, loessuri mai noi, care domină tot câmpul și terasele peste care se regăsesc și
nisipuri eoliene. Cele mai noi formaţiuni sunt aluviunile din lunca Ialomiței.
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 marnocalcare.
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, se 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
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).
Zgomotul
Din cauza ritmului alert de desfăşurare a activităţilor zilnice, zgomotul devine unul
dintre cei mai influenţi factori de stres, care conduce la creşterea oboselii şi perturbează
activităţile umane, fiind considerat ca unul dintre "efectele secundare" negative ale
civilizatiei.
Efectele zgomotului:
- degradează relaţiile interpersonale şi deci climatul social;
- impiedică concentrarea şi deci dăunează calităţii muncii;
- alterează sănatatea, favorizând absenteismul;
- pe termen lung, zgomotul provoacă hipoacuzii şi surdităti profesionale;
- prin efectul său de mascare, zgomotul poate acoperi mesaje de alertă.
La nivelul municipiului Urziceni nu există stație de măsurare a nivelului de zgomot.
Sistemul actual de gestionare a deșeurilor
Pentru îndeplinerea obiectivelor dezvoltării durabile, la nivel național se vizează
trecerea de la modelul actual de dezvoltare bazat pe producţie şi consum la un model bazat
pe prevenirea generării deşeurilor şi utilizarea materiilor prime din industria de valorificare,
asigurând astfel prezervarea resurselor naturale naţionale, creând premisele reconcilierii
imperativelor economice şi „de mediu”.
În conformitate cu prevederile Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor 20142020, sunt reprezentate de totalitatea deşeurilor municipale sunt menajere şi similare
acestora, generate în mediul urban şi rural, din gospodării, instituţii, unităţi comerciale şi de
la operatori economici, deşeuri stradale colectate din spaţii publice, străzi, parcuri, spaţii
verzi, la care se adaugă şi deşeuri din construcţii şi demolări rezultate din amenajări interioare
ale locuinţelor colectate de operatorii de salubrizare.
Analiza evoluției cantității de deșeuri generate se bazează pe raportările efectuate de
către operatorii de salubrizare, conform cărora, în anul 2016, au fost generate 60818 tone
deșeuri municipale. În intervalul 2012-2016, cea mai mare cantitatea de deșeuri s-a înregistrat
în 2013, urmată de o descreștere până în anul 2015 (cu 19%), succedată de o ușoară creștere
în 2016 (cu peste 3700 tone).
Principalele componente fizice ale deşeurilor municipale şi asimilabile în judeţul
Ialomiţa sunt: hârtie, carton, materiale plastice, metale, textile, sticlă, geamuri sparte,
moloz, paie, cenuşă, pământ, etc. Conţinutul reziduurilor menajere din comune este diferit
de conţinutul deşeurilor urbane, fiind valorificat, în mod curent, ca îngrăşământ agricol sau
hrană pentru animale (paie, rădăcini, frunze, dejecţii animaliere, etc.). În ceea ce privește
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gradul de conectare la serviciile de salubritate, 74,48% din populația UAT-urilor urbane era
racordată la acestea, în timp ce în rural ponderea era mult mai scăzută, de 33,28%.
În ceea ce privește activitatea de reciclare a deşeurilor municipale, conform datelor
disponibile, aceasta a prezentat o tendință ascendentă, datorită funcţionării staţiilor de
sortare din judeţ. La nivel local, se constată existența a 4 stații de transfer și a două stații de
sortare. Stațiile de transfer sunt localizate la Urziceni, Fetești, Balaciu și Țăndărei.
În județ există un depozit de deșeuri conforme autorizat pentru deșeuri nepericuloase,
localizat în Slobozia și extravilanul comunei Perieți (conform datelor din Raport APM Ialomița,
2017). Capacitatea totală de depozitare prezintă un volum total estimat de 1693000 mc, fiind
aduse deșeuri municipale din municipiul Slobozia și stațiile de transfer de la Fetești, Țăndărei,
Urziceni și Balaciu (AIM 13/2015).
În prezent, se poate considera că deșeurile reprezintă o sursa secundară de materii
prime, lucru reflectat de modul de gestionare a deșeurilor, trecându-se de la eliminarea
deșeurilor la reciclarea și recuperarea acestora.
Directivele UE, privind deșeurile descurajează depozitarea deșeurilor și promovează
reciclarea/valorificarea acestora.
Modul în care producem și consumăm își aduce aportul la accentuarea problemelor de
mediu existente în prezent, prin faptul că produsele pe care le cumpărăm si utilizăm zilnic,
au un impact semnificativ asupra mediului, de la materialele folosite si energia necesară
utilizării lor până la deșeurile rezultate în urma scoaterii din uz a acestora.
Pentru ca societatea actuală să devină durabilă pe o perioadă cât mai mare de timp,
ar trebui promovate produse ce au impact minim asupra mediului (consumuri minime de
resurse, cantități minime de deșeuri generate și eliminate la scoaterea din uz a produselor).
Tranziția către o economie circulară reprezintă principala prioritate europeană, în
care valoarea produselor, a materialelor și a resurselor este menținută în economie cât mai
mult posibil, iar generarea deșeurilor este redusă la minimum.
În conformitate cu cerințele pachetului economiei circulare, stabilit în 2018, țintele
de pregătire pentru reutilizare și reciclare sunt în creștere până în anul 2035, iar în anul 2040,
România trebuie să atingă ținta de reducere a deșeurilor municipale la 10% din cantitatea
generată.
Astfel la realizarea unor noi instalații privind gestiune deșeurilor este necesar să se
țină seama de noile ținte și obiective propuse.
La nivelul județului nu există implementat un sistem unic de colectare a deșeurilor,
fiecare UAT organizând activitatea în mod individual. Conform informațiilor colectate de la
parte din operatorii de salubrizare, numărul de fracții colectate separat diferă de la un UAT
la altul. Există UAT în care se colectează separat pe 2 fracții, așa numitele „umed” și „uscat”,
cum ar fi municipiul Fetești și UAT în care se colectează separat pe 4 fracții (hârtie/carton,
plastic/metal, sticlă și reziduale), cum ar fi municipiul Urziceni, orașul Amara și câteva UATuri din mediul rural.
La nivelul municipiului Urziceni, compania municipală este autorizată să se ocupe cu
recuperarea deșeurilor și resturilor metalice reciclabile, colectarea și tratarea altor reziduuri,
dar și salubritate. Salubrizarea se realizează astfel:
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Toate cartierele sunt racordate la serviciul de
salubrizare? (Da/Nu)
Dacă da, din ce an?

DA
2010

Numărul gospodăriilor care beneficiază de
serviciul de salubrizare (colectare a deşeurilor
menajere)
Numărul total de utilaje folosite pentru
serviciul de salubrizare, din care:
Autogunoieră compactoare

1752

Tractor cu remorcă
Echipamente specializate pentru spălatul şi
stropitul drumurilor publice
Echipamente specializate pentru măturatul
drumurilor (perii cilindrice, aspiratoare,
etc)
Echipamente specializate pentru curăţarea
zăpezii (freze, pluguri, utilaje de
împrăștiere antiderapant)
Alte utilaje
Cheltuielile totale cu serviciul de salubrizare

1
1

17
3

1
5
7
250.000

Pe teritoriul județului Ialomița există trei stații de transfer pentru deșeurile
municipale: Fetești, Urziceni și Țăndărei. Stația de transfer Urziceni este amplasată pe o
suprafață de 5.000 m2, iar capacitatea totală proiectată este de 20.000 tone/an, deservind
municipiul Urziceni. Conform prevederilor autorizației de mediu, stația de transfer este o
instalație de depozitare temporară a deșeurilor cu scopul de a selecta deșeurile reciclabile și
de a depozita temporar deșeurile în containere de mare capacitate (36 mc), ulterior fiind
transportate la depozitul de la Slobozia.
Deşeurile municipale colectate în amestec din municipiul Urziceni sunt transportate la
staţia de transfer unde sunt supuse unui proces de selectare manuală a deșeurilor reciclabile.
Deşeurile reciclabile selectate se predau în vederea valorificării către agenţi economici
autorizaţi.
Principalele dotări ale stației de transfer sunt:
- pod basculă și cabina aferentă;
- rampa de descarcare (480 mp), alcatuită dintr-o zonă în pantă realizată din beton
armat carosabil, avand armatura de siguranta si bare cu elemente de incastrare;
- platformă pentru amplasarea containerelor (100 mp);
- bandă transportoare (17 m) și cap presare.
3.2.2.Analiză SWOT
Puncte tari ale municipiului Urziceni în
domeniul „Mediu”
- Autorităţi
locale
deschise,
preocupate de problemele de mediu;
- Existenţa alimentării cu gaz ce poate
conduce la utilizarea limitată a
combustibililor fosili;

Puncte slabe:
-

100

Amplasarea în imediata apropiere a
unor rute intens circulate;
Traficul auto intens în interiorul
municipiului;
Existenţa unor agenţi economici cu
potenţial de poluare;
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-

-

-

Conştientizarea de către comunitate
a problemelor de mediu;
Eforturile de extindere a suprafețelor
spațiilor verzi;
Atenția
acordată
manipulării
adecvate a deşeurilor din construcţii
şi demolări;
Existența sistemelor de alimentare
cu apă, canalizare, salubrizare;
Colaborare adecvată cu instituțiile
din sistemul național de protecție a
mediului;
Existența stației de transfer;
Colectarea selectivă a deșeurilor.

Reţeaua importantă de drumuri ce
generează poluare fonică;
- Depunerea necontrolată a deşeurilor
urbane;
- Educaţie, cultură civică în probleme
de mediu slab dezvoltate;
- Lipsa unei delimitări clare între zona
industrială şi cea rezidenţială a
municipiului;
- Lipsa stației de sortare deșeuri
reciclabile;
- Lipsa platformei pentru realizarea
de compost pentru valorificarea
deșeurilor biodegradabile
(alimentare);
- Lipsă unui centru de colectare DEEE
(Dispozitive și echipamente electrice
și electronice) și DBA (Deșeuri Baterii
și Acumulatori).
Amenințări:
- Resurse bugetare reduse față de
nevoia de investiții în infrastructură,
rețele de utilități (apă, canalizare,
iluminat public)
- Intensificarea traficului auto în zonă;
- Creşterea numărului de autoturisme;
- Creşterea cantităţii de deşeuri
urbane.
-

Oportunități:
- Existenţa resurselor nerambursabile
din fondurile structurale pentru
probleme de mediu;
- Integrarea
în
strategiile
de
dezvoltare ale judeţului în ceea ce
priveşte problematica de mediu;
- Potenţial mare de dezvoltare a sectorului serviciilor urbane ce vizează
protecţia mediului;
- Presiunile exercitate de UE vor conduce la susţinerea măsurilor de protecţie a mediului;
- Dezvoltarea pieţei de reciclare a
deşeurilor,
a
materiei
prime
rezultate din procesarea deşeurilor

3.2.3.Obiective pentru domeniul „Mediu”
Obiectivul general în materie de mediu este reprezentat de “creşterea calităţii
mediului şi promovarea activă a măsurilor de protecţie a acestuia” iar obiectivele specifice
sunt:
1.Creşterea calităţii aerului;
2.Dezvoltarea sistemului de colectare și prelucrare a deșeurilor;
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3.Îmbunătăţirea sistemului de protecţie a apelor;
4.Limitarea poluării fonice;
5.Reabilitarea solului degradat.
3.2.4.Fişe de proiecte
Fişa 7
Domeniul
Mediu
Cadrul general
Grup ţintă
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a
proiectului
Sursa de finanţare/posibile
surse de finanţare
Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fişa 8
Domeniul
Mediu

Cadrul general

Grup ţintă
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a
proiectului
Sursa de finanţare/posibile
surse de finanţare

Programul / proiectul propus
Titlul:
Stației de sortare deșeuri reciclabile
La nivelul municipiului se realizează colectarea selectivă
a deșeurilor, dar nu există stația de sortare
Populaţia, agenţii economici
Dezvoltarea sistemului de colectare și prelucrare a
deșeurilor
O stație de sortare conduce la creșterea gradului de
reciclare și valorificare a deșeurilor
Stației de sortare funcțională
 Fonduri UE - POR
 Bugetul de stat
 Bugetul local
Consiliul local
2027
- Stație de sortare funcțională

Programul / proiectul propus
Titlul:
Platformă pentru realizarea de compost pentru
valorificarea deșeurilor biodegradabile
La nivelul municipiului se realizează colectarea selectivă
a deșeurilor, dar nu există platformă pentru realizarea
de compost
Populaţia, agenţii economici
Dezvoltarea sistemului de colectare și prelucrare a
deșeurilor
Platforma pentru realizarea de compost contribuie la
prelucrarea și valorificarea deșeurilor biodegradabile
Platformă funcțională



Fonduri UE-POR
Bugetul de stat
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Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fişa 9
Domeniul
Mediu

Cadrul general

Grup ţintă
Obiective
Motivaţia proiectului

Modul de implementare a
proiectului
Sursa de finanţare/posibile
surse de finanţare
Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fișa 10
Domeniu
Mediu
Cadrul general

Grup ţintǎ
Obiective

 Bugetul local
Consiliul local
2027
-Platformă funcțională

Programul / proiectul propus
Titlul:
Centru colectare DEEE (Dispozitive și echipamente
electrice și electronice) și DBA (Deșeuri Baterii și
Acumulatori).
La nivelul municipiului se realizează colectarea selective
a deșeurilor, dar nu există un centru de colectare a
dispozitivelor electrice și electronice.
Populaţia, agenţii economici
Dezvoltarea sistemului de colectare și prelucrare a
deșeurilor
Centrul colectare DEEE (Dispozitive și echipamente
electrice și electronice) și DBA (Deșeuri Baterii și
Acumulatori) contribuie la prelucrarea și valorificarea
deșeurilor de acest tip.
Centru funcțional
 Fonduri UE-POR
 Bugetul de stat
 Bugetul local
Consiliul local
2025
-Centru funcțional

Programul / proiectul propus
Titlul:
Creşterea suprafeţelor acoperite cu arbori şi arbuşti
-Spațiile verzi (mp/locuitor) sunt sub media europeană
(26mp/locuitor) iar tendinţele de dezvoltare a
municipiului și poluarea, impun extinderea acestora.
-Populaţia municipiului
-Trecerea la plantarea de arbori şi arbuşti (gen
Paulownia) care ar asigura atât venituri pentru populaţie
cât şi protecţia împotriva fenomenului de poluare
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Motivaţia proiectului
Modul de implementare
proiectului
Sursa de finanţare
Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Fişa 11
Domeniu
Mediu

Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de
proiectului

implementare

Sursa de finanţare

Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Fişa 12
Domeniu
Mediu

-Extinderea intravilanului, reorientarea
agricole
a -Informarea proprietarilor de terenuri
-Campanii de plantare arbori și arbuști
-Bugetul local
-Bugetul de stat
-Consiliul local

producţiei

-2025
-Creşterea cu 15% a suprafeţelor acoperite de arbori şi
arbuşti

Programul / proiectul propus
Titlul:
Generalizarea utilizării gazului metan, curentului
electric şi a energiei solare pentru locuinţe
-Există reţea de alimentare cu gaz, există soluţii tehnice
de utilizare a energiei solare
-Locuitori ai municipiului
-Creşterea calităţii aerului
-Utilizarea combustibililor solizi reprezintă o importantă
sursă de poluare a aerului
a -Susţinerea şi sprijinirea populaţiei pentru a utiliza gazul
metan şi energia solară ca sursă de încălzire a locuinţelor
-proiecte de montare a panourilor solare pe blocurile de
locuințe;
-Bugetul local;
-Resurse ale populaţiei;
-POR
-Consiliul local şi locuitorii municipiului
-2028
-2028 – 99% din locuinţe folosesc pentru încălzire gazul
metan, curentul electric sau energia solară

Programul / proiectul propus
Titlul:
Eliminarea practicilor ilegale de deversare pe sol a
oricăror substanţe lichide poluante precum şi a
depozitării necontrolate de deşeuri
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Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de
proiectului

implementare

Sursa de finanţare
Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului

Termen de realizare
Indicatori

Fişa 13
Domeniu
Mediu

Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului

Modul de
proiectului

implementare

Sursa de finanţare
Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori

-Există pe teritoriul municipiului cazuri de deversare şi
depozitare de materiale poluante pe sol
-Agenţii economici şi populaţia
-Reabilitarea solului degradat şi împiedicarea degradării
acestuia
-Este necesară protejarea solului prin monitorizarea şi
controlul deversărilor şi depozitărilor de materii pe sol
a -Monitorizarea, controlul şi sancţionarea celor ce nu
respectă legislaţia în materie de utilizare a solului
-Bugetul local
-Consiliul local, poliţia locală;
-Agenția pentru Protecția Mediului;
-Agenţi economici
-Populaţia
-2024
-2024 – reducerea cu 100% a deversărilor şi depozitărilor
necontrolate de substanţe şi materii pe sol

Programul / proiectul propus
Titlul:
Transferul lizierei Urziceni în domeniul public local,
salubrizarea zonei
-Există pe teritoriul municipiului spaţii insalubre aflate în
administrarea altor entități publice – liziera Urziceni
-Populaţia
-Reabilitarea solului degradat şi împiedicarea degradării
acestuia
-Este necesară protejarea solului prin închiderea şi
ecologizarea spaţiilor de depozitare necontrolată a
deşeurilor
a -Realizarea demersurilor pentru trecerea în domeniul
public al municipiului a lizierei Urziceni;
-ecologizarea zonei.
-Bugetul local
-Consiliul local
-2023
-2023 – dispariţia şi ecologizarea a 100% din spaţiile şi
depozitele de deşeuri neamenajate
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Fișa 14
Domeniu
Mediu
Cadrul general

Grup ţintǎ
Obiective

Motivaţia proiectului
Modul de
proiectului

implementare

Sursa de finanţare
Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Fișa 15
Domeniu
Mediu

Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective

Motivaţia proiectului
Modul de
proiectului

implementare

Programul / proiectul propus
Titlul:
Extindera sistemului de alimentare cu apă şi canalizare
-În oraş nu există un sistem generalizat de alimentare cu
apă şi canalizare, cu toate că serviciul de alimentare cu
apă este foarte performant.
-Populaţia şi agentii economici
-Îmbunătăţirea sistemului de protecţie a apelor de
suprafaţă şi subterane în vederea creşterii gradului de
sănătate a populaţiei
-Inexistenţa sistemului generalizat de canalizare şi
alimentare cu apă
a -Proiectare, execuţie, branşare la sistemul de canalizare
şi alimentare cu apă
-Bugetul local, resurse ale populaţiei şi agenţilor
economici, resurse guvernamentale
-Consiliul local, agenţii economici, populaţia
-2024
-2024 – 100% din locuinte şi agenţi economici racordaţi la
sistemul de alimentare cu apă şi canalizare

Programul / proiectul propus
Titlul:
Dotări pentru serviciul de alimentare cu apă
canalizare
-Sunt necesare tehnologii noi care să contribuie
creșterea performanțelor serviciului
-Populaţia şi agentii economici
-Îmbunătăţirea sistemului de protecţie a apelor
suprafaţă şi subterane în vederea creşterii gradului
sănătate a populaţiei
-Nevoia de a crește performanțele serviciului
alimentare cu apă.

și
la

de
de
de

a -Achiziția unui echipament special pentru diagnoză atât
pentru serviciul de colectare, transport ape menajere
(echipament inspecție video foraje și echipament
inspecție video colectoare ape menajere) și aparat
detecție branșamente/racorduri ilegale.
-Achiziționarea unei autospeciale pentru intervenții
rapide
106

URZICENI
centrul zonal al dezvoltării economice bazată pe inovare

Sursa de finanţare
Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fișa 16
Domeniu
Mediu
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de
proiectului

implementare

Sursa de finanţare
Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Fişa 17
Domeniul
Mediu

Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a
proiectului

-Bugetul local, resurse guvernamentale
-Consiliul local
-2024
-2024 – achiziții ealizate

Programul / proiectul propus
Titlul:
Iluminat public ecologic, cu leduri și panouri solare
-În acest moment, există iluminat public, dar acesta
trebuie extins
-Populaţia şi agenţii economici
-Creşterea calităţii aerului
-Reducerea poluarii aerului prin iluminat public şi nevoia
reducerii cheltuielilor bugetare
a -Achiziţia de stâlpi ecologici de iluminat public;
-Realizarea unui sistem inteligent de monitorizare a
iluminatului public (consum, branșări ilegale, defecțiuni
etc.)
-Bugetul local, fonduri structurale -POR
-Consiliul local
-2029
-2029 – 100% din iluminatul public ecologic
-sistem de monitorizare inteligent funcțional

Programul / proiectul propus
Titlul:
Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe şi a
clădirilor publice
Există pe teritoriul municipiului blocuri de locuit şi clădiri
publice neizolate din punct de vedere termic
Populaţia municipiului ce locuieşte la bloc, instituţii
publice
Creşterea calităţii aerului
Nevoia de a creşte confortul de locuire şi scăderea
cheltuielilor publice prin reabilitarea termică a clădirilor
-reabilitarea termică a blocurilor de locuit şi a clădirilor
publice
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Sursa de finanţare/posibile
surse de finanţare

Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Fişa 18
Domeniu
Mediu
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de
proiectului

implementare

 Fonduri UE-POR
 Bugetul local
 programe naționale
 fonduri private
Consiliul local
2030
-2030 – 100% din blocurile de locuit reabilitate termic,
100% din clădirile publice reabilitate termic

Programul / proiectul propus
Titlul:
Măsurarea nivelului de noxe și agenți alergeni
Există riscul de poluare a aerului generată de activitățile
industriale și traficul auto.
Populaţia şi agenţii economici
Creșterea calității aerului și a stării de sănătate a
populației
Nevoia de a măsura nivelul de noxe și agenți alergeni din
aer în vederea prevenirii populației
a Achiziționarea și montarea a două aparate de măsurare
a nivelului de noxe și agenți alergeni.

Sursa de finanţare
Bugetul local
Instituţia care răspunde de Consiliul local
realizarea proiectului
Termen de realizare
2026
Indicatori
-2026 – nivel de noxe și agenți alergeni măsurat
Fişa 19
Domeniul
Mediu

Cadrul general

Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului

Programul / proiectul propus
Titlul:
Extinderea continuă a spațiilor verzi, plantarea de
arbori și arbuști
Orice suprafață trebuie utilizată pentru a extinde spațiul
verde -terenuri neutilizate, scuaruri, spații dintre
blocuri, terase etc.
Populaţia municipiului
Protejarea biodiversității, îmbunătățirea sănătății
populației.
Există multe surse cu potențial de poluare astfel că sunt
necesare măsuri de diminuare a acesteia.
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Modul de implementare a
proiectului
Sursa de finanţare/posibile
surse de finanţare

Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Identificarea spațiilor, achiziționarea de arbori, arbuști
plante, plantare.
 Fonduri UE
 Bugetul de stat
 Bugetul local
 programe naționale
 fonduri private și sponsorizări
Consiliul local, ONG-uri locale, voluntari
2030
-2030 – creșterea cu cel puțin 200 mp/an a spațiilor verzi
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3.3.Dezvoltare socială
3.3.1.Prezentare generală
Ocupare
La nivelul anului 2021, în municipiul Urziceni sunt 5941 salariaţi conform datelor
furnizate de către INS. Raportat la numărul total de angajați de la nivelul județului Ialomița,
numărul de salariaţi existent în Muncipiului Urziceni reprezintă aproximativ 5 %.

Populatia activă civilă la nivelul județului Ialomița
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Figura 59 Populația activă la nivelul județului Ialomița

Evoluția numărului mediu al salariaților în municipiul Urziceni
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Figura 59 Evoluția numărului mediu al salariaților în municipiul Urziceni
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Evoluția numărului de șomeri la nivelul municipiului Urziceni
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Figura 60 Evoluția numărului de șomeri la nivelul municipiului Urziceni

Siguranța publică
La nivelul municipiului Urziceni, siguranța și ordinea publică se realizează prin
intermediul a trei instituții: Poliția națională, Poliția locală și Jandarmeria.
Poliția municipiului Urziceni desfăşoară activităţi de menţinere a ordinii şi liniştii
publice, a siguranţei cetăţeanului, de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional şi de
identificare şi contracarare a acţiunilor elementelor care atentează la viaţa, libertatea,
sănătatea şi integritatea persoanelor, a proprietăţii private şi publice, precum şi a altor
interese legitime ale comunităţii pe raza municipiului Urziceni.

Serviciul Public Poliția Locală din cadrul UAT Urziceni a fost înfiinţat prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 2/14.01.2005.
111

URZICENI
centrul zonal al dezvoltării economice bazată pe inovare

Activitatea Poliţiei Locale se realizează în interesul persoanei, al comunităţii, al
asigurării pazei şi protecţiei obiectivelor de interes public local şi privat.
În îndeplinirea misiunilor care îi revin, Poliţia Locală cooperează cu Poliţia Română şi
Jandarmeria Româna, cu alte instituţii ale statului şi colaborează cu asociaţiile şi organizaţiile
neguvernamentale, precum şi cu persoanele fizice şi juridice, în limitele legii.
În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin, conform legii, Poliţia Locală participă la
asigurarea climatului de ordine şi linişte publică, a siguranţei persoanelor, integrităţii
corporale, vieţii sau bunurilor cetăţenilor ori ale domeniului public, urmăreşte respectarea
regulilor de comerţ stradal şi a curăţeniei municipiului, conform competenţelor stabilite prin
lege.
În conformitate cu prevederile legii nr. 155/2010 poliţia locală își exercitării
atribuţiile privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a
proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în următoarele
domenii:
a) ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor;
b) circulaţia pe drumurile publice;
c) disciplina în construcţii şi afişajul stradal;
d) protecţia mediului;
e) activitatea comercială;
f) evidenţa persoanelor;
g) alte domenii stabilite prin lege.
Există de asemenea, serviciul pentru situații de urgență:
Indicator
Administraţia locală a instituit serviciul de management al
situațiilor de urgență în oras? (Da/Nu)
Dacă da, din ce an?
Numărul total al personalului încadrat, din care
Personal angajat
Personal voluntar
Aţi efectuat sau beneficiat de lucrări de protecţie
(consolidare, îndiguire etc.) a zonelor de risc (râuri,
dealuri, pădure etc.)? (Da/Nu)
Numărul utilajelor de care dispune serviciul situaţiilor de
urgență (autospeciale pentru stingerea incendiilor,
buldoexcavator, etc.)
Câte situaţii de urgenţă (inundaţii, viituri, înzăpeziri,
incendii, alunecări de teren, accidente chimice) au avut loc
în 2019?

Valoare
DA
2005
28
1
27
NU
3
24

Inspectoratul de jandarmi judeţean ,,General de brigadă Nicolae Condeescu” Ialomiţa
își exercită atribuțiile privind ordinea publică și siguranța cetățeanului prin intermediul
Detaşamentului 4 Jandarmi Urziceni.
În Urziceni fenomenul infracțional este în scădere în ultimii 6 ani.
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Persoane condamnate/sancționate definitiv aflate în
penitenciare din municipiul Urziceni
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Figura 61 Fenomenul infracțional

Asistență socială
La nivelul municipiului funcționează Direcția de asistență socială, cu 61 de posturi,
structură specializată în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a
serviciilor sociale primare, instituţie publică fără personalitate juridică, înfiinţată în
subordinea Consiliului Local al Municipiului Urziceni, cu scopul de a asigura aplicarea
politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor
cu dizabilități, precum și a altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială.
Indicator
Administraţia locală a elaborat şi adoptat o strategie pentru
serviciul de asistenţă socială? (Da/Nu)
Dacă da, din ce an?
Numărul persoanelor care beneficiază de asistenţa socială
acordată de Primărie
Suma cheltuielilor totale lunare cu asistenţa socială
Există o strategie de dezvoltare a serviciului de asistenţă
socială? (Da/Nu)

Valoare
DA
2019
889
227.100 lei
DA

Sănătate
La nivelul municipiului Urziceni, asistența medicală este oferită în primul rând prin
intermediul spitalului municipal. Există de asemenea, laboratoare medicale și farmacii:
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Evoluția numărului de paturi în spitalul municipal Urziceni
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Figura 62 Evoluția numărului de paturi în spitalul municipal Urziceni

Situația cadrelor medicale ce își exercită activitatea la nivelul municipiului Urziceni,
pe specializări și forme de proprietate, este următoarea:
Categorii de cadre medico-sanitare - Medici

24.00

Categorii de cadre medico-sanitare - Din total
medici: medici de familie

Forme de proprietate - Proprietate
publică
Forme de proprietate - Proprietate
privată
Forme de proprietate - Proprietate
publică

Categorii de cadre medico-sanitare - Din total
medici: medici de familie

Forme de proprietate - Proprietate
privată

8.00

Categorii de cadre medico-sanitare Stomatologi

Forme de proprietate - Proprietate
private

9.00

Categorii de cadre medico-sanitare - Farmaciști

Forme de proprietate - Proprietate
publică

1.00

Categorii de cadre medico-sanitare - Farmaciști

Forme de proprietate - Proprietate
private

10.00

Categorii de cadre medico-sanitare - Personal
sanitar mediu

Forme de proprietate - Proprietate
publică

92.00

Categorii de cadre medico-sanitare - Personal
sanitar mediu

Forme de proprietate - Proprietate
privată

57.00

Categorii de cadre medico-sanitare - Medici

114

15.00
1.00

URZICENI
centrul zonal al dezvoltării economice bazată pe inovare

Locuire
Municipiul Urziceni nu are un plan urbanistic general actualizat. Cea mai mare parte a
proprietăților din Urziceni se află în proprietate privată. La nivelul anului 2019, suprafața
locuibilă era de 327032 mii de mp. Ritmul de construire este unul destul de scăzut.
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Evoluția numărului de locuințe la nivelul municipiului
Urziceni
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Figura 63 Evoluția numărului de locuințe la nivelul municipiului Urziceni

Evoluția suprafeței locuibile existente la nivelul municipiului
Urziceni
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Figura 64 Evoluția suprafeței locuibile existente la nivelul municipiului Urziceni
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Evoluția numărului de locuințe finalizate la nivelul
municipiului Urziceni
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Figura 65 Evoluția numărului de locuințe finalizate la nivelul municipiului Urziceni

Evoluția numărului de autorizații de construire la nivelul
municipiului Urziceni
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Figura 66 Evoluția numărului de autorizații de construire la nivelul municipiului Urziceni
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3.3.2. Analiză SWOT
Puncte tari ale municipiului Urziceni:
- Forţă de muncă important în zonă;
- Autorităţi locale deschise;
- Rata somajului scăzută;
- Existenţa activităţii de asistenţă
socială;
- Existenţa de investiţii în locuinţe;
- Inițiative private privind serviciile de
sănătate;
- Existența sistemului de monitorizare
video;
- Existența serviciilor locale pentru
siguranță;
- Existența spitalului.
Oportunități:
- Creșterea atractivităţii municipiului
pentru locuire;
- Existenţa resurselor nerambursabile
din fondurile structurale;
- Integrarea
în
strategiile
de
dezvoltare ale judeţului;
- Dezvoltarea
unor
relaţii
de
parteneriat în vederea dezvoltării
infrastructurii de asistenţă socială;
- Investiţii private în domeniul sanitar.

Puncte slabe:
- Dotări limitate pentru spital;
- Număr mic de cadre medicale;
- Participare civică redusă;
- Blocuri de locuințe nereabilitate
termic;
- Fond de locuințe scăzut;
- Existența câinilor comunitari;
- Inexistența centrelor specializate
pentru asistență social.

Amenințări:
- Exodul forţei de muncă spre
București;
- Apariţia
de
probleme
sociale
generate de criza economică;
- Resurse bugetare limitate pentru
domeniul asistenţei sociale.

3.3.3 Obiective pentru domeniul „Dezvoltare Socială”
Obiectivul general în materie de dezvoltare socială este reprezentat de “Creşterea
calităţii vieţii, a stării de sănătate și siguranța populaţiei” iar obiectivele specifice sunt:
1.Facilitarea accesului la locurile de muncă din localitate;
2.Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire ale populaţiei;
3.Creşterea stării de sănătate a populaţiei;
4.Sporirea nivelului de siguranţă în oraş;
5.Asigurarea unor prestaţii adecvate de asistenţă socială

118

URZICENI
centrul zonal al dezvoltării economice bazată pe inovare

3.3.4.Fişe de proiect
Fișa 20
Domeniu
Dezvoltare socială
Cadrul general

Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a
proiectului
Sursa de finanţare

Programul / proiectul propus
Titlul: Bursa locurilor de muncă
-Există o lipsă de comunicare între agenţii economici
locali şi populaţie în ceea ce priveşte locurile de muncă
disponibile
-Populaţia şi agenţii economici
-Facilitarea accesului la locurile de muncă din localitate;
-Nevoia de a facilita accesul populaţiei municipiului la
locurile de muncă din oraş
-Organizarea, o dată pe an, a unei burse a locurilor de
muncă din oraş
-Portal al locurilor de muncă pe site-ul auorității locale.
-Bugetul local, contribuţii ale agenţilor economici,
POCU;

Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare

-Consiliul local, agenţii economici

Indicatori

-2030 – 9 burse organizate;
-Creşterea cu 10% a numărului de locuri de muncă din
oraş ocupate de populaţia autohtonă.

Fişa 21
Domeniu
Dezvoltare sociala
Cadrul general

Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de
proiectului

implementare

Sursa de finanţare/posibile
surse de finanţare
Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului

-2022 – prima bursă organizată, portal realizat.

Programul / proiectul propus
Titlul: Baza de date a ocupaţiilor
-Nu există la nivelul municipiului o evidenţă exactă cu
nivelul de pregătire şi ocupaţiile populaţiei, ca punct de
referinţă pentru formularea unor obiective strategice,
îndeosebi în materie de reconversie profesională
-Populaţia
-Facilitarea accesului la locurile de muncă din oraș;
-Nevoia de a avea o evidenţă exactă cu structura
ocupaţională a populaţiei.
a -Organizarea şi completarea bazei de date

-Bugetul local
-Consiliul local
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Termen de realizare
Indicatori
Fişa 22
Domeniu
Dezvoltare socială
Cadrul general

Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare
proiectului
Sursa de finanţare/posibile
surse de finanţare
Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fişa 23
Domeniu
Dezvoltare socială
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a
proiectului
Sursa de finanţare/posibile
surse de finanţare
Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori

-2023
-Baza de date completă cu ocupaţiile populaţiei

Programul / proiectul propus
Titlul: Construirea de locuinţe sociale
-Sunt în oraș numeroase familii sărace, tinere care nu au
suficiente resurse pentru a-şi construi o locuinţă;
-Atragerea unor specilişti în educaţie, sănătate cărora să
li se poată oferi o locuinţă.
-Tineri, populaţia săracă, specialişti ce vor să se
stabilească în oraş
-Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire ale populaţiei
-Nevoia de a asigura locuințe pentru anumite categorii
ale populației.
a -Realizarea a 50 de locuinţe sociale
-Bugetul local, bugetul de stat
-Consiliul local
-2030
-2030 – 30 de locuinţe sociale realizate

Programul / proiectul propus
Titlul: Dotări pentru spital și reabilitare termică
-Există în oraş un spital ale cărui dotări trebuie
îmbunătățite continuu
-Populaţia
-Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei
-Nevoia de asistenţă medicală specializată
-Achiziția de echipamente și dotări
-Reabilitare termică
-POR
-Bugetul local
-donații
-Consiliul local
-2025
-2025 – spital orăşenesc cu dotări noi și reabilitat termic
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Fişa 24
Domeniu
Dezvoltare sociala
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a
proiectului
Sursa de finanţare/posibile
surse de finanţare
Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fişa 25
Domeniul
Dezvoltare socială
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a
proiectului
Sursa de finanţare/posibile
surse de finanţare

Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Programul / proiectul propus
Titlul: Dotări pentru serviciu voluntar pentru situaţii
de urgenţă
-În acest moment nu există dotările adecvate pentru
acest serviciu
-Populaţia municipiului
-Sporirea nivelului de siguranţă în oraş
-Nevoia de a creşte capacitatea de intervenţie în situaţii
de urgenţă
-Achiziţionarea de materiale şi utilaje pentru serviciului
voluntar pentru situaţii de urgenţă
-Bugetul local
-Consiliul local
-2024
-Serviciu voluntar dotat

Programul / proiectul propus
Titlul: Centru comunitar al persoanelor în vârstă
Persoanele de vârsta a treia au nevoie de spaţii de
socializare.
Populaţia în vârstă a municipiului
Asigurarea unor prestatii adecvate de asistenţă socială
Inexistenţa unui spaţiu de recreere pentru persoanele în
vârstă.
Prin proiect se urmărește crearea și amenajarea unui
centru de recreere pentru persoanele în vârstă din oraș
 Fonduri UE - POR
 Bugetul de stat
 Bugetul local
 programe naționale
Consiliul local
2026
- Centru comunitar al persoanelor în vârstă funcţional
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Fișa 26
Domeniu
Dezvoltare socială

Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a
proiectului
Sursa de finanţare/posibile
surse de finanţare

Instituţia care raspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fișa 27
Domeniu
Amenajarea teritoriului

Cadrul general

Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a
proiectului
Sursa de finanţare/posibile
surse de finanţare
Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Programul / proiectul propus
Titlul:
Continuarea aplicării legislaţiei privind câinii
comunitari
Pe teritoriul municipiului există un număr însemnat de
câini fără stăpân
Populaţia municipiului
Creşterea nivelului de siguranță
Nevoia de a soluţiona problema câinilor fără stăpân
Aplicarea legislaţiei în materie
 Bugetul de stat
 Bugetul județului
 Bugetul local
 programe naționale
Consiliul local
2024
-pe străzile municipiului nu mai există câini fără stăpân

Programul / proiectul propus
Titlul:
Extinderea sistemului de monitorizare video a drumurilor orăşeneşti
Un sistem de monitorizare video poate conduce la
utilizarea adecvată a drumurilor orăşeneşti şi la
creşterea siguranţei de utilizare.
Populaţia municipiului
Sporirea nivelului de siguranţă în oraş
Este necesară asigurarea infrastructurii care să permită
creșterea nivelului de siguranță în oraș.
Instalare sistem video de supraveghere a drumurilor
orăşeneşti
 Bugetul local
 programe naționale
Consiliul local
2025
-20 de km de drumuri orăşeneşti monitorizate video
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3.4.Amenajarea teritoriului şi infrastructura de transport
3.4.1.Prezentare generală
Așa cum am precizat, municipiul Urziceni este nod rutier, aflat la intersecţia
drumurilor naţionale nr. 2 Bucureşti-Urziceni-Buzău-Roman-Suceava-Siret (E85), nr. 2A
Bucureşti~Urziceni-Hârşova-Constanţa(E60) şi nr. 1D Urziceni-Ploieşti.
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.
La nivel local există o rețea importantă de drumuri, în mare parte amenajate.

Sistemele de utilități pubice sunt bine reprezentate pentru toate categoriile de servicii
publice.
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Capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile (mc/zi) la
nivelul municipiului Urziceni
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Figura 67 Capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile

Lungimea totală a rețelei simple de distributie a apei potabile la
nivelul municipiului Urziceni
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Figura 68 Lungimea totală a rețelei simple de distributie a apei potabile

Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare la nivelul
municipiului Urziceni
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Figura 69 Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare
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Sunt 30 foraje amplasate astfel:
 3 foraje în incinta Stației Tratare Apă (localitatea Manasia);
 5 foraje în Municipiul Urziceni, str. Industriei;
 8 foraje în Municipiul Urziceni, sos. Buzăului;
 14 foraje în comuna Alexeni.
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.
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.
Alimentarea cu energie termică/încălzire centrală/gaze naturale
Distribuția gazelor naturale în Municipiul Urziceni se realizează de către GDF Suez, ca
urmare a preluării a Distrigaz Sud Rețele de compania franceză 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.

Gaze naturale distribuite la nivelul municipiului Urziceni (mii m3)
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Figura 70 Gaze naturale distribuite la nivelul municipiului
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Lungimea totala a conductelor de distributie a gazelor la nivelul
municipiului Urziceni
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Figura 71 Lungimea totala a conductelor de distributie a gazelor

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 Ministerul
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 GWh.
În ceea ce privește furnizarea de agent termic în sistem centralizat, anul 2003 este
ultimul an când acest sistem a funcționat la nivelul municipiului Urziceni.
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.
Rețeaua de telecomunicații, comunicații de date şi Internet
În general, infrastructura de telecomunicații în municipiul Urziceni este bine
dezvoltată, în prezent în sistemul de telefonie fixă există mai mulți operatori, cel mai
important fiind compania națională TELEKOM urmata apoi de RCS&RDS. Telefonia mobilă este
însă bine reprezentată de cele patru societății (ORANGE, VODAFONE, TELEKOM, DIGI Mobil),
gradul de acoperire prin telefonia mobilă crescând datorită expansiunii tehnicii în telefonia
fără fir.
Conexiunea la Internet a fost demarată rapid și este folosită atât de mediul public,
consumatori casnici, cât și de mediul de afaceri şi este asigurata atât de operatorii de
telefonie fixa cât şi de cei de telefonie mobile în special pentru abonații serviciilor de
telefonie mobile.
Serviciile poștale sunt asigurate de furnizorul național Poșta Română. Complementar,
există firme de servicii poștale și de curierat private, care în baza unei comenzi asigură servicii
pe raza municipiului Urziceni.
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3.4.2.Analiză SWOT
Puncte tari ale municipiului Urziceni:
- Existența unor legături directe între
oraş și municipiul București/
Slobozia/Ploiești/Buzău;
Acces
la
drumuri
naţionale,
judeţene;
- Acces la calea ferată;
- Reţea importantă de de drumuri
locale reabilitate;
- Extinderea suprafeţelor din
intravilanul localităţii;
- Realizarea a numeroase demersuri
pentru reabilitarea infrastructurii,
extinderea rețelelor de apă și
canalizare;
- Suprafețe importante de spații verzi;
- Rețele extinse de utilități.
Oportunități:
- Creşterea atractivităţii municipiului
pentru locuire;
- Existenţa resurselor nerambursabile
din fondurile structurale;
- Integrarea în strategiile de dezvoltare
ale judeţului;
- Dezvoltarea
unor
relaţii
de
parteneriat în vederea dezvoltării
infrastructurii.

Puncte slabe:
- PUG neactualizat momentan;
- Suprafeţa spaţiilor verzi sub media
europeană;
- Lipsa unei delimitări clare a zonei
industriale de cea de locuit;
- Existența
unor
drumuri
nemodernizate;
- Traversarea municipiului de către
DN2A;
- Transport în comun inexistent;
- Congestie în trafic;
Inexistența unei centuri ocolitoare.

Amenințări:
- Resurse bugetare reduse față de
nevoia de investiții în infrastructură;
- Creșterea traficului auto.

3.4.3.Obiective pentru domeniul „Amenajarea teritoriului şi infrastructura
de transport”
Obiectivul general în materie de amenajare a teritoriului şi infrastructura de transport
este reprezentat de “utilizarea optimă a teritoriului municipiului şi îmbunătăţirea
infrastructurii de transport” iar obiectivele specifice sunt:
1.Zonarea funcţională a teritoriului municipiului în acord cu tendinţele de dezvoltare a
acestuia;
2.Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel încât să fie reduse influenţele
negative asupra mediului şi confortului populaţiei;
3. Crearea design-ul sustenabil arhitectonic
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3.4.4.Fişe de proiect
Fişa 28
Domeniu
Amenajarea teritoriului
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului

Modul de implementare a
proiectului

Sursa de finanţare/posibile
surse de finanţare
Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fişa 29
Domeniu
Amenajarea teritoriului
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective

Motivaţia proiectului
Modul de implementare a
proiectului
Sursa de finanţare/posibile
surse de finanţare
Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Programul / proiectul propus
Titlul:
Finalizarea PUG şi regulament de urbanism detaliat
-Este necesară o revedere a zonării funcţionale;
-Populaţia municipiului;
-Zonarea funcţională a teritoriului municipiului în acord
cu tendinţele de dezvoltare a acestuia;
-Nevoia de a spori intravilanul localităţii, de a delimita
clar zona industrială de zona de locuit şi de a creşte
suprafaţa spaţiilor verzi
-Actualizarea PUG având în vedere: extinderea
intravilanului localităţii în sud şi nord est, delimitarea
clară a zonei industriale şi identificarea de noi spaţii
verzi
-Bugetul local
-Consiliul local
-2021
-PUG actualizat şi regulament de urbanism detaliat

Programul / proiectul propus
Titlul: Realizarea de noi drumuri orăşeneşti
-Expansiunea intravilanului trebuie însoţită
realizarea infrastructurii aferente
-Populaţia municipiului

de

-Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel încât
să fie reduse influenţele negative asupra mediului şi
confortului populaţiei
-Este necesară creşterea atractivităţii pentru locuire
prin crearea unei infrastructuri adecvate
-Realizarea a 5 km de drumuri orăşeneşti noi
-Bugetul local, bugetul de stat, fonduri structurale,
guvernamentale
-Consiliul local
-2025
-5 km de drum realizat
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Fişa 30
Domeniu
Amenajarea teritoriului
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective

Motivaţia proiectului
Modul de implementare a
proiectului
Sursa de finanţare/posibile surse
de finanţare
Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fişa 31
Domeniu
Amenajarea teritoriului
Cadrul general

Grup ţintǎ
Obiective

Motivaţia proiectului
Modul de implementare a
proiectului
Sursa de finanţare/posibile surse
de finanţare
Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare

Programul / proiectul propus
Titlul:
Reabilitarea drumurilor orăşeneşti
-Drumurile
orăşeneşti
necesită
permanentă
-Populaţia municipiului

o

întreţinere

-Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel încât
să fie reduse influenţele negative asupra mediului şi
confortului populaţiei
-Este necesară creşterea atractivităţii pentru locuire
prin crearea unei infrastructuri adecvate
-Reabilitarea drumurilor orăşeneşti şi alei pietonale,
trotuare, căi de acces etc.
-Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri structurale
-Consiliul local
-2030
-toate drumurile orăşeneşti reabilitate

Programul / proiectul propus
Titlul:
Transport local de călători propriu
-Oraşul are o suprafaţă mare, astfel încât este necesară
o linie de transport în comun doar în interiorul
municipiului
-Populaţia municipiului
-Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel încât
să fie reduse influenţele negative asupra mediului şi
confortului populaţiei
-Nu există transport local propriu
-Crearea unei linii de transport local în interiorul
municipiului, cu autobuze electrice
-Bugetul local
-POR
-Consiliul local
-2025
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Indicatori
Fişa 32
Domeniu
Amenajarea teritoriului

Cadrul general

Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului

Modul de implementare a
proiectului

Sursa de finanţare/posibile surse
de finanţare
Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Fişa 33
Domeniu
Amenajarea teritoriului
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a
proiectului

– Linie de transport local proprie

Programul / proiectul propus
Titlul:
Sistem de indicatoare cu denumirile străzilor, de
intrare/ieşire din localitate şi semne de circulaţie
-Design-ul local şi orientarea pe teritoriul municipiului
se pot îmbunătăţi prin utilizarea unui sistem de
indicatoare adecvat
-Populaţia municipiului, agenţi economici
-Crearea design-ul sustenabil arhitectonic
-Nu există un sistem complet de indicatoare cu numele
străzilor, un sistem adecvat de marcare a
intrărilor/ieşirilor din localitate şi nici semne de
circulaţie adecvate
-Realizarea şi montarea de: plăcuţe cu denumirile
străzilor şi indicatoare de orientare; Plachete de
marcare a intrărilor/ieşirilor din localitate;
-Semne de circulaţie adecvate
-Bugetul local
-Consiliul local
2024
-Toate străzile marcate;
-Toate intrările şi ieşirile din oraş marcate;
-Toate intersecţiile semnalizate adecvat

Programul / proiectul propus
Titlul:
Planul de mobilitate urbană
Este necesară o analiză a mobilității urbane, ca suport
pentru deciziile strategice în domeniu
Populaţia municipiului
Delimitarea teritoriului municipiului în acord cu
tendinţele de dezvoltare a acestuia
Nevoia de a planifica dezvoltarea municipiului în acord
cu tendințele de mobilitate.
Contractare, realizare plan de mobilitate urbană.
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Sursa de finanţare/posibile surse
de finanţare
Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fişa 34
Domeniu
Amenajarea teritoriului
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a
proiectului
Sursa de finanţare/posibile surse
de finanţare

Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fişa 35
Domeniu
Amenajarea teritoriului
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a
proiectului

Bugetul local
Consiliul local
2021
-Plan de mobilitate urbană realizat

Programul / proiectul propus
Titlul:
Pistă pentru biciclete
Este necesară crearea unor puncte de atracţie în oraş și
facilitarea deplasării populației.
Populaţia municipiului
Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel încât
să fie asigurat confortul populaţiei
Oraşul poate deveni un punct de atracţie pentru
biciclişti
Construirea pistei de biciclete
 Fonduri UE
 Bugetul de stat
 Bugetul județului
 Bugetul local
 programe naționale
Consiliul local, Consiliul Judeţean
2027
-20 km de pista de biciclete realizată

Programul / proiectul propus
Titlul:
Cadastrul general
Este necesară o revedere a zonării funcţionale a
municipiului
Populaţia municipiului şi agenţii economici
-Zonarea funcţională a teritoriului municipiului în acord
cu tendinţele de dezvoltare a acestuia;
Nevoia de a delimita clar zona extravilană
Realizarea cadastrului

131

URZICENI
centrul zonal al dezvoltării economice bazată pe inovare

Sursa de finanţare/posibile surse
de finanţare
Instituţia care raspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fișa 36
Domeniu
Amenajarea teritoriului
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a
proiectului
Sursa de finanţare/posibile surse
de finanţare

Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fișa 37
Domeniu
Amenajarea teritoriului
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului

 Bugetul de stat
 Bugetul local
 programe naționale
Consiliul local
2027
-cadastrul general realizat

Programul / proiectul propus
Titlul:
Construire pasaj pietonal calea ferată
Rețeaua de drumuri și accesul către diferite zone
trebuie permanent îmbunătățite
Populaţia
Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel încât să
fie asigurat confortul populaţiei
Este necesară creşterea atractivităţii municipiului prin
crearea unei infrastructuri adecvate
Realizare pasaj pentru a facilita accesul în oraș.

 Fonduri UE
 Bugetul de stat
 Bugetul județului
 programe naționale
Consiliul județean, Consiliul local
2029
Pasaj realizat

Programul / proiectul propus
Titlul:
Centura ocolitoare
Rețeaua de drumuri și accesul către diferite zone
trebuie permanent îmbunătățite.
Populaţia
Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel încât
să fie asigurat confortul populaţiei
Nevoia de a dezvolta rețeaua zonală de drumuri.
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Modul de implementare a
proiectului

Proiectare, execuție centură ocolitoare.

Sursa de finanţare/posibile surse
de finanţare
Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Bugetul de stat, POR, Bugetul local

Fișa 38
Domeniu
Amenajarea teritoriului

Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a
proiectului
Sursa de finanţare/posibile surse
de finanţare

Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Fișa 39
Domeniu
Amenajarea teritoriului

Cadrul general
Grup ţintǎ

Consiliul județean, Consiliul local
2026
2026 – centură ocolitoare realizată

Programul/proiectul propus
Titlul:
Proiecte integrate de reabilitare a drumurilor şi
peisagistică
Drumurile orăşeneşti necesită o întreţinere permanentă
Populaţia municipiului
Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel încât
să fie asigurat confortul populaţiei
Este necesară creşterea atractivităţii pentru locuire și
afaceri prin crearea unei infrastructuri adecvate
Refacere carosabil, trotuare, spaţii verzi, iluminat
public, reţea subterană de cabluri electrice, semne de
circulaţie
 Fonduri UE
 Bugetul de stat
 Bugetul județului
 Bugetul local
 programe naționale
Consiliul Local
2024
Reabilitare a minim 10 km de străzi – asfalt, trotuare,
spații verzi, cabluri, aliniamente, scuaruri etc.

Programul / proiectul propus
Titlul:
Realizarea Regulamentului local privind utilizarea
parcărilor publice
Există la nivelul municipiului locuri de parcare
amenajate, al căror număr va crește în viitor.
Populaţia
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Obiective
Motivaţia proiectului

Modul de implementare a
proiectului
Sursa de finanţare/posibile surse
de finanţare
Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel încât
să fie asigurat confortul populaţiei
Sunt necesare norme locale clare, cunoscute de
locuitorii municipiului, cu privire la modul de utilizare
a parcărilor publice.
Realizare, dezbatere, adoptare Regulament.



Bugetul local

Consiliul local
2022
2022 – Regulament local privind utilizarea parcărilor
publice
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3.5.Administraţia publică locală
3.5.1.Prezentare generală
Principalele atribuţii ale Consiliul Local al municipiului Urziceni sunt prevăzute la art.
129 din Codul Administrativ, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie
2019, cu modificările și completările ulterioare, subsumate mai multor categorii de
competențe, astfel:
 atribuţii privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a municipiului Urziceni;
 atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al municipiului Urziceni;
 atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de interes local;
 atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.

Principalele atribuţii ale Primarului municipiului Urziceni sunt prevăzute la art. 155 din
Codul Administrativ, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019,
cu modificările și completările ulterioare, subsumate mai multor categorii de competențe,
între care se disting:
 atribuţii referitoare la relația cu consiliul local;
 atribuţii referitoare la bugetul local al unității administrativ- teritoriale;
 atribuţii privind serviciile publice de interes local asigurate cetățenilor.
Structura aparatului de specialitate al primarului este redată prin organigramă:
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Figura 72 Organigrama aparatului de specialitate
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Patrimoniul municipiului Urziceni este alcătuit din bunurile mobile şi imobile aflate în
proprietatea publică şi în proprietatea privată a acestuia, precum şi drepturile şi obligaţiile
cu caracter patrimonial.
Principalii indicatori ai administrației locale se prezintă astfel:
Numărul de participanţi la ședințele Consiliului Local (cetăţeni)
Numărul adunărilor publice / an (2019)
Când a fost realizat ultimul sondaj în rândul populaţiei privind
problemele locale? (anul)
Numărul de petiţii / an (2019)
Numărul solicitărilor de informaţii în temeiul legii 544/2001 în
anul 2019
Primăria are un site propriu? (Da/Nu)
Numărul locurilor de afisaj stradal
Număr total personal angajat, din care (exclusiv demnitarii,
inclusiv secretarul orasului):
Funcţionari publici de execuţie
Funcţionari publici de conducere (inclusiv secretarul orasului)
Personal contractual
Personal contractual în funcţii de conducere
Absolvenţi de studii postuniversitare de specializare/cursuri
universitare de masterat
Absolvenţi studii universitare de licenţă
Absolvenţi studii liceale
Absolvenţi studii gimnaziale

50
1
2016
12
14
DA
3
52
31
4
21
1
5
34
2
4

În ceea ce privește bugetarea activității la nivelul UAT Urziceni, ar trebui să avem în
vedere cîteva elemente. Astfel, structura cheltuielilor pentru anul 2019 a fost următoarea:
Denumire indicatori

Mii lei

AUTORITĂŢI EXECUTIVE

7309,60

% din total
cheltuieli
26,67

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

640,00

2,34

ORDINE PUBLICA

594,00

2,17

ÎNVĂŢĂMÂNT

2822,03

10,30

SĂNĂTATE

1216,00

4,43

CULTURA

2443,00

8,91

ASISTENTA SOCIALA

2952,00

10,77

SERVICII PUBLICE

6092,28

22,23

PROTECŢIA MEDIULUI

2675,00

9,76

ACŢIUNI ECONOMICE

40,00

0,15

TRANSPORTURI

620,00

2,26

TOTAL:

27403,91

137

URZICENI
centrul zonal al dezvoltării economice bazată pe inovare

Denumire indicatori

VENITURI
VENITURI

DIN

IMPOZITE,

Mii lei

TAXE

SI

ALTE

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IV

%
din
total
venituri
7438,00
30,29

10752,00

43,79

SUME DAFALCATE DIN TVA

1882,00

7,67

SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT

4000,66

16,29

479,89

1,95

F.S.E.
TOTAL:

24552,55

În anul 2020, structura bugetului a fost următoare:

Bugetul local al municipiului Urziceni pe anul 2020, pe secţiuni, capitole,
subcapitole, titluri, articole si alineate, venituri în suma de 30.610,75 mii lei și cheltuieli în
suma de 31.890,62 mii lei cu un deficit de 1.279,87 mii lei, deficit ce va fi acoperit din
excedentul anilor precedenţi;

Din excedentul anilor precedenţi, în cuantum de 1.382,06 mii lei, se utilizează
suma de 1.279,87 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului
propriu;

Bugetul instituţiilor publice și activităţilor subordonate Consiliului Local
Urziceni a fost stabilit în cuantum de 695,00 mii lei;

Instituțiilor de învățământ le-a fost alocată suma de 1.205,00 mii lei;

Bugetul Spitalului Municipal Urziceni, a fost pe anul 2020, pe titluri, articole și
alineate în sumă de 22.812,00 mii lei la partea de venituri și 23.075,44 mii lei la partea de
cheltuieli, cu un deficit de 263,44 mii lei, deficit ce a fost acoperit din excedentul anilor
precedenţi;

50,00 mii lei au fost alocați pentru susţinerea cultelor religioase din municipiul
Urziceni.
Municipiul 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.
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.
3.5.2.Analiză SWOT
Puncte tari ale municipiului Urziceni:
Puncte slabe:
- Autorităţi locale deschise;
- Lipsa contactelor externe şi lipsa de
- Existenţa unui site şi a panourilor de integrare în circuitul administrativ naţional
şi internaţional;
informare;
- Imagine bună şi încredere în primar;
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- Dotare adecvată a instituţiei;
- Lipsa de motivare pentru o parte din
angajaţi.
- Grad ridicat de digitalizare;
- Derularea unor proiecte finanțate din
POCA
pentru
creșterea
capacității
administrative;
- Motivare adecvată a angajaților;
- Nivel de competență peste medie;
- Colaborare adecvată cu UAT-urile
învecinate.
Oportunități:
Amenințări:
- Creșterea gradului de descentralizare
- Educaţie,
cultură
civică
slab
şi autonomie locală;
dezvoltate, grad redus de participare civică;
- Existenţa resurselor nerambursabile
- Migrarea personalului calificat către
din fondurile structurale;
alte instituții publice.
- Dezvoltarea
unor
relaţii
de
parteneriat
în
vederea
dezvoltării
instituţionale;
- Înfrăţirea cu o localitate şi utilizarea
schimburilor de experienţă;
- Existenţa de organizaţii profesionale
ale funcţionarilor publici, spaţii utile de
informare, – asociaţia contabililor, informaticienilor, oraşelor etc.
3.5.3.Obiective pentru domeniul „Administraţie publică locală”
Obiectivul general în materie de “Creșterea capacității administrative” iar obiectivele
specifice sunt:
1.Îmbunătăţirea capacităţii administrative;
2.Îmbunătăţirea relaţiei cu cetăţenii şi mediul de afaceri;

3.5.4.Fişe de proiect
Fişa 40
Domeniu
Administratie publică
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului

Programul / proiectul propus
Titlul:
Adaptarea structurii organizatorice
-Organigrama, ROF-ul, fişele de post sunt instrumente
manageriale ce sprijină atingerea obiectivelor propuse
-Aparatul de specialitate al primarului
-Îmbunătăţirea capacităţii administrative
-Nevoia de a crea o structură organizatorică flexibilă
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Modul de implementare a
proiectului

-Adaptarea anuală a organigramei, regulamentului de
organizare şi funcţionare şi fişelor de post la nevoile
instituţiei şi schimbările legislative;

Sursa de finanţare/posibile
surse de finanţare
Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori

-Bugetul local

Fişa 41
Domeniu
Administraţie publică

Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a
proiectului
Sursa de finanţare/posibile
surse de finanţare
Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Fişa 42
Domeniu
Administraţie publică

Cadrul general

-Primarul
-Luna martie a fiecărui an
-Organigrama, ROF, fişe de post actualizate anual

Programul / proiectul propus
Titlul:
Analiza nevoilor de formare profesională ale
funcţionarilor publici şi participarea la diferite forme
de pregătire
-Funcţionarii publici au dreptul şi obligaţia să-şi
îmbunătăţească nivelul de pregătire profesională
-Funcţionarii publici
-Îmbunătăţirea capacităţii administrative
-Nevoia de a creşte nivelul de pregătire profesională
-Realizarea analizei nevoilor de formare profesională;
-Participarea la cursuri de formare profesională generale
şi specifice
-Bugetul local, POCA
-Primarul
-Anual – analiza nevoilor de formare profesională şi
participarea la forme de pregătire
-Rapoarte individuale şi raport general privind analiza
nevoilor de formare profesională;
-30 de angajaţi/an participă la diverse forme de
pregătire profesională

Programul / proiectul propus
Titlul:
Îmbunătăţirea capacităţii administrative prin utilizarea de
instrumente moderne de lucru
-Utilizarea unor instrumente precum Balanced
Scorecard, registrul riscurilor sau manual de proceduri
crează premisele unei activităţi performante
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Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a
proiectului
Sursa de finanţare/posibile
surse de finanţare
Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Fişa 43
Domeniu
Administraţie publică

Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului

Modul de implementare a
proiectului
Sursa de finanţare/posibile
surse de finanţare
Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori

-Funcţionarii publici şi aleşii locali
-Îmbunătăţirea capacităţii administrative
-Nevoia de a utiliza instrumente specifice managementului public modern în activitatea curentă
-Implementarea sistemului Balanced Scorecard

-Bugetul local
-Primarul
-2029
-2022 -proceduri actualizate, registrul riscurilor realizat
-2029 Balanced Scorecard realizat

Programul / proiectul propus
Titlul:
Creșterea nivelului de informare al cetăţenilor şi
mediului de afaceri din oraş
-Prin informare, cetăţenii pot deveni parteneri ai
autorităţilor locale
-Funcţionarii publici şi aleşii locali;
-Populaţia
-Îmbunătăţirea relaţiei cu cetăţenii şi mediul de afaceri
-Nevoia de a informa cetăţenii cu privire la modul de
lucru, obiectivele, proiectele şi realizările autorităţilor
locale
-Realizarea unei publicaţii permanente a municipiului;
-Site funcţional şi actualizat săptămânal;
-Bugetul local;
-Primarul
-2022
-Publicaţie ce apare trimestrial;
-Site actualizat săptămânal;
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Fişa 44
Domeniu
Administraţie publică

Cadrul general

Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului

Modul de implementare a
proiectului

Sursa de finanţare/posibile
surse de finanţare
Instituţia care răspunde
de realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Fişa 45
Domeniu
Administraţie publică
Cadrul general
Grup ţintǎ

Programul / proiectul propus
Titlul:
Creşterea nivelului de consultare a cetăţenilor şi
mediului de afaceri din oraş
-Prin consultare, cetatăţenii pot deveni parteneri ai
autorităţilor locale şi pot oferi soluţii pentru problemele
locale
-Funcţionarii publici şi aleşii locali, populaţia
-Îmbunătăţirea relaţiei cu cetăţenii şi mediul de afaceri
-Nevoia de a consulta cetăţenii cu privire la modul de
lucru, obiectivele, proiectele şi realizările autorităţilor
locale
-Organizarea de adunări publice pe cartiere, cel puţin
una pe an în fiecare cartier;
-Organizarea de întâlniri cel puţin odată pe an cu tinerii;
-Realizarea o dată la doi ani a unui sondaj de consultare
a populaţiei cu privire la problemele majore din oraş;
-Înfiinţarea Consiliului local al elevilor;
-Bugetul local
-Consiliul local
-2023
-2 adunări publice pe an;
-2 întâlniri pe an cu tinerii;
-1 sondaj de consultare la doi ani;
-Înfiinţarea Consiliului Local al elevilor;

Programul / proiectul propus
Titlul:
Continuarea actualizării/utilizării ISO și CAF
-Aceste instrumente au fost realizate și trebuie utilizate
-Funcţionarii publici şi aleşii locali

Obiective
Motivaţia proiectului

-Îmbunătăţirea capacităţii administrative
-Nevoia de a utiliza instrumente specifice managementului public modern în activitatea curentă

Modul de implementare a
proiectului

-Implementarea/actualizarea CAF și ISO
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Sursa de finanţare/posibile
surse de finanţare

-Bugetul local

Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului

-Primarul

Termen de realizare

-2022 – Plan CAF si ISO

Indicatori

-2022 -plan CAF implementat, ISO actualizat

3.6. Educaţie şi formare
3.6.1. Prezentare generală
Școala este un pilon esențial 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 de muncă și subiect al relațiilor sociale.
Unitățile de învățământ public 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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Indicatorii de bază privind sistemul de educație din Urziceni sunt următorii:
Indicator
Valoare
Numărul total al unităţilor de învăţământ
7
Licee – număr total
3
Număr clase
48
Număr calculatoare
293
Școli din învățământul primar și gimnazial – număr
2

total

Număr clase
Număr calculatoare
Grădinițe de copii – număr total
Număr clase
Număr calculatoare
Școli postliceale – număr total
Numărul total al elevilor înscriși, din care:
În învățământul liceal
În învățământul profesional, complementar
și de ucenici
În învățământul postliceal
În învățământul primar și gimnazial
Copii înscriși la grădiniță
Numărul total al personalului didactic, din care
În învăţământul preşcolar
În învăţământul primar și gimnazial
În învăţământul liceal
Facilităţi din dotarea unităţilor de învăţământ
avute în administrare:
Terenuri de sport
Săli de sport

50
88
1
7
25
1
4120
1522
284
150
1675
489
228
30
89
109
8
6

Evoluția populației școlare la nivelul municipiului Urziceni
5000
4000
3000
2000
1000
0

Elevi inscrisi in invatamantul postliceal
Elevi inscrisi in invatamantul profesional
Elevi inscrisi in invatamantul liceal
Elevi inscrisi in invatamantul gimnazial
Elevi inscrisi in invatamantul primar
Copii inscrisi in gradinite
Figura 73 Evoluția populației școlare
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Evoluția personalului didactic la nivelul municipiului Urziceni
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Figura 74 Evoluția personalului didactic

Evoluția numărului de absolvenți în unitățile școlare de la
nivelul municipiului Urziceni
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Figura 75 Evoluția numărului de absolvenți

3.6.2. Analiză SWOT
Puncte tari ale municipiului Urziceni:
- Amplasarea în apropierea municipiului București și Ploiești, accesul la
forme de pregătire;
- Autorităţi locale deschise, interesate
de procesul educativ;

Puncte slabe:
- Forţă de muncă puțin interesată de
recalificare;
- Dotări limitate care să sprijine
performanţa şcolară;
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-

Infrastructură şcolară importantă;
Populaţie şcolară importantă;
Şcoli şi gradiniţe dotate;
Personal didactic adecvat şi implicat.

Lipsa programelor de calificare,
recalificare pentru şomeri;
- Inexistenţa unor programe educative
pentru populaţie;
- Programe “after school” insuficiente;
- Spaţii
de
joacă pentru
copii
insuficiente;
- Inexistenţa unui centru de excelenţă
pentru copii cu rezultate bune.
Amenințări:
- Resurse bugetare reduse față de
nevoia de investiții în infrastructura de
educaţie;
- Scăderea gradului general de pregătire
pentru populaţia tânără;
- Riscul de abandon şcolar
-

Oportunități:
- Existenţa resurselor nerambursabile
din fondurile structurale pentru
educaţie;
- Integrarea
în
strategiile
de
dezvoltare ale judeţului;
- Dezvoltarea
unor
relaţii
de
parteneriat în vederea dezvoltării
infrastructurii educaţionale.

3.6.3. Obiective pentru domeniul „Educaţie şi formare”
Obiectivul general pentru domeniul educaţie şi formare este “dezvoltarea resurselor
umane prin îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale şi asigurarea accesului la diferite forme
de educaţie” iar obiectivele specifice sunt:
1. Menţinerea şi integrarea tinerilor în viaţa socială şi economică a comunităţii;
2. Creşterea accesului şi participării la formarea continuă;
3. Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaţionale

3.6.4. Fişe de proiect
Fişa 46
Domeniu
Educaţie şi formare

Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective

Programul / proiectul propus
Titlul:
Programe de consiliere şi orientare şcolară pentru
combaterea fenomenului de abandon şcolar
-Abandonul şcolar este un fenomen frecvent astăzi,
îndeosebi datorită condiţiilor sociale şi mediului familial
-Tinerii din oraş
-Menţinerea şi integrarea tinerilor în viaţa socială şi
economică a comunităţii
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Motivaţia proiectului
-Nu există nicio formă de prevenire a abandonului şcolar
Modul de implementare a -Instituţionalizarea unei forme permanente de consiliere
proiectului
pentru tineri
Sursa de finanţare/posibile
surse de finanţare
Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului

Termen de realizare
Indicatori

Fişa 47
Domeniu
Educaţie şi formare
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a
proiectului
Sursa de finanţare/posibile
surse
de finanţare
Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului

Termen de realizare
Indicatori

-POCU, bugetul local
-Consiliul Local;
-Instituţia de învăţămant;
-Inspectoratul Şcolar;
-Familii;
-ONG-uri
-2025 forma de consiliere funcţională
-Scăderea ratei de abandon şcolar cu 80% până în 2027

Programul / proiectul propus
Titlul:
Centru de excelenţă pentru tineri cu rezultate deosebite
-Sunt tineri cu rezultate deosebite al căror efort trebuie
susţinut
-Tineri cu rezultate deosebite
-Menţinerea şi integrarea tinerilor în viaţa socială şi
economică a comunităţii
-Promovarea tinerilor cu rezultate deosebite
-Analiza posibilităţilor de susţinere a acestora;
- Demersuri pentru acceptarea şi infiinţarea unui astfel de
centru
-Programe guvernamentale;
-Sponsorizări
-Consiliul Local;
-Instituţia de învăţământ;
-Inspectoratul Şcolar;
-Familii;
-ONG-uri
2024
-Centru de excelenţă funcţional în 2024
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Fişa 48
Domeniu
Educaţie şi formare
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a
proiectului
Sursa de finanţare/posibile
surse de finanţare
Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Fișa 49
Domeniu
Educaţie şi formare

Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a
proiectului
Sursa de finanţare/posibile
surse de finanţare
Instituţia care răspunde
de realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Programul / proiectul propus
Titlul:
Creşterea nivelului de educaţie civică și antreprenorială
-În oraş, participarea civică şi nivelul de instruire sunt
reduse
-Locuitorii municipiului
-Creşterea accesului şi participării la formarea continuă
-Creşterea nivelului de educaţie şi participare civică prin
instruire
-Organizarea anuală a unei sesiuni de formare având ca
temă sistemul de autorităţi publice, forme de participare
civică, antreprenoriat, protecția mediului
-Bugetul local;
-POCU
-Consiliul Local;
-Instituţia de învăţământ;
-ONG-uri
-2022
-Organizarea unei sesiuni de formare pe an cu minim 15
participanţi

Programul / proiectul propus
Titlul:
Formarea continuă a cadrelor didactice şi resurselor
umane din unităţile de învăţământ
-Formarea continuă a cadrelor didactice asigură premisele
unei educaţii performante
-Cadrele didactice din oraş
-Creşterea accesului şi participării la formarea continuă
-Nevoia de pregătire continuă a cadrelor didactice
- Evaluarea nevoilor de formare;
- Identificarea programelor aplicabile;
- Elaborarea proiectelor şi implementarea lor
-Bugetul local;
-Consiliul Local;
-Instituţii de învăţământ;
-2022
-20% din cadrele didactice urmează anual o formă de
pregătire
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Fişa 50
Domeniu
Educaţie şi formare

Cadrul general

Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a
proiectului
Sursa de finanţare/posibile
surse de finanţare
Instituţia care răspunde
De realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fişa 51
Domeniu
Educaţie şi formare

Programul / proiectul propus
Titlul:
Reabilitarea, dotarea şi modernizarea unităţilor de învăţământ
-Unităţile de învăţământ sunt într-o stare medie şi necesită
îmbunătăţiri şi modernizari continue (extinderi, dotări,
amenajări etc.)
-Unităţile de învăţământ
-Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaţionale
-Nevoia de a moderniza unităţile de învăţământ
- Evaluarea anuală a stării unităţilor de învăţământ;
- Realizarea modernizărilor identificate
-Bugetul local;
-Bugetul judeţului;
-Bugetul de stat
-Consiliul Local;
-Instituţia de învăţământ
-5 septembrie, în fiecare an
-modernizarea anuală a unităţilor de învăţământ

Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a
proiectului

Programul / proiectul propus
Titlul:
Cabinete medicale în şcoli şi grădiniţe
-Este necesară supravegherea din punct de vedere medical
a tinerilor
-Elevii şi preşcolarii din oraş
-Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaţionale
-Asigurarea unei stări de sănătate adecvate pentru tineri
-Infiinţarea a 2 cabinete medicale în unităţile de
învăţământ

Sursa de finanţare/posibile
surse
de finanţare
Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori

-Bugetul local;
-Bugetul judeţului;
-Bugetul de stat
-Consiliul Local;
-Instituţia de învăţământ
-2024
-2 cabinete medicale funcţionale

Cadrul general

149

URZICENI
centrul zonal al dezvoltării economice bazată pe inovare

Fişa 52
Domeniu
Educaţie şi formare
Cadrul general

Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a
proiectului
Sursa de finanţare/posibile
surse
de finanţare
Instituţia care răspunde
de realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Programul / proiectul propus
Titlul:
Program after-school
-Nu există suficiente forme de asigurare a pregătirii elevilor
după orele de şcoală până la venirea părinţilor de la locul
de muncă
-Copiii şi tinerii din oraş
-Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii educaţionale
-Nevoia de a realiza o pregătire a elevilor şi după orele de
şcoală, în condiţiile în care părinţii sunt la locul de muncă;
-Organizarea de programe after school pentru minimum 50
de elevi;
-Contribuţii private, POR

-Consiliul local;
-Instituţia de învăţământ
-2025
-50 de elevi cuprinşi în programe after school.
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3.7. Cultură, culte, sport şi agrement
3.7.1. Prezentare generală
Municipiul Urziceni a dat României importante personalități culturale: scriitorii
Alexandru Toma (1875 – 1954), membru titular al Academiei Române, Constantin Țoiu (19232012), scriitor și Jipa Ionescu (1912-1944), erou, căpitan aviator.

•
•
•
•
•
•
•
•

Principalele monumente istorice 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;
Conacul Gălățeanu.
În domeniul cultural, principalele instituții ale Municipiului Urziceni sunt:
Casa Municipală de Cultură;
Biblioteca Municipală Urziceni.
Valoare

Indicator
Număr total de biblioteci publice
Număr de volume deţinute
Număr de utilizatori / an
Număr total case de cultură / cămine
culturale
Număr utilizatori / an
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39

Numărul evenimentelor culturale
organizate în 2019
Număr total monumente publice

3
6
9
21 mai
6000

Număr total culte
Număr lăcaşe de cult
La ce dată se serbează ziua orasului?
Numărul de participanţi în 2019

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.

Evoluția numărului de cititori activi la nivelul municipiului
Urziceni
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Figura 76 Evoluția numărului de cititori

Evoluția personalului angajat în biblioteci la nivelul
municipiului Urziceni
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Figura 77 Evoluția personalului angajat în biblioteci
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Cea mai importantă 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. Stadionul folosit de club pentru disputarea meciurilor de acasă se numește
Tineretului, cu o capacitate de 8.000 locuri și 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 albalbastru, iar porecla ei este Chelsea de Ialomița. – Toate informatiile, exceptand partea cu
Fotbal Club Unirea 2015 sunt la trecut. Nu mai exista decat o urma a ceea ce a fost odata.
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3.7.2.Analiză SWOT
Puncte tari ale municipiului Urziceni:
- Autorităţi
locale
deschise
activităţilor culturale, sportive şi de
agrement;
- Existenţa unor monumente istorice;
- Implicare
bisericii
în
viaţa
comunităţii;
- Monumente istorice protejate;
- Existenţa bazelor sportive şi a
căminului cultural;
- Existența cluburilor sportive locale.
Oportunităţi:
- Existenţa resurselor nerambursabile
din fondurile structurale pentru
activităţi culturale, sportive şi de
agrement;
- Integrarea
în
strategiile
de
dezvoltare ale judeţului;
- Dezvoltarea
unor
relaţii
de
parteneriat în vederea dezvoltării de
activităţi culturale şi sportive;
- Perspectiva dezvoltării centrelor şi
cluburilor sportive

Puncte slabe:
- Dotări limitate pentru sport şi
agrement;
- Inexistenţa
unui
calendar
de
evenimente culturale la nivel local;
- Competiţii sportive în număr redus;
- Lipsa dotărilor pentru agrement.

Amenințări:
- Resurse bugetare reduse față de
nevoia de investiții în infrastructură
culturală şi sportivă;
- Sprijin redus din partea altor
autorităţi publice judeţene şi
naţionale;
- Lipsa de implicare a comunităţii
pentru crearea unei vieţi culturale şi
sportive a municipiului.
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3.7.3. Obiective pentru domeniul „Cultură, culte, sport şi agrement”
Obiectivul general în materie îl reprezintă “dezvoltarea infrastructurii pentru cultură,
sport şi agrement” iar obiectivele specifice sunt:
1.Punerea în valoare, dezvoltarea patrimoniului cultural local şi organizarea de evenimente culturale;
2. Dezvoltarea infrastructurii pentru practicarea sportului şi organizarea de competiţii
sportive;
3.Valorificarea resurselor naturale ale municipiului pentru crearea infrastructurii de
agrement.
3.7.4. Fişe de proiect
Fişa 53
Domeniu
Cultura, sport şi agrement
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiectiv
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a
proiectului
Sursa de finanţare/posibile
surse
de finanţare
Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori
Fişa 54
Domeniu
Cultura, sport si agrement
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiectiv
Motivaţia proiectului

Programul / proiectul propus
Titlul:
Biblioteca virtuală în şcoală
-Adaptarea bibliotecii la evoluţia tehnologică
-Locuitorii municipiului/elevii
-Punerea în valoare, dezvoltarea patrimoniului cultural
local şi organizarea de evenimente culturale
-Nevoia de a extinde resursele bibliotecii în concordanţă
cu noile tehnologii
-Achiziţia de echipamente pentru bibliotecă
-Dezvoltarea de resurse virtuale şi accesul la baze de date
cu fond de carte din ţară şi străinătate
-Bugetul local;
-Sponsorizări
-Consiliul Local;
-Biblioteca
-2023
-Biblioteca virtuală funcţională

Programul / proiectul propus
Titlul:
Consolidare, amenajare lăcaşe de cult
-Lăcaşele de cult din oraş trebuie protejate
-Locuitorii municipiului
-Punerea în valoare, dezvoltarea patrimoniului cultural
local şi organizarea de evenimente culturale
-Nevoia de a consolida şi amenaja lăcaşele de cult
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Modul de implementare a
proiectului
Sursa de finanţare/posibile
surse
de finanţare
Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori

-Consolidarea şi amenajarea lăcaşelor de cult
-POR;
-Sponsorizări
-Consiliul Local;
-Biserica
-2028
- Lăcaşe de cult consolidate şi amenajate

Fişa 55
Domeniu
Cultură, sport şi agrement
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiectiv
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a
proiectului
Sursa de finanţare/posibile
surse
de finanţare
Instituţia care răspunde
de realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Programul / proiectul propus
Titlul:
Amenajare şi reamenajare parcuri şi locuri de joacă
Suprafaţa parcurilor şi a locurilor de joacă este
insuficientă în raport cu populaţia
-Locuitorii municipiului
-Valorificarea resurselor naturale ale municipiului pentru
crearea infrastructurii de agrement
-Nevoia de a amenaja şi extinde suprafaţa parcurilor şi a
locurilor de joacă
-Amenajarea unui nou parc;
-Reamanajarea parcurilor existente;
-Reamenajarea locurilor de joacă
-Bugetul local;
- POR
-Consiliul local
-2024
-Un parc reamenajat;
-Un parc nou creat;
-Locuri de joacă reamenajate

Fişa 56
Domeniu
Cultura, sport şi agrement
Cadrul general

Grup ţintǎ

Programul / proiectul propus
Titlul:
Reabilitarea spaţiilor verzi dintre blocuri
-Spaţiile verzi dintre blocuri pot fi transformate în miniparcuri, astfel încât să se asigure premizele utilizării
adecvate a terenurilor din jurul blocurilor (raport optim
între spaţiu verde, alei pietonale şi locuri de parcare)
-Locuitorii municipiului
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Obiectiv
Motivaţia proiectului

Modul de implementare a
proiectului
Sursa de finanţare/posibile
surse
de finanţare
Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Fişa 57
Domeniu
Cultură, sport şi agrement
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiectiv
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a
proiectului
Sursa de finanţare/posibile
surse de finanţare
Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori

-Valorificarea resurselor naturale ale municipiului pentru
crearea infrastructurii de agrement
-Nevoia de a amenaja şi extinde suprafeţe verzi
amenajate şi realizarea unui echilibru în utilizarea
terenurilor din jurul blocurilor
-Amenajarea spaţiilor verzi, a aleilor pietonale şi a
locurilor de parcare din jurul blocurilor
-Bugetul local
-POR
-Consiliul local
-2027
-Toate spaţiile verzi din jurul blocurilor amenajate;
-Aleile pietonale din jurul blocurilor reabilitate;
- Locuri de parcare create

Programul / proiectul propus
Titlul:
Muzeul Urziceni - muzeul activităților industriale
-Activitatea culturală este redusă la nivelul municipiului și
nu există un spațiu pentru valorificarea istoriei localității
-Locuitorii municipiului
-Punerea în valoare, dezvoltarea patrimoniului cultural
local şi organizarea de evenimente culturale
-Nu există un muzeu al localității
-Demararea procesului de amenajare a unui muzeu

-Buget local
-POR
-Consiliul local
-2029
-Spaţiu identificat;
-Proiect realizat;
-Surse de finanţare identificate;
-Muzeu amenajat
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Fişa 58
Domeniu
Cultură, sport și agrement

Cadrul general

Grup ţintǎ
Obiectiv
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a
proiectului
Sursa de finanţare/posibile
surse de finanţare

Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Fişa 59
Domeniu
Cultură, sport şi agrement
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiectiv
Motivaţia proiectului
Modul de implementare a
proiectului

Programul/proiectul propus
Titlul:
Valorificarea, modernizarea, extinderea bazelor
sportive şi organizarea de competiţii sportive
Există pe teritoriul municipiului resurse pentru sport şi
organizarea unor competiţii sportive, în diferite domenii,
pe categorii de vârstă
Locuitorii municipiului/turiştii
Valorificarea infrastructurii pentru practicarea sportului și
organizarea de competiţii sportive
Nevoia de socializare şi mişcare pentru toate categoriile
de vârstă
- Valorificare, modernizare, extindere baze sportive
- Organizarea de două ori pe an de competiţii sportive,
pe categorii de vârstă
 Fonduri UE
 Bugetul de stat
 Bugetul județului
 Bugetul local
 programe naționale
 fonduri private și sponsorizări
Consiliul Local
2023
- Modernizarea şi extinderea bazelor sportive
- 2 competiţii sportive pe an

Programul/proiectul propus
Titlul:
Organizarea de evenimente culturale
Orașul dispune de o casă de cultură modernă, dar
insuficient valorificată.
Locuitorii municipiului
Dezvoltarea patrimoniului cultural local şi organizarea de
evenimente culturale
Nevoia de evenimente culturale
Organizarea a cel puțin două evenimente culturale pe lună
(inclusiv piese de teatru)
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Sursa de finanţare/posibile
surse de finanţare
Instituţia care răspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Bugetul local/Sponsorizări
Consiliul local
2021
Creşterea numărului de evenimente culturale organizate.
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Anexă
Proiecte propuse la nivel național/

Domeniu

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

regional/județean
Modernizare cale ferată
București Nord – Ciulnița

Drumuri

Modernizare gară Urziceni
Modernizarea drumurilor județene
Transport
comun

în

Transport public la nivel de județ

Drumuri

Sensuri giratorii pe E85

Biciclete

Rețea pistă biciclete utilitară și de
agrement la nivel de județ

Drumuri

Reabilitare drumuri naționale
Utilizarea aerodromului Alexeni pentru
transport de marfă

Domeniu

Proiecte propuse la nivel local

Sens giratoriu la intreare în Urziceni
spre Slobozia
Finalizarea PUG şi regulament de
Dezvoltare
urbanism detaliat
instituțională Compartiment de transport în cadrul
aparatului de specialitate
Cadastrul
general
al
orașului,
inventarierea
patrimoniului
local,
clarificarea
situației
juridice
a
drumurilor
Regulamentul local privind parcarea pe
teritoriul orașului
Protocoale de colaborare cu UAT-uri
învecinate
Revizuirea
procedurii
privind
licențierea taximetrelor
Drumuri

1
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Proiectul - O mașină, un copac
Aplicație pentru telefonul mobil și site
dedicat transportului în comun,
locurilor de parcare
Educație privind siguranța rutieră
Extinderea sistemului de iluminat
public
Extinderea sistemului de monitorizare
video a drumurilor orăşeneşti
Realizarea de noi drumuri orăşeneşti

Pietoni

Drumuri

Reabilitarea drumurilor orăşeneşti
Sistem de indicatoare cu denumirile
străzilor, de intrare/ieşire din localitate
şi semne de circulaţie
Reabilitarea spaţiilor verzi dintre
blocuri și a locurilor de parcare
Piste pentru biciclete

Parcări
Bicicliști

Transport
comun

Parcări pentru bicicliști în fața
instituțiilor publice, serviciu de
închirieri biciclete și trotinete.
în Amenajare stații de îmbarcare/
debarcare pentru transport în comun

Activitatea de

Stații de taximetre

taximetrie
Parcări

Amenajare locuri de parcare în centrul
orașului, Calea București, B-dul
Republicii, parcometre
Semafoare pentru trecerile de pietoni

Pietoni
Transport

în Transport în comun

comun
Drumuri

Sensuri unice

Domeniu
Amenajarea

Construire pasaj pietonal calea ferată

teritoriului
Drumuri

Centura ocolitoare

Accesibilitate

Parc Logistic (spații de depozitare)
2
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Anexă

Domeniu

Proiecte propuse

Economia

Parc Logistic/Industrial

locală

Mediu

Clusterul – sursă
economică locală
Incubator de afaceri

2021

de

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

dezvoltare

Creşterea vizibilităţii produselor şi
serviciilor
locale,
precum
şi
a
oportunităţilor pentru dezvoltarea de
afaceri
Facilitarea accesului la utilităţi și spații
(terenuri, clădiri) pentru întreprinderi
Facilitarea înființării de întreprinderi
sociale
Stației de sortare deșeuri reciclabile
Platformă
pentru
realizarea
de
compost pentru valorificarea deșeurilor
biodegradabile
Centru colectare DEEE (Dispozitive și
echipamente electrice și electronice) și
DBA (Deșeuri Baterii și Acumulatori).
Creşterea suprafeţelor acoperite cu
arbori şi arbuşti
Generalizarea utilizării gazului metan,
curentului electric şi a energiei solare
pentru locuinţe
Eliminarea
practicilor
ilegale
de
deversare pe sol a oricăror substanţe
lichide poluante precum şi a depozitării
necontrolate de deşeuri
Transferul lizierei Urziceni în domeniul
public local, salubrizarea zonei
Extindera sistemului de alimentare cu
apă şi canalizare
Dotări pentru serviciul de alimentare cu
apă și canalizare
Iluminat public ecologic, cu leduri și
panouri solare
Reabilitarea termică a blocurilor de
locuinţe şi a clădirilor publice
1
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Dezvoltare
socială

Măsurarea nivelului de noxe și agenți
alergeni
Extinderea continuă a spațiilor verzi,
plantarea de arbori și arbuști
Bursa locurilor de muncă
Baza de date a ocupaţiilor
Construirea de locuinţe sociale

Amenajarea
teritoriului

Dotări pentru spital și reabilitare
termică
Dotări pentru serviciu voluntar pentru
situaţii de urgenţă
Centru comunitar al persoanelor în
vârstă
Continuarea aplicării legislaţiei privind
câinii comunitari
Extinderea sistemului de monitorizare
video a drumurilor orăşeneşti
Finalizarea PUG şi regulament de urbanism detaliat
Realizarea de noi drumuri orăşeneşti
Reabilitarea drumurilor orăşeneşti
Transport local de călători propriu
Sistem de indicatoare cu denumirile
străzilor, de intrare/ieşire din localitate şi
semne de circulaţie
Planul de mobilitate urbană
Pistă pentru biciclete
Cadastrul general
Construire pasaj pietonal calea ferată
Centura ocolitoare
Proiecte integrate de reabilitare a
drumurilor şi peisagistică
Realizarea Regulamentului local privind
utilizarea parcărilor publice
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Administrație Adaptarea structurii organizatorice
publică

Educaţie
formare

Analiza nevoilor de formare
profesională ale funcţionarilor publici şi
participarea la diferite forme de
pregătire
Îmbunătăţirea capacităţii administrative
prin utilizarea de instrumente moderne de
lucru
Cresterea nivelului de informare al
cetăţenilor şi mediului de afaceri din
oraş
Creşterea nivelului de consultare a
cetăţenilor şi mediului de afaceri din
oraş
Continuarea actualizării/utilizării ISO și
CAF
şi Programe de consiliere şi orientare
şcolară pentru combaterea fenomenului
de abandon şcolar
Centru de excelenţă pentru tineri cu
rezultate deosebite
Creşterea nivelului de educaţie civică și
antreprenorială
Formarea continuă a cadrelor didactice
şi resurselor umane din unităţile de
învăţământ
Reabilitarea, dotarea şi modernizarea
unităţilor de învăţământ
Cabinete medicale în şcoli şi grădiniţe
Program after-school

Cultură,
sport şi
agrement

Biblioteca virtuală în şcoală
Consolidare, amenajare lăcaşe de cult
Amenajare şi reamenajare parcuri şi
locuri de joacă
Reabilitarea spaţiilor verzi dintre
blocuri
Muzeul Urziceni - muzeul activităților
industriale
Valorificarea, modernizarea,
extinderea bazelor sportive şi
organizarea de competiţii sportive
Organizarea de evenimente culturale
3
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PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ
DURABILĂ
URZICENI, 2021-2030
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Urziceni - 2030
Mobilitate pentru durabilitate!

URZICENI 2030
Orasul LUMINILOR
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PLANUL DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ
URZICENI, 2021-2030
Cuprins
Partea 1
1. Introducere
1.1.

Scopul și rolul documentației;

1.2.

Încadrarea în prevederile documentelor de planificare spațială;

1.3.

Încadrarea în prevederile documentelor strategice sectoriale;

1.4.

Preluarea prevederilor privind dezvoltarea economică, socială și de cadru natural
din documentele de planificare ale UAT

2. Analiza situaţiei existente
2.1.

Contextul socio-economic cu identificarea densităților de populație și a
activităților economice

2.2.

Reţeaua majoră de circulație

2.3.

Transport public

2.4.

Transport de marfă

2.5.

Mijloace alternative de mobilitate (deplasări cu bicicleta, mersul pe jos și
persoane cu mobilitate redusă)

2.6.

Managementul traficului (staţionarea, siguranţa în trafic, sisteme inteligente de
transport, signalistică)

2.7.

Identificarea zonelor cu nivel ridicat de complexitate (zone centrale protejate,
zone logistice, poli ocazionali de atracție/generare de trafic, zone intermodalegări, aerogări, etc)

3. Evaluarea impactului actual al mobilității
3.1.

Impactul asupra elementelor de mediu

3.2.

Siguranța în trafic și impactul asupra cadrului social

3.3.

Nivel de accesibilitate si tendințe de dezvoltare

3.4.

Capacitate de transport
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4. Dezvoltarea și calibrarea modelului de transport urban multimodal
4.1

Generare și atragere deplasări

4.2

Distribuție între zone

4.3

Distribuție între modurile de transport

4.4

Afectare pe rețea

Partea a 2-a
5. Obiective și direcții de acțiune
5.1.

La scara periurbană/metropolitană

5.2.

La scara localităţilor

5.3.

La nivelul cartierelor /zonelor cu nivel ridicat de complexitate

6. Scenarii de mobilitate pe baza modelului de trafic
6.1.

Scenariu de mobilitate la scara periurbană/metropolitană

6.2.

Scenariu de mobilitate la scara localităţii

6.3.

Scenariu de mobilitate la nivelul cartierelor /ariilor cu nivel ridicat de
complexitate

Partea a 3-a
7.

Planul de acțiune
Anexe
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1.Introducere
1.1.Scopul și rolul documentației
Termenul de urbanism a fost definit sub diverse forme, considerându-se că reprezintă:
„un ansamblu complex de activităţi de proiectare, avizare, aprobare a unor planuri sau
autorizare a construcţiilor viitoare pentru oricare tip de localitate urbană sau rurală1” sau ”un
ansamblu de măsuri politice, administrative, financiare, economice, sociale sau tehnice
destinate să asigure o dezvoltare armonioasă a unui oraş2”
Urbanizarea poate fi înţeleasă asemenea unui proces continuu şi complex în care au
loc, în acelaşi timp o serie de fenomene legate de concentrarea populaţiei, precum şi diverse
modernizări şi schimbări sociale. Centrul urban sau oraşul poate fi considerat o zonă
administrativă sau o arie economică funcţională3.
Dezvoltarea urbană poate fi privită şi ca un proces de creştere şi amplificare însoţit de
o serie de transformări calitative generate de aplicarea unor strategii, politici, programe de
dezvoltare. Dezvoltarea urbană reprezintă un proces complex, interactiv, aceste
caracteristici fiind determinate de derularea proiectelor de dezvoltare în fazele de elaborare,
planificare, implementare şi evaluare, faze ce implică o serie de actori ale căror decizii
determină traiectoria dezvoltării.
Politica de dezvoltare urbană constituie prin urmare un set de măsuri (naţionale,
regionale şi locale) integrate (economice, sociale, culturale, de mediu, de transport şi de
securitate) care se adresează oraşelor. Formularea unor politici de dezvoltare durabilă are
drept scop îmbunătăţirea unei situaţii existente, eliminarea disfuncţionalităţilor, echilibrarea
şi consolidarea unor direcţii de dezvoltare. În funcţie de specificul fiecărui oraş, sectoarele
acoperite de politicile de dezvoltare includ: gestionarea terenurilor, locuirea, serviciile
publice, protecţia mediului, dezvoltarea socio-economică, modalităţi de revitalizarea urbană.
Dezvoltarea urbană se confruntă tot mai mult cu problemele globale de structurare a
oraşelor. Aceste gen de probleme se dovedesc deosebit de complexe atunci când este vorba
de definirea ariei geografice, de extinderea localităţilor, de remodelare sau evidenţierea
rolului indispensabil pe care centrii urbani îl reprezintă în actualul proces de dezvoltare

1

L. Şăineanu ( 1998), Dicţionar Universal al Limbii Române, Editura Litera, Chişinău, p.1056.
C. Hubert ( 1993), Les Principles de L’urbanisme ( Connaissance de droit) Edition Dalloz, Paris, p. 1.
3
Dragoș Dincă, Cătălin Dumitrică, Dezvoltare și planificare urbană, Ed. Prouniversitaria, București,
2010, p.69 și urm.
2
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economică. În definirea oraşului se ţine cont de dimensiunea minimă critică şi de un nivel al
densităţii populaţiei. Astfel oraşele reprezintă o concentrare spaţială a populaţiei şi a
activităţilor socio-economice.
Complexitatea oraşului este dată de diversitatea funcţiilor sale, zonarea funcţională,
poziţionarea geografică. Oraşele sunt generatoare de activităţi economice, oferind
oportunităţi de ocupare, educaţie, sănătate şi alte servicii sociale, fiind în acelaşi timp
principalii consumatori de resurse naturale şi principalii generatori de poluare şi deşeuri.
Ca unitate administrativ-teritorială de bază şi ca sistem social-economic şi geografic,
oraşul are două componente:
- componenta teritorială – intravilanul, care reprezintă suprafaţa de teren ocupată sau
destinată construcţiilor şi amenajărilor şi extravilanul care reprezintă restul teritoriului
administrativ al oraşului;
- componenta demografică socio – economică, care constă în grupurile de populaţie şi
activităţile economice, sociale şi politico-administrative care se desfăşoară pe teritoriul
localităţii.
Se poate discuta prin urmare de existenţa unui sistem urban ale cărui elemente sunt
reprezentate de: „cadrul natural, unităţile economice, dotările urbane, forţa de muncă,
populaţia, locuinţele, spaţiile plantate, circulaţia, echiparea tehnică” pentru a cărei bună
funcţionare este necesară dezvoltarea şi implementarea funcţiilor oraşului: economicosocială, de locuire, cultural administrativă şi de servire, de comunicare, ecologică şi de
relaxare, estetică, strategică.
Instrumentele ce pot fi utilizate în cadrul politicilor de dezvoltare urbană sunt:
-strategia de dezvoltare urbană;
-planurile urbanistice;
-strategia de eficiență energetică;
-strategia serviciilor de utilități publice;
-planul de mobilitate urbană.
Acest din urmă intrument (PMUD) are rolul de a contura strategii, proiecte, acțiuni prin
care se realizează transportul durabil, suport pentru creșterea economică durabilă.
Un plan de mobilitate urbană durabilă este un plan strategic conceput pentru a satisface
nevoia de mobilitate a şi companiilor în oraşe şi în împrejurimile acestora, pentru a avea o
mai bună calitate a vieţii. Acesta se bazează pe practicile existente de planificare şi ia în
considerare principiile de integrare, participare şi evaluare4.

4

ORIENTĂRI - DEZVOLTAREA ŞI IMPLEMENTAREA UNUI PLAN DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ, p.7,
Comisia Europeană Directoratul General pentru Mobilitate şi Transport Unitatea C.1
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Planul de Mobilitate Urbană Durabilă este, așadar, un instrument de dezvoltare urbană,
ce vizează:
-modelarea traficului;
-identificarea de soluții privind mobilitatea din oraş şi din zonele învecinate;
-identificarea de soluții de eficienţă energetică şi protecţie a mediului.
Potrivit Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată cu
completările și modificările ulterioare, Anexa 2, Planul de mobilitate urbană este
instrumentul de planificare strategică teritorială prin care sunt corelate dezvoltarea
teritorială a localităţilor din zona periurbană/metropolitană cu nevoile de mobilitate şi
transport al persoanelor, bunurilor şi mărfurilor. (expresie introdusă prin art. I pct. 401 din
O.U.G. nr. 7/2011, astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 46 din Legea nr. 190/2013, în
vigoare de la 13 iulie 2013).
Scopul PMUD este de a identica soluții de mobilitate astfel încât să se asigure suportul
necesar pentru pregătirea și implementarea proiectelor și măsurilor finanţate prin programele
operaţionale și alte surse de finanțare, dar și pentru susţinerea implementării unor proiecte
de interes naţional care influenţează mobilitatea în aria de studiu.
Prin PMUD sunt vizate următoarele aspecte:
Reducerea utilizării automobilelor personale în oraș și îmbunătățirea calității
mediului;
Dezvoltarea și modernizarea transportului public și a modurilor de transport local
(mersul pe jos, mersul cu bicicleta) și creșterea calității vieții;
Organizarea transportului de mărfuri și persoane;
Sprijinirea mediului de afaceri.
PMUD vizează toate cele șapte domenii ale dezvoltării5:

5

Dincă D, Servicii publice si dezvoltare locala, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2008, p.77
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Educație,
știință și
cercetare

Amenajarea
teritoriului

Cultură,
sport,
agrement

Dezvoltare
socială

Guvernare
locală

Protecția
mediului

Dezvoltare
economică

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă vizează municipiul Urziceni din județul Ialomița,
fiind un document de nivel strategic, ce cuprinde analiza situației actuale, obiective
strategice, operaționale, căi de acțiune pentru atingerea obiectivelor și scenarii posibile.
Pe baza acestui document se va demara procedura de evaluare a impactului PMUD asupra
mediului, inclusiv informarea şi consultarea publicului. Ulterior, în faza de implementare a
PMUD, vor fi necesare studii de fezabilitate privind investițiile propuse, conform legislaţiei în
vigoare, inclusiv în ceea ce privește amplasamentul exact și soluția tehnică optimă.
Se recomandă actualizarea periodică a PMUD, cel puţin o dată la 5 ani sau mai des, în
funcție de evoluțiile viitoare ale orașului.
Modernizarea și reorganizarea sistemului de mobilitate în zona orașului Urziceni reprezintă
o preocupare în contextul inițiativelor similare de la nivelul Regiunii Sud-Muntenia, porninduse de la constatarea că sistemul actual nu este adecvat pentru dezvoltarea economică, socială
și de mediu, având în vedere:
numărul în creștere de autovehicule;
numărul de călătorii pe persoana/ zi;
numărul important de locuri de muncă din zonă;
densitatea mare a populației;
infrastructura de drumuri insuficientă
pentru o dezvoltare economică și socială;
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rata crescută de accidente/ fatalitate6;
volumul mare al tranzitului din zonă.

În acest context, PMUD trebuie să acopere toate tipurile de transport din întreaga
aglomerare urbană, inclusiv cele publice și private, de pasageri și de marfă, motorizat și
nemotorizat, în mișcare și parcările.
Planul analizează și propune acțiuni în următoarele domenii:
 Structura și capacitatea instituționala: Planul propune o structură instituțională care
are menirea de a asigura planificarea și coordonarea acțiunilor la nivelul orașului și
corelarea cu acțiunile de la nivelul Regiunii Sud-Muntenia, inclusiv aplicarea legislației
europene si naționale (aplicarea Regulamentului 1370/2007 privind transportul public
și realizarea unor contracte transparente de servicii publice cu operatorii de
transport, o mai bună supraveghere a cheltuielilor publice);

6

România a înregistrat în 2019 - 96 de decese rutiere pe milion de locuitori, cea mai mare rată din UE.
Situația este neschimbată din 2018. În ultimul deceniu, numărul deceselor a scăzut cu 22%, deși cea
mai
mică
cifră
a
fost
înregistrată
în
2014.
Sursa:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1004
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 Transportul rutier: se propune revizuirea rețelei de drumuri și asigurarea utilizării
optime a acestora, inclusiv prin utilizarea unor instrumente inteligente de
monitorizare;
 Politica de parcare: sunt vizate măsuri de asigurare a locurilor de parcare și aplicarea
de măsuri de taxare a autoturismelor parcate pe domeniul public;
 Transportul public de pasageri prin mijloace auto dar și feroviar: PMUD propune
măsuri de creștere a calității acestora;
 Transportul nemotorizat: Planul include o serie de măsuri de creștere a atractivității,
siguranței și securității mersului pe jos, cu bicicleta și trotineta;
 Siguranța rutieră: Planul de Mobilitate Urbană Durabilă prezintă acțiuni de
îmbunătățire a siguranței rutiere pe baza unei analize a problemelor principale de
siguranță rutieră și a zonelor de risc din mediul urban studiat.
Prioritățile de care s-a ținut cont în elaborarea planului de mobilitate urbană al
municipiului Urziceni sunt:
1. O mai bună conectare în interiorul orașului și cu localitățile învecinate;
2. Realizarea sistemului public de transport local al orașului;
3.Realizarea rețelei de piste pentru biciclete și alei pietonale;
4. Îmbunătățirea conexiunii dintre ariile funcționale ale orașului, pentru dezvoltarea zonelor
rămase în urmă permițând locuitorilor din zonele mai puțin dezvoltate, acces la locuri de
muncă, educație, servicii de sănătate, cultură;
5. Reducerea poluării aerului prin încurajarea investițiilor în transport electric și descurajarea
creșterii numărului de autoturisme prin aplicarea unei politici de parcare integrată;
6. Reducerea numărului de accidente prin creșterea siguranței și securității în circulație;
7. Aplicarea politicii europene pentru sprijinirea persoanelor cu posibilități reduse de
mobilitate;
8. Dezvoltarea intermobilității și a transportului de marfă eficient;
9.Facilitatea dezvoltării economice;
10.Realizarea unei structuri de coordonare a implementării planului de mobilitate.
Metodologia de realizarea a planurilor de mobilitate urbană sustenabilă a fost definită
de către Comisia Europeană în documentul “Orientări – Dezvoltarea și implementarea unui
plan de mobilitate urbană durabilă7”. Conform acestui document, un plan de mobilitate

7

Rupprecht Consult – Forschung und Beratung GmbH, Clever Strasse 13 – 15, 50668 Cologne,
Germany, www.mobilityplans.eu
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urbană durabilă este un plan strategic conceput pentru a satisface nevoia de mobilitate a
oamenilor și companiilor în orașe și în împrejurimile acestora, pentru a avea o mai bună
calitate a vieţii.
În Planul de Acţiune pentru Mobilitatea Urbană, publicat în 2009, Comisia Europeană a
propus accelerarea adoptării Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă în Europa, oferind
material îndrumător, promovând schimbul de bune practici, identificând puncte de referinţă
și susţinând activităţile educaţionale pentru profesioniștii din domeniul mobilităţii urbane.
În martie 2011, Comisia Europeană a emis Cartea Albă a Transporturilor ”Foaie de Parcurs
pentru un Spaţiu European Unic al Transporturilor – Către un sistem de transport competitiv
și eficient din punct de vedere al resurselor” (COM(2011) 0144 final). Cartea Albă a
Transporturilor propune spre examinare posibilitatea transformării Planurilor de Mobilitate
Durabilă într-un proces de elaborare obligatoriu pentru orașe de o anumită dimensiune, în
conformitate cu standardele naţionale bazate pe liniile directoare ale UE. De asemenea,
sugerează explorarea unei legături între dezvoltarea regională şi fondurile de coeziune și
oraşe şi regiuni care au prezentat un certificat de Audit al Performanţei și Durabilităţii
Mobilităţii Urbane.
Documentul prezintă o foaie de parcurs pentru 40 de iniţiative concrete, care vor contribui
la creșterea mobilităţii, înlăturarea barierelor majore în domenii-cheie, reducerea
consumului de combustibil și creșterea numărului de locuri de muncă. În același timp,
propunerile sunt realizate pentru a reduce dependenţa Europei de importurile de petrol și
pentru a reduce emisiile de carbon în transport cu 60% până în 2050.
Astfel, ţintele principale de atins până în 2050 includ, printre altele8:
dispariţia progresivă a utilizării autovehiculelor care folosesc combustibil convenţional
în orașe;
utilizarea în pondere de 40% a combustibililor de tip durabil, cu emisii reduse de carbon
în domeniul aviaţiei; reducerea cu cel puţin 40% a emisiilor de carbon în transporturi;
transportul feroviar și naval să preia 50% din călătoriile de distanţă medie realizate pe
căi rutiere.
Toate acestea vor trebuie să contribuie la o reducere de 60% a emisiilor de carbon în
transporturi.
Ghidurile pentru Dezvoltarea și Implementarea unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă au
fost publicate în ianuarie 2014 de către Comisia Europeană. Acestea au rolul de a oferi sprijin
și îndrumare pentru transportul urban, părţi interesate în dezvoltarea și punerea în aplicare
a unui plan de mobilitate urbană durabilă.
8

Ghidului Jaspers (februarie 2015), p.3
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Orientările definesc un plan de mobilitate urbană durabilă ca un plan strategic conceput
pentru a satisface nevoile de mobilitate ale persoanelor și întreprinderilor din orașele și
împrejurimile lor, pentru o mai bună calitate a vieţii. Acestea subliniază că un PMUD se
bazează pe practici de planificare existente, luând în considerare principii precum integrare,
participare și evaluare. Orientările sugerează că PMUD ar trebui să ia în considerare
următoarele obiective principale:
asigurarea diferitelor opţiuni de transport tuturor cetăţenilor, astfel încât să permită
accesul la destinaţii și servicii esenţiale;
îmbunătăţirea siguranţei și securităţii;
reducerea poluării atmosferice și fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a
consumului de energie;
îmbunătăţirea eficienţei și rentabilităţii transportului de persoane și mărfuri;
creșterea atractivităţii și calităţii mediului urban și a peisajului urban, pentru
beneficiul cetăţenilor, economiei și societăţii în ansamblu.
În România a fost elaborate documentul Orientări. Dezvoltarea şi implementarea unui
plan sustenabil de mobilitate urbană de către Agenția Locală a Energiei Alba - ALEA în
cadrul proiectului BUMP - Boosng Urban Mobility Plans (www.bump-mobility.eu), pe baza
documentului « Guidelines. Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plans“,
versiunea ianuarie 2014 (prefață revizuită), elaborat pentru Comisia Europeană.
Prin acest document se apreciază că planificarea pentru viitorul oraşelor trebuie să fie
centrată pe cetăţeni; cetăţenii ca şi călători, ca oameni de afaceri, ca şi consumatori, clienţi,
sau orice rol ar putea avea ei, oamenii trebuie să fie parte a soluţiei; realizarea unui plan de
mobilitate urbană durabilă inseamnă “Planificare pentru Oameni”.
Pornind de la practicile și cadrele de reglementare existente, caracteristicile de bază ale
unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă sunt:
O viziune pe termen lung și un plan de implementare clar;
O abordare participativă;
Dezvoltarea echilibrată și integrată a tuturor modurilor de transport;
Integrarea pe orizontală și verticală;
Evaluarea performanţelor actuale și viitoare;
Monitorizare, revizuire și raportare periodică;
Luarea în considerare a costurilor externe pentru toate modurile de transport.
Potrivit acestui document (p.6), planificarea mobilității urbane durabile se deosebește
fundamental de planificarea tradițională a transportului, prin următoarele:
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Elaborarea planului de mobilitate urbană al municipiului Urziceni urmează o succesiune
de etape care descriu procesul general. Fiecare pas descrie o activitate care contribuie la
planul de ansamblu și reprezintă o componentă importantă în dezvoltarea sa. Este esențial ca
fiecare etapă a acestui proces să fie efectuată integral și rezultatele obținute să fie utilizate
în abordarea următoarelor etape:
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Metodologia se bazează pe bunele practici internaționale în pregătirea planurilor de
mobilitate și este în concordanță cu orientările prevăzute în ghidul UE în acest domeniu9.
PMUD stabileşte obiectivele, acțiunile, resursele și responsabilitățile prin care
prioritățile identificate se vor realiza. Proiectele propuse pentru atingerea obiectivelor
descriu recomandări, resursele şi etapele necesare, precum şi o serie de indicatori care
facilitează măsurarea progresului în implementare.
PMUD este corelat cu documentele de referinţă de la nivel european, naţional, regional
şi judeţean, urmărind integrarea orașului în circuitele economice, turistice, culturale etc. de
la diferite niveluri și corelarea eforturilor diferiților actori implicați în procesul de dezvoltare.
Procesul de elaborare a PMUD a urmărit să reunească şi să integreze puncte de vedere,
opinii, propuneri diverse, venite din medii diferite ale oraşului, printr-un efort ce a presupus
9

Ghidul Jaspers, p.8
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aplicarea de chestionare, organizarea de interviuri, consultări și dezbateri publice care au
condus la un exercitiu colectiv de identificare a problemelor locale şi formulare a priorităţilor
locale.
PMUD s-a realizat la propunerea autorităţilor locale executive, în contextul în care nu
exista un astfel de instrument de planificare.
Pentru a asigura eficienţa eforturilor de elaborare, s-a optat pentru o metodologie
testată anterior, în cazuri similare, ce a inclus elemente de implicare directă a comunităţii,
prin solicitarea de puncte de vedere, chestionare, interviuri, pornind de la ipoteza că
cetăţenii şi reprezentanţii administraţiei publice locale au interesul şi cunoştinţele necesare
pentru a identifica diversele priorități locale.
Din punct de vedere metodologic, PMUD a fost elaborat cu ajutorul următoarelor
instrumente şi proceduri de lucru:
-analiza de date statistice din surse organizate – au fost culese date pentru 500 de
indicatori locali organizaţi pe şapte domenii majore (economie, mediu, amenajarea
teritoriului – urbanism – infrastructură de transport, dezvoltare socială, instituții locale,
educație, cultură – culte - sport - agrement). Datele au fost furnizate de către autoritățile
publice locale sau de către deținătorii oficiali ai acestora (INS, ONRC);
-comparaţii de date statistice pe scară evolutivă – datele culese au fost analizate,
interpretate evolutiv pentru a sesiza trenduri locale;
-interviuri cu actorii locali ai dezvoltării şi cercetare sociologică – autorităţi locale,
executiv şi deliberativ, cetăţeni, aparatul de specialitate al primarului, reprezentanți ai unor
societăți comerciale și asociații locale;
-analiza SWOT;
-analiza şi interpretarea unor studii, rapoarte, cercetări, strategii şi norme locale,
judeţene, regionale, naţionale şi europene;
-formularea de obiective, subobiective, acțiuni și proiecte de dezvoltare;
-analiza resurselor necesare pentru fiecare tip de proiect și alocarea acestora.
-planificarea acțiunilor pentru a asigura premisele realizării acestora.
Coordonare şi punerea în aplicare a palnului
După elaborare şi aprobarea de către Consiliul Local, este necesară formalizarea unei
structuri permanente responsabilă de coordonarea implementării PMUD. Această activitate va
fi asumată şi asigurată de autorităţile publice locale ale municipiului Urziceni.
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Structura permanentă care va asigura coordonarea va fi de sine stătătoare, creată
special cu acest scop. Această structură va cuprinde funcţionari publici cu specializări
tehnice, financiare şi juridice. Structura va fi condusă de către primar/viceprimar.
Eventual, poate fi cooptat şi un consultant și un grup consultativ format din cetățeni sau / și
ONG-uri locale.

Consiliul local

Primar/Viceprimar

Consultant

Grup consultativ
coconsultativ

Responsabili cu profil
economic, juridic, tehnic

Coordonatori de proiecte

Figura Structura permanentă pentru coordonarea

Responsabilităţile structurii de coordonare - propuneri:
-

Asigură coordonarea şi evaluarea stadiului implementării PMUD;

-

Monitorizează modul de aplicare;

-

Asigură resursele tehnice şi administrative necesare bunei implementări

a PMUD;
-

Asigură diseminarea informațiilor și culegerea de feedback privind

aplicarea PMUD;
-

Organizarea

monitorizării,

evaluării

şi

revizuirii

periodice

a

implementării.
Pentru a se asigura succesul aplicării în practică, PMUD trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii după aprobarea sa:
-

acordul şi susţinerea din partea consiliului local şi a comunităţii;

-

elaborarea planurilor operaționale de aplicare;

-

monitorizarea cel puțin anual a planurilor operaționale și a stadiului atingerii
obiectivelor propuse;

-

susţinerea din partea sectorului privat;

-

informarea permanentă a comunităţii cu privire la progresul punerii în aplicare.
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1.2.Încadrarea în prevederile documentelor de planificare spațială
Elaborarea PMUD Urziceni s-a realizat prin integrarea și corelarea prevederilor
documentelor strategice în domeniu, elaborate la nivel național, județean și local.
1.2.1. Strategia de dezvoltare teritorială a României10
Strategia de dezvoltare teritorială a României adoptată de către Guvernul României în
data de 5.10.2016.
Strategia de dezvoltare teritorială a României este documentul care stă la baza
întregului sistem de planificare spațială (amenajarea teritoriului și urbanism) la nivel național
fundamentând documentele strategice de nivel regional, județean și local (strategii de
dezvoltare teritorială , planuri de amenajarea teritoriului, planuri de dezvoltare regională) și
documentaţiile operaționale (planuri de urbanism), precum şi celelalte strategii de dezvoltare
de la nivel naţional cu relevanţă şi impact teritorial.
SDTR este un instrument care poate contribui semnificativ la asigurarea bunei
guvernanțe sprijinind realizarea unui proces de deciziei publică bine fundamentat, mult mai
riguros și mult mai predictibil față de oameni.
Strategia de dezvoltare teritorială a României este documentul programatic prin care
sunt stabilite liniile directoare de dezvoltare teritorială a României la scară regională,
interregională și națională precum și direcțiile de implementare pentru o perioadă de peste
20 de ani, integrându-se aici și aspectele relevante la nivel transfrontalier și transnațional.
Strategia de dezvoltare teritorială a României este prevăzută în Legea nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată cu completările și modificările
ulterioare. Aceasta cuprinde viziunea de dezvoltare a teritoriului național pentru orizontul de
timp 2035.
Perspectiva de dezvoltare a teritoriului național are la bază consolidarea poziției
strategice a României în raport cu principalele axe de dezvoltare continentale și globale.
Acest lucru se va realiza prin valorificarea avantajelor naturale ale teritoriului național și prin
proiectarea unei structuri funcționale a teritoriului capabilă să susțina o creștere economică
durabilă.
Urmărind întărirea coeziunii teritoriale, SDTR propune un set de politici de dezvoltare
teritorială axate pe diferite tipuri de teritorii: zone montane, urbane, zone cu specific
geografic, etc.
10

http://www.sdtr.ro/44/Strategie
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SDTR propune:
Susținerea dezvoltării policentrice a teritoriului național;
Sprijinirea dezvoltării zonelor economice cu vocație internațională;
Asigurarea unei conectivități crescute a orașelor mici și mijlocii cu orașele mari;
Susținerea dezvoltării infrastructurii de bază prin asigurarea accesului tuturor
localităților la servicii de interes general;
Intărirea cooperării între autoritățile publice de la diferite niveluri administrative în
scopul asigurării unei dezvoltări armonioase a teritoriului național.
Având la bază perspectivele enunţate, care configurează rolul strategiei în raport cu
politicile sectoriale şi sistemul de planificare teritorială, măsurile şi proiectele identificate
prin procesul de planificare sunt încadrate în două paliere operaţionale, respectiv:


măsuri teritoriale şi proiecte adresate unor provocări manifestate la întreg
teritoriu naţional şi prin a căror implementare se urmăreşte atingerea unui impact
la scară naţională;



măsuri teritoriale şi proiecte adresate unor provocări manifestate la nivelul unor
zone specifice de la nivelul teritoriului (spre exemplu zone urbane, zone rurale,
zone montane, zone transfrontaliere, zona costieră) prin a căror implementare se
urmăreşte obţinerea unui impact semnificativ la nivelul teritoriilor
SDTR furnizează un model complet de dezvoltare a teritoriului naţional, în

succesiunea: analiză - diagnostic - viziune - scenarii – obiective strategice – obiective specifice
- măsuri naţionale - acțiuni - proiecte prioritare - măsuri teritoriale integrate, model bazat
pe asumarea coeziunii teritoriale.
Obiectivele generale privind dezvoltarea teritoriului national, pentru orizontul 2035,
stabilite în cadrul strategiei sunt:


Asigurarea unei integrări funcţionale a teritoriului naţional în spaţiul european
prin sprijinirea interconectării eficiente a reţelelor energetice, de transporturi și
broadband;



Creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitară și a
serviciilor publice în vederea asigurării unor spaţii urbane şi rurale de calitate,
atractive şi incluzive;



Dezvoltarea unei reţele de localităţi competitive şi coezive prin sprijinirea
specializării teritoriale și formarea zonelor urbane funcționale;



Protejarea patrimoniului natural și construit şi valorificarea elementelor de
identitate teritorială;



Creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a proceselor de dezvoltare
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teritorială.
SDTR reprezintă viziunea asumată a Guvernului şi Parlamentului României privind
dezvoltarea teritoriului naţional pentru orizontul de timp 2035: România în 2035 este o țară
cu un teritoriu funcțional, administrat eficient, care asigură condiții atractive de viață și
locuire pentru cetățenii săi şi are un rol important în dezvoltarea zonei de sud-est a
Europei.
1.2.2. Planul de Amenajare a Teritoriului Național ‐ PATN
Planul de Amenajare a Teritoriului Național are caracter director si fundamenteazã
programele strategice sectoriale pe termen mediu și lung și determinã dimensiunile, sensul și
prioritățile dezvoltării în cadrul teritoriului României, în acord cu ansamblul cerințelor
europene.
Secțiunile Planului de Amenajare a Teritoriului Național sunt:
Căi de comunicaţie, aprobată prin Legea nr. 363/21.09.2006 privind aprobarea
planului de amenajare a teritoriului național, Secţiunea I ‐ Reţele de transport,
modificată în 2019;
Ape, aprobată prin Legea nr. 171/04.11.1997 privind aprobarea Planului de amenajare
a teritoriului național, Secţiunea a II‐a ‐ Apă, cu modificările și completările ulterioare;
Zone protejate,aprobată prin Legea nr. 5/06.03.2000 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului național, Secţiunea a III‐a ‐ Zone protejate, modificată în
2016;
Reţeaua de localități aprobata prin Legea nr. 351/06.07.2001 privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului național, Secţiunea a IV‐a ‐ Reţeaua de localităţi,
cu modificările și completările ulterioare;
Zone de risc natural, aprobată prin Legea nr. 575/22.10.2001 privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului național, Secţiunea a V‐a ‐ Zone de risc natural;
Turismul, aprobată prin Legea nr. 190/26.05.2009 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului național, Secţiunea a V‐a ‐ Zone cu resurse turistice;
Dezvoltarea rurală ‐ Planul de amenajare a teritoriului național, Secțiunea a VIII-a Zone
rurale, neaprobată.
Infrastructura pentru educaţie ‐ Planul de amenajare a teritoriului național, Secțiunea
a VII-a ‐ Infrastructura pentru educaţie, neaprobată.

19

URZICENI
Mobilitate pentru durabilitate!

Potrivit Legii nr. 351/06.07.2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
național, Secţiunea a IV‐a ‐ Reţeaua de localităţi, rangurile localităților sunt următoarele:
a) rangul 0 - Capitala României, municipiu de importanţă europeană;
b) rangul I - municipii de importanţă naţională, cu influenţă potenţială la nivel european;
c) rangul II - municipii de importanţă interjudeţeană, judeţeană sau cu rol de echilibru în
reţeaua de localităţi;
d) rangul III - oraşe;
e) rangul IV - sate reşedinţă de comună;
f) rangul V - sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor.

Figura Rețeaua urbană - categorii de mărime demografică a orașelor (Sursa: DGDRI/MDRAP)

Rețeaua urbană a României este alcătuită din 319 localităţi urbane – 103 municipii și
216 oraşe. Conform raportului Băncii Mondiale, Oraşe competitive. Remodelarea economiei
geografice a României, „pe hârtie, România este una dintre cel mai slab urbanizate ţări din
Europa. Parţial, această caracterizare poate fi atribuită însă modului în care sunt definite
zonele urbane ale României”. Indexul de aglomerare pentru România sugerează faptul că
nivelul de urbanizare este mai mare cu aproximativ 10% faţă de datele oficiale – adică 65%
faţă de 55%.
20
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1.2.3.Planul de Amenajare a Teritoriului Județean, actualizat 2018, Ialomița
Din punct de vedere spațial, județul Ialomița în perspectiva anului 2030 este proiectat
ca rețea de dezvoltare policentrică funcțională atât în interior, cât și în context regional și
național. Obiectivele de dezvoltare teritorială, proiectate în orizontul de timp 2030, vizează
coeziunea teritorială, direcționată către realizarea unui parteneriat teritorial durabil,
consolidarea competitivității urbane, coroborată cu revigorarea zonelor vulnerabile și
promovarea zonelor cu valori culturale și naturale certe, recunoscute.
În conformitate cu componentele identificate – două cu dimensiune spațială explicită
și o componentă de susținere a dezvoltării spațiale, strategia elaborează un pachet complex
de obiective generale și obiective sectoriale, ce abordează integrat problematica domeniilor
țintă. Sunt formulate astfel două obiective strategice generale – unul cu caracter spațial și
unul cu caracter instituțional, fiecare detaliat, prin obiective strategice sectoriale.
Obiectivele strategice generale și sectoriale sunt următoarele:

În cadrul Obiectivului Sectorial - Asigurarea protejării valorilor naturale, sunt incluse
două politici:

Menținerea integrității și calității patrimoniului natural și resurselor naturale,
care include următoarele programe:
- Programul 2a-1. Protecția și conservarea biodiversității;
- Programul 2a-2. Împăduriri și creare de suprafețe împădurite;
- Programul 2a-3. Reabilitarea sistemelor de irigații;
- Programul 2a.-4. Protejarea terenurilor la inundații.

Protecția și valorificarea peisajului, care include următoarele programe:
- Programul 2b – 1. Valorificarea turistică a resurselor de apă;
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- Programul 2b – 2. Punerea în valoare a zonelor de peisaj deosebit;
- Programul 2b - 3. Asanarea și reabilitarea zonelor de peisaj degradat;
- Programul 2b – 4. Amenajarea punctelor de panoramă și trasee de vizibilitate.
Tabel Coordonarea obiectivelor de dezvoltare spațială a județului Ialomița cu instrumentele
financiare ale UE/ prioritățile 2021-202711

1.3.Încadrarea în prevederile documentelor strategice sectoriale
1.3.1.POR Sud-Muntenia 2021-2027
Programul Operațional Regional (POR) al Regiunii Sud-Muntenia pentru perioada 2021-2027
își propune să asigure continuitatea viziunii strategice privind dezvoltarea durabilă și
echilibrată a regiunii, completând direcțiile, acțiunile și prioritățile privind dezvoltarea
acesteia din Planul de Dezvoltare Regională (PDR) 2014-2020 și Strategia de Specializare

11

PATJ Ialomița, pag. 106
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Inteligentă a regiunii (RIS3) 2014 - 2020 implementate prin POR 2014-2020 și alte programe
naționale și europene12.
Procesul de fundamentare și elaborare al POR se bazează pe luarea în considerare a
următoarelor particularități ale regiunii:


Oportunitățile existente în regiune sunt legate de patrimoniul natural diversificat, de
resursele agricole importante, de densitatea mare de rețele TEN-T, de tendințele de
concentrare și specializare a activității economice, de existența unor centre urbane
relativ mari și a unor orașe mici și medii cu multe similitudini.



O caracteristică aparte, cu multiple implicaţii de ordin socio-economic, o reprezintă
faptul că este singura regiune din ţară care conţine o regiune enclavă în partea
mediană, şi anume regiunea Bucureşti – Ilfov, cea mai dezvoltată regiune din România.
Aflate în zona de dominaţie a municipiului Bucureşti, oraşele din regiunea Sud
Muntenia sunt puternic polarizate economic şi social de către acesta și au mari
dificultăți cu retenția populației tinere și specializate.



Regiunea este caracterizată de existenţa unei reţele de aşezări urbane de dimensiuni
mici şi medii cu o capacitate de polarizare relativ redusă. Nu are niciun oraș peste
250.000 locuitori, așa cum au majoritatea regiunilor din România. Există în schimb
două centre de polarizare (Ploiești și Pitești) și conurbații de localități relativ mici13,
cu funcțiuni și probleme similare, deci înclinate către cooperare. Expansiunea urbană
necontrolată și nesustenabilă și distrugerea patrimoniului cultural și industrial
generează probleme atât de ordin social, cât și de mediu.



O altă caracteristică geografică cu implicații majore în dezvoltarea regiunii este
prezența, în partea de sud a regiunii, a fluviului Dunărea, declarat parte a Coridorului
Paneuropean de transport VII al UE;



Cu toate progresele și creșterea economica înregistrata în perioada 2014 – 2018,
regiunea Sud Muntenia rămâne o regiune care se încadrează în categoria regiunilor
cele mai puțin dezvoltate, în concordanță cu clasificarea Uniunii Europene, având un
PIB situat la 26% din media UE 2814.



Regiunea se confruntă cu o accentuare a disparităților de dezvoltare între partea de
nord și sud. Astfel, partea de nord (formată din județele Argeș, Prahova și Dâmbovița)

12

https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/
Conurbația Valea Prahovei – este o aglomerare liniară de orașe de dimensiuni similare (mici) – Azuga,
Bușteni, Sinaia, Comarnic, Breaza – cu un profil economic similar, dominat de sectorul turistic, nevoi
și provocări comune de dezvoltare: accesibilitatea redusă (lipsa unei autostrăzi), infrastructura
turistică deficitară, promovarea insuficientă a potențialului turistic, dotarea tehnico-edilitară
deficitară, expansiunea necontrolată a zonelor rezidențiale (secundare), îmbătrânirea demografică,
managementul integrat al zonelor protejate, transportul în comun.(PDR, 2021 – 2027).
14
Eurostat, 2018.
13
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este puternic industrializată (în special industriile constructoare de mașini, extractivă
și metalurgică), generând împreună cca 70% din PIB-ul regional. Restul celor patru
județe (Călărași, Giurgiu, Teleorman și Ialomița) au o contribuție mult mai scăzută la
formarea PIB-ului regional (cca 30%), fiind specializate în agricultură, domeniu care
presupune forță de muncă mai puțin calificată și cu o intensitate scăzută a tehnologiei.
Nivelul de trai este mai ridicat în județele Arges și Prahova decât în restul regiunii.


În economia regiunii, după industrie, au o importanță deosebită turismul (stațiunile
montane de pe Valea Prahovei15), agricultura, fondul forestier și energia; toate aceste
domenii sunt însă foarte expuse riscurilor schimbărilor climatice și dezastrelor naturale
sau modificărilor de mediu.



Mobilitatea și conectivitatea sunt afectate de infrastructura deficitară și de condițiile
geografice.



Sud Muntenia este a doua regiune la nivel național ca mărime a populației (peste 3,2
mil. locuitori). Un procent semnificativ al populaţiei trăieşte în oraşe mici, comune şi
sate, caracterizate de o dezvoltare modestă. Scăderea populației din mediul urban a
fost mai accentuată decât în mediul rural, având loc un proces lent de dezurbanizare
la nivel regional (42% din populația regiunii trăiește în mediul urban).



Regiunea este afectată de declin demografic (cauzat de scăderea natalității, dar și de
migrație) și de îmbătrânirea populației. Nivelul de instruire al populației este mediu,
iar nivelul de ocupare al forței de muncă este redus.

POR SM 2021–2027 și-a stabilit drept obiectiv general stimularea creșterii economice
inteligente, durabile și echilibrate a regiunii Sud Muntenia, care să conducă la
îmbunătățirea calității vieții comunităților locale prin sprijinirea capacității de inovare și
digitalizare a administrației publice locale și economiei regionale, dezvoltarea sustenabilă
a infrastructurii și a serviciilor și valorificarea potențialului cultural și turistic al regiunii.
Au fost identificate 7 priorități, ce corespund celor 5 obiective de politică stabilite de
Comisia Europeană pentru perioada 2021–2027.
Obiective strategice sectoriale
Pornind de la specificul regional, de la lecțiile învățate în perioada 2014–2020 și
documentele programatice regionale (PDR și RIS3), investițiile pentru dezvoltarea regională
sustenabilă vor fi realizate prin urmărirea unui număr de șapte obiective strategice, fiecare
dintre ele răspunzând unei provocări de dezvoltare.

15

Sinaia, Bușteni și Azuga.
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Obiectivul strategic 1 - Stimularea dezvoltării inteligente și durabile a regiunii, bazată
pe inovare, digitalizare și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial.
Obiectivul strategic 2 - Creșterea eficienței administrației publice ca urmare a
digitalizării serviciilor publice
Obiectivul strategic 3 – Stimularea tranziției regiunii către o economie cu emisii zero
prin creșterea eficienței energetice, îmbunătățirea protecției mediului și creșterea
mobilități urbane
Obiectiv strategic 4 – Cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane la
rețeaua TEN-T prin investiții în infrastructura rutieră de drumuri județene.
Obiectiv strategic 5 – Creșterea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii
în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii
educaționale.
Obiectiv strategic 6 – Creșterea atractivității regiunii prin investiții în infrastructura de
turism și patrimoniu cultural.
Obiectiv strategic 7 – Dezvoltarea capacității administrative a AMPOR.
1.3.2 Dcumente elaborate la nivel European și național
Înspre o nouă cultură privind mobilitatea urbană (Comisia Europeană, 2007,
COM/2007/ 0551);
Planul

de

acţiune

privind

mobilitatea

COM/2009/0490);
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Foaie de parcurs pentru un spaţiu european unic al transporturilor – Către un sistem
de transport competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor (Comisia
Europeană, 2011, COM/2011/0144);
Un concept privind Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă (Comisia Europeană, 2013,
COM/2013/0913 - Annex 1);
Chemare la acţiune privind transporturile de marfă în spaţiul urban (Comisia
Europeană, 2013, SWD/2013/524);
Chemare la acţiune privind o mai bună reglementare a accesului vehiculelor în spaţiul
urban (Comisia Europeană, 2013, SWD/2013/526);
Acţiune concertată în privinţa siguranţei rutiere urbane (Comisia Europeană, 2013,
SWD/2013/525);
Ghid – Dezvoltarea Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă (Ghid Comisia Europeană,
2014);
Ghidul JASPERS privind Pregătirea Planului de Mobilitate Urbana Durabilă;
Planul de Dezvoltare Regională pentru perioada 2014 – 2020.

1.4.Preluarea prevederilor privind dezvoltarea economică, socială și de cadru natural
din documentele de planificare ale UAT
Strategia de dezvoltare a municipiului Urziceni
Strategia este în curs de elaborare, evidențiind următoarele elemente:
1.Oraș fără un profil economic dominant;
2.Migrarea forței de muncă spre București;
3.Tehnologii învechite în industrie și agricultură;
4.Degradarea amenajărilor pentru recreere și agrement;
5.Conectivitate redusă cu localitățile vecine;
Printre elementele distinctive putem enumera:
- proximitatea unor localități mari;
-poziționarea pe rute importante de transport;
-existența forței de muncă;
-potențial de transformare în pol de dezvoltare economică;
-teritoriu disponibil pentru expansiunea urbană.
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Scenariul "IF NOT"
Riscurile neasumării rolului corect în dezvoltarea orașului pe termen mediu și lung sunt:
1. Dezvoltare întâmplătoare, necoordonată, pe întreg spațiul urban;
2. Imposibilitatea coordonării proiectelor locale, județene, naționale și internationale;
3. Eficiența scăzută în administrarea dezvoltării;
4.Valorificare scăzută a oportunităților de dezvoltare.
Conceptul zonificării
1. Crearea unui pol local, capabil să centralizeze și să controleze dezvoltarea zonelor
înconjurătoare:
- prin implementarea unui set de politici de atragere a investițiilor;
-prin dezvoltarea atreprenoriatului zonal;
- prin echiparea cu dotările necesare și revitalizarea celor existente.
2. Eficientizarea și dezvoltarea sistemului de infrastructură:
- prin extinderea rețelelor tehnico edilitare în teritoriu;
- prin completarea și îmbunătățirea sistemului de axe rutiere;
- prin eficientizarea sistemului de transport.
3. Valorificarea durabilă a resurselor de patrimoniu natural și construit:
- prin protejarea și extensia zonelor împădurite;
- prin promovarea și sprijinirea unei noi tipologii de turism (ecoturism, etc);
- prin monitorizarea și sancționarea poluatorilor, cât și favorizarea implementării
tehnologiilor cu grad redus de poluare;
- prin reabilitarea fondului construit de valoare și valorificarea sa.
Municipiul Urziceni are potențial pentru transformarea într-un pol urban, fapt ce impune
existența unei strategii coerente de dezvoltare a acestui oraș.
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Figura: zona de influență a municipiului Urziceni
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2.Analiza situaţiei existente
2.1.Contextul socio-economic cu identificarea densităților de
populație și a activităților economice
2.1.1. Aşezarea geografică
2.1.1.1. Regiunea Sud-Muntenia
Din punct de vedere administrativ-teritorial, România cuprinde 320 orașe, din care 103
municipii, 2.856 de comune şi 12.955 sate. Municipiile, orașele și comunele sunt grupate în
41 de județe şi municipiul București. Aproximativ 66 % din orașele României au o populație
sub 20.000 locuitori și, în general, depind de o singură activitate economică, în special
industrială.
Un număr de 25 de municipii au o populație de peste 100.000 locuitori.
Pentru atingerea obiectivelor de bază ale politicii de dezvoltare regională, România a
fost împărțită în 8 regiuni de dezvoltare, prin asocierea voluntară a județelor
corespunzătoare. Spre deosebire de comune, orașe, municipii și județe, regiunile de
dezvoltare nu sunt unități administrativ-teritoriale și nu au personalitate juridică:
-

Regiunea de dezvoltare Nord – Est

-

Regiunea de dezvoltare Sud – Est

-

Regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia

-

Regiunea de dezvoltare Sud – Vest Oltenia

-

Regiunea de dezvoltare Vest

-

Regiunea de dezvoltare Nord – Vest

-

Regiunea de dezvoltare Centru

-

Regiunea de dezvoltare București – Ilfov
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Figura – Harta regiunilor României

Sursa: www.adrcentru.ro
Regiunea Sud Muntenia este localizată în partea de sud a României, învecinându-se la
nord cu regiunea Centru, la est cu regiunea Sud - Est, la vest cu regiunea Sud – Vest, iar la sud
cu Bulgaria, limita fiind dată de fluviul Dunărea. Cu o suprafaţă de 34453 km2, reprezentând
14,5% din suprafaţa României, regiunea Sud Muntenia ocupă locul al 3-lea ca mărime din cele
8 regiuni de dezvoltare.
Figura Harta regiunii de dezvoltare Sud Muntenia
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O caracteristică aparte, cu multiple implicaţii de ordin socio-economic, o reprezintă
faptul că este singura regiune din ţară ce conţine o regiune enclavă în partea mediană, şi
anume regiunea Bucureşti – Ilfov. Un alt aspect favorabil îl reprezintă şi prezenţa, în partea
de sud, a fluviului Dunărea, fapt ce oferă posibilitatea de a avea conexiuni cu cele opt ţări
riverane, iar prin intermediul canalului Dunăre – Marea Neagră de a avea ieşire la Marea
Neagră şi acces la portul Constanţa, principala poartă maritimă a ţării.
Pe teritoriul regiunii se întâlnesc toate formele de relief, de la zone montane în nord,
la zone de câmpie şi Lunca Dunării în sud şi în est. Regiunea deţine cea mai mare suprafaţă
agricolă dintre toate regiunile din România, dispunând de peste 2,4 milioane ha agricole. Cu
doar 0,67 milioane ha păduri şi altă vegetaţie forestieră, regiunea se plasează pe penultimul
loc în topul regiunilor, iar cu 0,1 milioane ha suprafaţă ocupată cu ape şi bălţi, ocupă locul al
2-lea în top.
Din punct de vedere administrativ, regiunea Sud Muntenia este formată din 7 judeţe
(Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman), 16 municipii, 32 de
oraşe şi 519 comune cu 2019 sate.
În ceea ce priveşte suprafaţa regiunii, se poate observa că cea mai mare pondere este
deţinută de judeţele Argeş (19,8%), Teleorman (16,8%) şi Călărași (14,8 %), iar cea mai mică
de judeţul Giurgiu (10,2 %).
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Tabel Organizarea administrativ teritorială a Regiunii Sud Muntenia, la 31 decembrie
2011

Regiunea
Sud

Suprafaţa

Ponderea în

totală

regiune

-km2-

%

34453

Număr

Număr

Număr

Număr

municipii

oraşe

comunelor

satelor

16

32

519

2019

Muntenia
Argeș

6826

19,8

3

4

95

576

Călărași

5088

14,8

2

3

50

160

Dâmbovița

4054

11,8

2

5

82

353

Giurgiu

3526

10,2

1

2

51

167

Ialomița

4453

12,9

3

4

59

127

Prahova

4716

13,7

2

12

90

405

Teleorman

5790

16,8

3

2

92

231

Cu o populaţie de peste 3,2 milioane de locuitori, reprezentând 15% din populaţia
națională, regiunea Sud Muntenia este a doua cea mai populată regiune a României. Din
punctul de vedere al evoluţiei demografice, trendul este unul descrescător, anual populația
scăzând în medie cu peste 13.000 de persoane. Sud Muntenia este regiunea din România cu
cel mai mare număr de locuitori în mediul rural (57% dintre rezidenți).
Cele peste 53.000 de unităţi locale active din regiunea Sud Muntenia au obţinut peste
12,8% din cifra de afaceri obţinută de unităţile locale existente la nivel naţional, regiunea
situându-se pe locul al doilea pe plan național după București-Ilfov.
Din punctul de vedere al investiţiilor nete realizate, cu peste 10 miliarde de lei,
regiunea Sud Muntenia ocupă de asemenea locul al doilea în topul regiunilor din România la
acest capitol.
Înregistrând o cifră de afaceri de peste 42% din cifra totală de afaceri a regiunii,
industria este motorul economic. Cu toate acestea, aproximativ 70% dintre salariaţii din
regiune activează în domeniul serviciilor.
Zona de câmpie a Regiunii Sud-Muntenia, care cuprinde integral Județele Ialomiţa,
Călăraşi, Giurgiu și Teleorman, precum și partea de sud a Județelor Argeş, Dâmbovița și
Prahova, este cel mai important pol agricol al României.
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Figura Ponderea în total național a principalilor indicatori ai ramurilor economice
relevante de la nivelul regiunii Sud Muntenia

Sursa: Strategia de specializare inteligentă în regiunea Sud Muntenia16
În ceea ce privește dinamica populației regiunii, în ultimii douazeci de ani se
constată o reducere dramatică a populației.
Figura Evoluția populației regiunii Sud Muntenia
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Sursa: Tempo Online17

2.1.1.2. Județul
Județul Ialomița se află în partea de sud-est a țării, în Câmpia Bărăganului, diviziune
estică a Câmpiei Române, pe cursul inferior al Ialomiței și la interferența unor vechi și
importante drumuri comerciale, prin care capitala țării este legată cu Moldova și cu litoralul
Mării Negre.

16

https://www.adrmuntenia.ro/strategia-pentru-specializare-inteligenta-a-regiunii-sud-muntenia-pentruperioad/static/892
17 http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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Suprafața totală a județului Ialomița este de 4.453 km2 (445.289 ha.), din care: 3.736
km2 suprafață agricolă, 258 km2 suprafață cu vegetație forestieră, 389 km2 terenuri cu altă
destinație și aproape 69 km2 terenuri neproductive.
Coordonate geografice extreme în care județul Ialomița este încadrat sunt
următoarele:


spre Nord – 44°51˘ latitudine nordică (la nord de satul Malu Roșu, comuna

Jilavele);


spre Sud – 44°20˘ latitudine nordică (la sud de cartierul Buliga, municipiul

Fetești);


spre Est – 28°06˘ longitudine estică (la est de satul Retezatu, comuna Stelnica);



spre Vest – 26°18˘ longitudine estică (la vest de satul Răsimnicea, comuna

Rădulești – fostă Brazii).
Vecinii județului Ialomița sunt:


la Nord – județele Brăila și Buzău;



la Nord-Vest – județul Prahova;



la Vest – județul Ilfov;



la Sud – județul Călărași;



la Est – județul Constanța.18

Referitor la activitatea economică, indicele producției industriale a înregristrat în
perioada 2019-2020 un trend descendent. Indicele producţiei industriale măsoară evoluţia
rezultatelor activităţilor cu caracter industrial de la o perioadă la alta, acesta fiind un indice
de volum. Pentru calculul IPI se utilizează date cantitative privind producţia unui număr
însemnat de produse, care constituie un eşantion reprezentativ pe principalele grupe
industriale.
Figura Evoluția indicelui producției industriale

18

http://cjialomita.ro/ialomita-ta/asezare-si-date-geografice/
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De asemenea, în ceea ce privește activitatea economică este relevant de menționat și
evoluța comerțului exterior al județului.
Figura Evoluția comerțului exterior al județului Ialomița

Comerţul exterior realizat de agenţii economici din judeţ s-a concretizat în luna
octombrie 2020 în exporturi în valoare de 16731 mii euro şi importuri de 17529 mii euro,
înregistrându-se un sold negativ al balanţei comerţului exterior de - 798 mii euro. Comparativ
cu aceeaşi perioadă a anului 2019, valoarea mărfurilor exportate a scăzut în luna octombrie
2020 cu 12,9% (-2471 mii euro), iar valoarea importurilor a scăzut în luna octombrie 2020 faţă
de luna octombrie 2019 cu 46,5% ( - 15236 mii euro).
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Figura Harta județului Ialomița

Sursa: google maps
În ceea ce privește dinamica populației pe medii de locuire, urban rural, cu impact
seminificativ asupra modalității de dezvoltare economică se constată o echilibrare a acestor
două medii, cu un avans nesemnificativ a mediului rural.
Această distribuție echilibrată permite o dezvoltare economică diversă, ceea ce
constituie un punct de sprijin în susținerea direcțiilor de dezvoltare ulterioare.
Figura Evoluția populației pe medii de locuire
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Sursa: Tempo Online19

19

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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În ceea ce privește structura organizării administrativ teritoriale a județului Ialomița,
aceasta arată astfel:
Figura Structura unităților administrativ-teritoriale din județul Ialomița în funcție de rangul
localității

2.1.1.3. Orașul
Municipiul Urziceni este un oraș de câmpie, care s-a format și a evoluat la răspântia
marilor drumuri, similar altor orașe din România20. Municipiul Urziceni se află la intersecția
paralelei de 44°43′5″N cu meridianul 26°38′43″E, iar pe teritoriul României se află localizat în
partea de Sud-Est, adică în zona climei temperate.
Teritoriul orașului este situat în partea de vest-nord vest a județului Ialomița, în
apropierea limitei 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 dată de valea Ialomiței;
• Spre vest, comuna Armășești și comuna Bărbulești;

20

Statutul Municipiului Urziceni
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• 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).

Figura Harta județului Ialomița, sursa www.cjialomita.ro

Între aceste limite, suprafața totală administrativă a orașului este de 5.404 ha, din
care orașul propriu-zis ocupă 662 ha.
Suprafaţa totală, din care (ha):

5404

Intravilan (ha)

662

Extravilan (ha)

4742

Suprafaţa agricolă (ha), respectiv:

4478 /

arabil, pășuni, fâneţe, vii şi livezi,
Neproductiv

67

Păduri şi alte terenuri cu vegetație
forestieră (ha)
Terenuri cu ape (ha)

37
160

Ca distanță față de centrele urbane cele mai apropiate, Urziceniul se află:
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:
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• 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.

Figura Harta Urziceni, sursa Google maps

2.1.2. Resursele naturale
Bărăganul a fost totdeauna un domeniu al stepei. Vegetația naturală de odinioară, cu
specii caracteristice de colilie și negară, dovadă a influenței climatului continental, a fost
mult distrusă prin extinderea culturilor agricole. Astăzi peisajul Bărăganului de odinioară este
transformat într-o stepă cultivată. Aici se obțin cele mai mari producții de grâu, porumb și
floarea-soarelui din țară.
Totodată, clima Bărăganului este favorabilă atât podgoriilor cât și plantațiilor
decorative de conifere ca pinul, zada (conifer cu frunze căzătoare) care se dezvoltă foarte
bine în parcul stațiunii Amara.
Biotopul specific stepei, divers și cu o parte importantă ca valoare și de interes
cinegetic, constituie o resursă pentru dezvoltarea turismului pentru vânătoare și pescuit.
Resursele naturale sunt reprezentate de:
• Petrol și gaze naturale în perimetrul Urziceni Colilia-Grindu;
• Loessul cu o textură foarte fină – Urziceni, Țăndărei, Slobozia, Manasia;
Din punct de vedere hidrografic, râul Ialomița primește la intrarea în localitate apele
râului Sărata și curge apoi prin partea de sud a teritoriului.
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În partea de nord regăsim o salbă de trei lacuri de acumulare ale râului Cotorca.
Vegetația are caracter de stepă pe 65% din suprafața sa, întâlnindu-se următoarele
tipuri:


de stepă primară la Cocora, Sălcioara, Movila, formată din graminee lipsite de

valoare furajeră;


de silvostepă, în sud-vestul județului, cu păduri mari la Groasa, Odaia

Călugărului, Sinești, Deleanca, Morăreanca, unde se înregistrează arborele de stejar pufos și
brumăriu, cer, gârniță, salcâm;


de stepă, cu arbori și arboret de pădure, regăsiți în pădurile de la Redea (com.

Ion Roată), Cornatele (com. Cosâmbești), Beslești – Popești (com. Sudiți), Ciunga (com.
Movila) și care cuprind frasinul, părul și mărul pădureț, ulmul, jugastrul, păducelul,
porumbarul, lemnul câinesc, măceșul, cornul, sângerul.


de luncă: stuf, papură, rogoz, salcie, plop, stejar în Lunca Ialomiței (Bărcănești,

Speteni, Alexeni, Slobozia, Bueasca, Andrășești) și în Lunca Dunării (Bordușani, Săltava,
Balaban);


lacustră – orzoaica de baltă, brădișul, lintița, coada calului, limba broaștei,

săgeata apei, cucuta de apă, piciorul cocorului;


alte tipuri: urzica, troscot, pălămida, mohor, mușețel, coada șoricelului,

păpădie, ceapa ciorii, ghiocel, brebenel, etc.
Fauna existentă în județul Ialomița se poate clasifica astfel:


animale de stepă și de pădure: popândăul, hârciog, orbete, șoarecele de câmp,

dihor de stepă, iepure de câmp, prepeliță, potârniche, șoarecele de câmp, nevăstuica,
căpriorul, mistrețul, vulpea, șoarecele de pădure, viezurele, iar dintre reptile menționăm:
șarpele rău, șopârla de stepă, șopârla de câmp. S-au mai semnalat: bizamul, câinele enot,
vrabia spaniolă. Până în 1940 (în vestul județului) și 1967 (în estul său) a existat dropia, azi
dispărută. Și spurcaciul a dispărut după 1945.


păsări, cele mai numeroase fiind: prigoria, fluierarul, dumbrăveanca, ciocârlia,

cioara, vrabia, graurul, turturica, guguștiucul, fazanul colorizat, prepelița, potârnichea,
vrabia, sitarul, lișița, rața sălbatică, șoimul dunărean, etc.


ihtiofauna este alcătuită din: bibanul, plătică, crap, caracudă, babușcă, știucă,

somn, nisetru, morun, etc.
O parte importantă din fauna județului Ialomița este de valoare și interes cinegetic,
constituind o resursă pentru dezvoltare locală durabilă.
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ARIILE PROTEJATE SAU PUSE SUB REGIM PROVIZORIU DE OCROTIRE SPECIALĂ
AVIFAUNISTICĂ prin hotărâri ale Consiliului Județean Ialomița sunt:


Aria Lacului Fundata cu o suprafață de 391 ha;



Aria lacului Amara cu o suprafață de 162 ha;



Aria lacului natural Strachina având o suprafață totală de 1000 ha;



Aria lacurilor naturale: Bentu Mic (19,87 ha), Bentu Mic Cotoi (18,30 ha)

și Bentu Mare (92,33 ha).
A fost instituit un regim de ocrotire specială și pentru situl arheologic Popina Bordușani
– 1,62 ha, care conservă resturi de cultură materială și spirituală geto-dacică, pe o grosime
de 12 m.


„Pădurea de Stejari Seculari – Canton Hățiș”, amplasată în localitatea Stelnica,

care are o suprafață de 6,4 ha și unde aproape 90% din arbori sunt din specia Stejarul brumăriu
cu vârsta de circa 300 de ani.
2.1.3. Istoricul așezării
Prima mențiune a localității apare la 23 aprilie într-un act emis de Mihai Viteazul, iar
în 1700 figura pe o hartă a Stolnicului Constantin Cantacuzino, tipărită la Padova. La începutul
secolului 18 a fost ridicată la rang de târg, iar între 1716 şi 1832 a fost reşedința județului
Ialomiţa, cu o staţie de poştă şi un punct de vamă. În 1831 a fost trecută în categoria
comunelor urbane21.
Pe parcursul timpului comunitatea a fost lovită de numeroase epidemii. Astfel,
izvoarele istorice menționează primele măsuri luate în ceea ce privește activitatea sanitară
ce se referă la anul 1785 (epidemia de ciumă). În cronica lui Hurmuzachi, volumul I, se
consemnează: “La Urziceni izbucnind ciuma s-au închis târgurile, s-a oprit venirea
negustorilor și s-au dărâmat două case infecte”.
Comuna era reședința plășii Câmpul a județului Ialomița. Urziceni fusese reședința
județului Ialomița, fiind numit căpitănia Scaunului, până în 1832, când reședința județului sa mutat la Călărași. Comuna avea o populație totală de 2279 de locuitori; acolo funcționau 2
școli (una la Urziceni, una la Cotorca), 2 biserici (ambele în Urziceni, datând din 1828,
respectiv 1861), o moară cu aburi, un spital, o farmacie și un birou telegrafic și poștal.
În anul 1824, de teama epidemiilor, Domnitorul de atunci, Grigore al IV-lea
Ghica poruncește să se închidă bâlciul din Buzau (Drăgaica) și cele din Ialomița. Bâlciul de la
Grindu se mută la Urziceni, dar și acesta este suprimat ulterior.
21

https://ro.wikipedia.org/wiki/Urziceni
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Cinci ani mai târziu, se consemnează o noua epidemie de ciumă pe teritoriul orașului
Urziceni. În anul 1852, Urziceniul contribuie cu 7% din bugetul comunal pentru construirea
unui Spital Județean. Un an mai târziu, apare o epidemie de holeră din cauza căreia mor 128
de persoane. În 1869, se deschide prima farmacie din Urziceni. 1871 marchează anul înființării
primul așezământ medical, funcționând cu 3 paturi pe strada Calea București, mai exact pe
locul donat de Ștefan Stoika. Între timp, în 1872 apare o epidemie de holeră din cauza căreia
mor 128 de persoane.
În 1864 a redevenit comună rurală iar în 1894 a fost trecut în categoria oraşelor. La
sfârșitul secolului al XIX-lea, Urziceni avea statut de comună rurală, compusă fiind din
târgușorul Urziceni și satul Cotorca. Anuarul Socec din 1925 consemnează schimbarea
statutului Urziceniului în comună urbană, reședință a plășii Urziceni. Populația era de 3526
de locuitori. În 1931, Urziceni era una dintre cele trei comune urbane ale județului (alături
de

Călărași

și

Slobozia)

și

avea

arondate

și

comunele

suburbane

Cotorca, Bărbulești și Manasia.
În 1916 Urziceni a fost desemnat de către comandamnetul german de ocupație drept
reședință a uneia dintre diviziunile administrative militare.
În 1950, orașul a devenit reședința raionului Urziceni, din regiunea Ialomița, apoi
(după 1952) din regiunea Ploiești și în final (după 1956) din regiunea București. În 1968 a
pierdut statutul de centru administrativ regional, fiind subordonat județului Ilfov. În 1981, o
reorganizare administrativă regională a dus la transferarea orașului înapoi la județul
Ialomița. Din 1995, orașul are statut de municipiu.
2.1.4.Populația și forța de muncă
Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, popilația orașului era în
2020 de 16859 de locuitori, fiind în descreștere față de perioadele anterioare, cu o rată mai
accentuată pentru populația de gen masculin.
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Numărul şomerilor înregistraţi în evidenţele Agenţiei Judeţene de Ocuparea Forţei de
Muncă Ialomiţa la data 31 decembrie 2020, a fost de 4581 persoane din care 2054 (44,8%)
femei. Rata şomajului înregistrat la sfârşitul lunii decembrie 2020 a fost de 4,9% cu 0,4 puncte
procentuale mai mică decât cea din luna noiembrie 2020. Rata şomajului pentru femei, la
sfârşitul lunii noiembrie 2020, a fost de 4,7 % iar pentru bărbaţi 5,0 %.
Rata de ocupare a resurselor de munca pe sexe la nivelul județului Ialomița (%)
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2.1.5.Activitatea economică
Conform statisticilor oficiale, municipiul Urziceni, este un centru industrial axat pe
industria prelucratoare.
Începând din 1990, în localitatea URZICENI, au fost înregistrate la Registrul Comerțului
un număr de 1919 firme. În prezent au rămas în funcțiune 912 firme dintre care 865 sunt încă
active conform ANAF. Un număr de 267 firme înregistrate în URZICENI figurează ca fiind
inactive fiscal. Pentru anul 2019 au depus datele de bilanț un număr de 693 firme.
Figura Distribuția firmelor în municipiul Urziceni

Conform datelor furnizate de ONRC, situația economică se prezintă astfel:
Indicator bilanț 2019 (RON)

Total

Medie

5941

5.26

1 007 328 032

1 453 576

64 258 922

92 726

Pierdere netă

-21 482 825

-31 000

Active

837 977 451

1 209 203

Datorii

534 095 587

770 701

Angajați
Cifra de afaceri
Profit net
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Creanțe

213 080 265

307 475

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, 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.
În domeniul agriculturii, numărul cel mai mare de angajați provine din sub-ramura
cultivării cerealelor, care înregistrează un număr de 105 angajați.
În sectorul agricol nu există 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 ar putea să
apară într-un anumit moment, comerțul nedepinzând de o anumită societate comercială
pentru a înregistra aceleași cifre la nivelul Municipiului Urziceni.
Comerțul reprezintă sectorul economic cu cea mai rapidă dezvoltare din ultimele două
decenii, în ansamblul economiei municipiului Urziceni. Activitatea comercială este
diversificată, iar companiile locale acoperă majoritatea sectoarelor de comerţ (materiale de
construcţii, textile, produse electrocasnice, produse farmaceutice, produse agroalimentare
etc).
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%).
Există unităţi ale unor mari lanţuri de magazine: Lidl, Profi, incluzând comercializarea
produselor pentru toate categoriile de necesităţi. Aceste centre comerciale deţin spaţii de
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peste 1.000 mp, gestionate de companii străine cu sedii înregistrate în România: S.C. Midtown
Retail S.R.L. (Profi) şi S.C. Lidl Imobiliare România Management S.C.S.
Serviciile financiar-bancare din municipiul Urziceni se derulează, prin intermediul
sucursalelor bancare (Banca Comercială Română, Banca Transilvania, Banca Română de
Dezvoltare, CEC Bank, Raiffeisen Bank, Banca Românească).
Urziceni nu este o localitate cu atractivitate turistică în acest moment. Există 4 unități
de cazare care au desfășurat totuși o importantă activitate.

2.2.Reţeaua majoră de circulație
Regiunea este conectată la unul dintre cele nouă coridoare ale reţelei TEN-T centrale
(core network): Rin-Dunăre (feroviar, rutier, fluvial - corespunzător coridoarelor PanEuropene IV şi VII) care aparţine reţelei Transeuropene de transport centrală (core network),
finanţată de Comunitatea Europeană în intervalul 2014-2020.

Coridoarele Trans-Europene ale reţelei primare care traversează teritoriul României
Sursa: http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/doc/ten-tcountry-fiches/ro_ro.pdf
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Sursa:

https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-

portal/map/maps.html
Regiunea este conectată şi la coridorul Pan-European IX (feroviar şi rutier) aparţinând
reţelei TEN-T care urmează să fie finanţată cu prioritate începând cu anul 2020.

Reţeaua europeană centrală şi generală de drumuri, porturi, terminale rutiere-ferate şi
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aeroporturi Sursa: http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/revisiont_en.htm
Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional Secţiunea 1- reţele de transport
stabilește că intervenţiile majore în rețeaua de infrastructură sunt componentele TEN-T
global şi central, dar și intervenții de interes naţional şi regional, pe categorii de transport:
Căi rutiere:
- Drum expres - Buzău-Bucureşti;
Căi feroviare
- Modernizarea rutei Bucureşti-Urziceni-Făurei;
Direcţii de dezvoltare a reţelei de căi rutiere - PATN Secţiunea 1

Infrastructura rutieră se află sub jurisdicția a trei autorități: naționale, județene și
locale pentru drumurile orășenești/comunale.
Județul Ialomița este dominat de drumuri de la est la vest. Unele drumuri naționale
(categoria DN) traversează centrele localităților. Aceste drumuri sunt destinate traficului de
tranzit, transportând volume mari de trafic și concentrându-se pe viteze și capacități mari,
care creează o barieră de trafic și un risc pentru siguranța locuitorilor. Drumurile din județ
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sunt de capacitate scăzută, drumuri locale cu o singură bandă pe sens. Principalele rute sunt
DN2, DN 2A, DN1D, A2:

Sursa: https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html

Municipiul Urziceni este nod rutier în reţeaua de drumuri naţionale. Se află la
intersecţia drumurilor naţionale nr. 2 Bucureşti-Urziceni-Buzău-Roman-Suceava-Siret (E85),
nr. 2A Bucureşti~Urziceni-Hârşova-Constanţa(E60) şi nr. 1D Urziceni-Ploieşti.
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, până în orașul Alexandroupolis din Grecia, la Marea Egee. Drumul
traversează Lituania, vestul Belarusului, nord-vestul Ucrainei, estul României și Bulgaria,
trecând Dunărea pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse.
În România, E85 străbate următoarele localități: Şiret, Suceava, Fălticeni, Roman,
Bacău, Adjud, Focșani, Râmnicu Sărat, Buzău, Urziceni, București, Giurgiu.
Ca distanţă faţă de centrele urbane cele mai apropiate, pe şosea, municipiul Urziceni
se află la o distanţă de 57 km față de Bucureşti, 63 km față de Slobozia şi Ploieşti, 55 km până
la Buzău, 45 km până la Mizil şi 34 km până la Pogoanele.
Intrarea în Municipiul Urziceni dinspre Ploiești se realizează pe DN 1D, printr-un sens
giratoriu foarte bine semnalizat. Acest sens giratoriu fluidizează traficul acestei artere,
nepermițând aglomerarea excesivă a acesteia. De asemenea, sensuri giratorii pentru
fluidizarea traficului regăsim și în interiorul orașului.
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În ceea ce privește drumurile locale, situația este următoarea:
Străzi (km)

52 km

Drumuri de exploatatie agricola (km)

0 km

Asfalt (km)

49,54 km

Beton (km)

1,60 km

Piatră cubică (km)

0 km

Piatră (km)

0,70 km

Pământ (km)

0,16 km

Lista principalelor străzi, așa cum apar în inventarul domeniului public:
Nr.

Denumire

Lungime

1.

ABATORULUI

388

2.

ALEEA CÂMPULUI

605

3.

ALEEA FLORILOR

74

4.

ALEEA GRĂDINIȚEI

396

5.

ALEEA IAZULUI

286

6.

AGRICULTORI

235

7.

ALEXANDRU IOAN CUZA

342

8.

ARCULUI

960

9.

ARMONIEI

154

10.

AURORA

435
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11.

AUTOBUZULUI

453

12.

AVIATOR JIPA IONESCU

1207

13.

AVRAM IANCU

141

14.

BĂRĂGANULUI

160

15.

BIRUINȚEI

520

16.

BUJORULUI

540

17.

BRÂNDUȘEI

224

18.

CALEA BUCUREȘTI

2267

19.

CALOMFIRULUI

120

20.

CAMELIEI

152

21.

CĂPITAN URZICĂ

626

22.

CARIEREI

712

23.

CIREȘILOR

97

24.

CONSTANTIN DOBROGEANU 200
GHEREA

25.

CONSTRUCTORILOR

585

26.

CRĂIȚELOR

263

27.

CRINULUI

230

28.

CRIZANTEMELOR

106

29.

DIGULUI

104

30.

DOGARILOR

564

31.

DOROBANȚI

296

32.

EROILOR

401

33.

FERITELOR

295

34.

FUNDĂTURA LIBERTĂȚII

198

35.

FUNDĂTURA TOAMNEI

111

36.

GAROAFELOR

289

37.

GĂRII

499

38.

GHEORGHE DOJA

114

39.

GHEORGHE LAZĂR

305

40.

GHIOCEI

352

41.

GOLEȘTI

154

42.

GRĂDINARI

278

43.

GRIVIȚEI

377
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44.

HORTENSIEI

157

45.

IALOMIȚEI

354

46.

INDEPENDENȚEI

510

47.

INDUSTRIEI

1265

48.

INTRAREA BALADEI

52

49.

INTRAREA CREȘEI

272

50.

INTRAREA DEPOZITELOR

108

51.

INTRAREA GHIOCEI

90

52.

INTRAREA LIBERTĂȚII

131

53.

INTRAREA PUȘCAȘI

82

54.

INTRAREA ROMANȚEI

54

55.

ION CREANGĂ

348

56.

LABIRINT

499

57.

LACULUI

228

58.

LALELELOR

+

PREL. 400 ( 275 + 125 )

LALELELOR
59.

LIBERTĂȚII

238

60.

LILIACULUI

141

61.

LIZIEREI

362

62.

MAGNOLIEI

260

63.

MARAMUREȘ

124

64.

MĂRGĂRITARULUI

697 ( 533 + 164 )

65.

MECANIZATORILOR

166

66.

MERILOR

407

67.

MIHAI VITEAZUL

1511

68.

MIHAI EMINESCU

328

69.

MIRCEA MĂLĂERU

258

70.

MUNCII

254

71.

NARCISELOR

266

72.

NORDULUI

307

73.

NUCILOR

334

74.

OBORULUI

131

75.

PAJUREI

331

76.

PANDURI

911
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77.

PANSELUȚELOR

463

78.

PARFUMULUI

455

79.

PATRIEI

143

80.

PĂCII

807

81.

PERILOR

676

82.

PETROLIȘTILOR

817

83.

PLANTELOR

130

84.

PLOPULUI

605

85.

PODULUI

177

86.

POȘTEI

914

87.

PRELUNGIREA MAGNOLIEI

135

88.

PRELUNGIREA PATRIEI

278

89.

PRELUNGIREA PUȘCAȘI

897

90.

PRELUNGIREA VÂNĂTORI

843 (699 + 144 )

91.

PRIMĂVERII

320

92.

PRUNILOR

146

93.

PUȘCAȘI

547

94.

RĂSĂRITULUI

200

95.

REGELE FERDINAND

1169

96.

REGIEI

1547

97.

BULEVARDUL REPUBLICII

486

98.

REVOLUȚIEI

542

99.

ROZELOR

185

100.

SERELOR

56

101.

SOCULUI

290

102.

SPICULUI

93

103.

STADIONULUI

518

104.

ȘOSEAUA BUZĂULUI

1355

105.

TEILOR

948

106.

TINERETULUI

330

107.

TOAMNEI

137

108.

TRAIAN

541

109.

TRANDAFIRULUI

255

110.

TRANSILVANIEI

317
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111.

TUDOR VLADIMIRESCU

400

112.

UNIRII

214

113.

VALEA PLOPULUI

567

114.

VASILE LASCĂR

220

115.

VÂNĂTORI

305

116.

VIILOR

220

117.

VIITORULUI

407

118.

VIORELELOR

536

119.

VIȘINILOR

62

120.

ZAMBILELOR

293

121.

ZEFIRULUI

485

122.

ZORELELOR

294

123.

Zorilor

124

124.

1MAI

1234

125.

13 DECEMBRIE

244

126.

1918

757

127.

9 MAI

380

128.

DRUM STRADAL 3

107

129.

DRUM STRADAL 3

154

130.

DRUM EXPLOATARE 4

97

131.

DRUM EXPLOATARE 21

177

132.

LANGA STADION

248

133.

TOTAL

53238 M

2.3.Transport public
La nivelul orașului nu există transport propriu local de călători. Sunt două autogări pentru
trasport intra și inter județean.
În județul Ialomița a fost înființată AUTORITATEA JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT din cadrul
Consiliului Judeţean Ialomiţa. Potrivit Regulamentului pentru efectuarea serviciului de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Ialomiţa, Serviciul de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate, face parte din sfera serviciilor
comunitare de utilitate publică şi cuprinde totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate
publică şi de interes economic şi social general desfăşurate la nivelul judeţului, sub
coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul asigurării transportului
public judeţean de persoane.
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Organizarea şi funcţionarea serviciului are ca obiective:
a) asigurarea competiţiei dintre operatori şi deschiderea pieţei;
b) creşterea calităţii şi eficienţei serviciului;
c) asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte delegarea gestiunii serviciului şi stabilirea
tarifelor;
d) creşterea siguranţei în exploatare şi asigurarea continuităţii serviciului;
e) accesul la serviciul de transport public judeţean şi protecţia categoriilor defavorizate;
f) informarea publicului călător;
g) executarea transportului public judeţean prin curse regulate în condiţii de regularitate,
siguranţă şi confort;
h) corelarea capacităţii mijloacelor de transport de persoane cu fluxurile de călători
existente.
În perioada de valabilitate, programul de transport judeţean, poate fi actualizat astfel:
a) prin prelungirea traseelor existente, respectiv modificarea unuia sau ambelor capete de
traseu, dar numai la iniţiativa Consiliului Judeţean Ialomiţa şi după aprobarea prin hotărâre a
acestuia, cu condiţia ca acestea să nu se suprapună peste traseele existente;
b) prin introducerea de noi trasee, la iniţiativa Consiliului Judeţean Ialomiţa şi după aprobarea
prin hotărâre a acestuia;
c) prin modificarea numărului de curse de către Autoritatea judeţeană de transport, dar numai
la solicitarea Consiliului Judeţean Ialomiţa şi după aprobarea prin hotărâre a acestuia;
d) prin modificarea orelor din graficele de circulaţie de către Autoritatea judeţeană de
transport, dar numai la solicitarea Consiliului Judeţean Ialomiţa şi după aprobarea prin
hotărâre a acestuia;
e) prin introducerea de staţii de către Autoritatea judeţeană de transport, dar numai la
solicitarea Consiliului Judeţean Ialomiţa şi după aprobarea prin hotărâre a acestuia;
f) prin eliminarea de staţii de către Autoritatea judeţeană de transport, dar numai la
solicitarea operatorului de transport rutier şi după aprobarea prin hotărâre a Consiliului
Judeţean Ialomiţa;
g) pentru un traseu care nu a fost atribuit în două şedinţe de atribuire.
La nivelul județului sunt licențiați următorii operatori:
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Acești operatori își desfășoară activitatea după următorul program:
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Pentru transportul interjudețean există numeroși operatori de transport. De exemplu,
pentru traseul București-Urziceni tariful este de 15 lei:
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Taximetru
Serviciile de transport public local în regim de taxi sau în regim de închiriere fac parte
din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică, se desfășoară sub controlul, conducerea
și coordonarea autorității administrației publice locale și se efectueaza numai de către
transportatori autorizați de către autoritatea de autorizare.
Activitatea de taximetrie este reglementată de Legea nr. 38/2003, modificată ultima
dată în 2014. Conform legii, autoritățile locale ar trebui să emită o licență de taxi pentru
fiecare 250 de locuitori. Pentru obținerea licenței de taxi, sunt necesare:
- certificat de competențe profesionale suplimentare - în plus față de permisul de
conducere;
- certificat medical și evaluare psihologică;
- certificat de cazier judiciar fără incidente.
Pentru a fi eliberată licența de taxi, fiecare vehicul trebuie să aibă:
- inspecția tehnică periodică pentru vehiculul (ITP);
- asigurare de răspundere civilă auto obligatorie (RCA) și asigurare suplimentară
pentru pasageri și bunurile acestora.
În municipiul Urziceni au fost eliberate 6 licențe de taxi, dar la nivelul orașului, este
necesar un regulament și o procedură clară de eliberare a acestora, ca și amenajarea de stații
pentru taxi.
Calea ferată
Municipiul Urziceni este nod C.F.R. secundar. Ca distanţă faţă de centrele urbane cele
mai apropiate, pe calea ferată, municipiul Urziceni se află la o distanţă de 71 km nord-est de
Bucureşti, 62 km spre vest de Slobozia, la 55 km spre sud-est de Ploieşti, la 68 km spre sudvest de Făurei, la 106 km spre nord-vest de Călăraşi şi la 106 km spre sud-vest de Brăila.
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.
Volumul traficului feroviar este de aproximativ 822 trenuri de călători pe ruta București
Nord – Urziceni pe zi, circulând atât trenuri Regio, cât și Interregio, la care se adaugă și
garniturile de marfă.

22

https://bilete.cfrcalatori.ro/ro-RO/Rute-trenuri/BucurestiNord/Urziceni?DepartureDate=07.04.2021&TimeSelectionId=0&MinutesInDay=0&OrderingTypeId=0&Connectio
nsTypeId=1&BetweenTrainsMinimumMinutes=5&ChangeStationName=
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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.
Această situație nu este particulară pentru Urziceni. De altfel, la nivel național se
constată o reducere a numărului de pasageri transportați pe calea ferată.
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Evoluța numărului pasageri transportați pe calea ferată
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Figura Evoluția numărului de călători pe calea ferată

2.4.Transport de marfă
În Urziceni există mai multe centre de distribuție (harta). Aceste centre sunt
aprovizionate cu camioane mari și cu camionete. Există un intens trafic de marfă pe drumurile
naționale.
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Transportul de marfă este generat de agenții economici localizați pe teritoriul orașului
și de către societățile comerciale cu obiect de activitate curierat. Aprovizionarea în cadrul
orașului dar și tranzitul spre/dinspre București, Ploiești, Buzău, Slobozia sunt de asemenea,
generatoare de trafic de marfă.

2.5.Mijloace alternative de mobilitate (deplasări cu bicicleta, mersul pe jos și persoane
cu mobilitate redusă)
Infrastructura pentru pietoni este una adecvată în mare parte a orașul. Sunt zone în care
este subdimensionată, ocupată abuziv de automobile parcate neregulamentar sau cu diverse
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obstacole. În general, trotuarele sunt amenajate și suficient de spațioase. Există treceri de
pietoni, dar sunt puține cele semaforizate.

Spaţiile publice sunt greu accesibile persoanelor cu mobilitate redusă, în special din
cauza diferenţelor de nivel şi lipsa planeităţii circulaţiilor pietonale la traversarea
carosabilului, dar şi din cauza absenţei rampelor. Deplasările pietonale sunt îngreunate în
unele zone de prezenţa agresivă a vehiculelor, de zgomot, nesiguranţă, generate de traficul
motorizat.
Există un mare număr de deplasări pietonale pentru a face cumpărături, pentru a însoți
copiii sau pentru vizite, fapt ce se datorează și inexistenței transportului în comun și
suprafeței reduse a orașului. Deplasările în interitorul orașului se fac preponderant pe jos.
Există un număr redus de trasee majore pietonale şi un deficit mare de areale cu prioritate
pentru pietoni.
Cu excepția zonei centrale, este o lipsă de spații comunitare (străzi și piețe) cu
prioritate redusă pentru pietoni sau transport nemotorizat (spații pietonale, spații comune);
lipsa de trasee plăcute și sigure pentru pietoni și bicicliști, oferind acces la facilitățile de
proximitate de interes de zi cu zi: grădinițe, şcoli, piețe, locuri de joacă, pieţe/parcuri, baze
sportive etc.
În fiecare cartier al orașului se impune realizarea treptată a unor străzi şi areale cu
prioritate pentru pietoni, în centralităţi locale (centre de cartier), sau microcentralităţi 69
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zone ale şcolilor şi grădiniţelor, ale scuarurilor şi locurilor de joacă, alte spaţii percepute şi
utilizate de locuitori ca spaţii comunitare, de interacţiune socială şi recreere.
Mersul pe jos este prima formă de deplasare, ce stă la baza mobilităţii urbane. Aceasta
metodă de deplasare este sustenabilă prin: este lipsită de costuri, nu polueză şi are beneficii
segnifiante asupra sănătăţii umane.

Ameliorarea calităţii spaţiilor pietonale este unul din obiectivele mobilităţii durabile.
Există două categorii de facilităti pentru pietoni: întrerupte (trecerile pentru pietoni) și
neîntrerupte (alei pietonale).
Principiile care stau la baza proiectării unor spaţii pietonale adecvate şi atractive sunt:
o Spaţiile pietonale trebuie să fie sigure.
o Spaţii pietonale accesibile pentru a sprijini toate tipurile de pietoni (persoane cu
dizabilităţi/mobilitate redusă).
o Rute pietonale directe, ce asigură cel mai eficient drum între două puncte.
o Străzi atractive și spaţii pentru a face mersul pe jos o experienţă plăcută.
o Clasificarea tipurilor de pietonal
o Un trotuar tipic este definit de trei zone:
o „Zona construită” – de acces la parterul clădirilor care limitează trotuarul şi unde
pot fi amplate terase;
o Centrul trotuarului, numit şi culoarul principal de deplasare sau „lăţimea efectivă”;
o Zona bordurii – folosită pentru amplasarea elementelor de mobilier urban sau cu rol
de a delimita traficul motorizate de cel nemotorizat.
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Infrastructura pentru biciclete se rezumă la câteva străzi, dar este nesemnificativă,
neavând continuitate.
Multe dintre străzile locale ar putea găzdui o utilizare mixtă pentru bicicliști. Aceste
zone în care se circulă cu 30 km/h sau mai puțin trebuie să se concentreze atât pe mobilitatea
adulților cât şi a copiilor. Bicicletele pot fi încorporate în rețeaua de transport local,
funcționând ca acces către nodurile de transport public și pentru reducerea congestiei,
precum și integrate în infrastructura de transport locală pentru călătorii locale.

2.6.Managementul traficului (staţionarea, siguranţa în trafic, sisteme inteligente de
transport, signalistică)
Siguranță rutieră
România are o rată de 96 de decese rutiere la un milion locuitori, fiind una dintre cele
mai mari rate din Europa. Dinamica ultimilor ani ne arată o creștere constantă a numărului
de accidente.
Dinamica accidentelor rutiere grave 2009 – 201923

23

Sursa: http://www.politiaromana.ro/ro/structura-politiei-romane/unitati-centrale/directia-rutiera/statistici
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Situatia privind dinamica accidentelor de circulatie în anul 2019 comparativ cu anul
2018
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În județul Ialomița, în anul 2015 au avut loc 401 de accidente care s-au soldat cu 50
de morți și 529 de răniți24.
În Municipiul Urziceni, principalele zone cu risc de acidente, sunt următoarele:
-E85, neadaptare viteză, neacordare de prioritate;

24

Sursa:
https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/mijloace_de_transport_vehicule_inmatriculate_si_accide
nte_de_circulatie_rutiera_2020.pdf
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Congestia
Congestia afectează în mod negativ:
- Impact economic semnificativ datorită timpului consumat în trafic;
- Poluarea mediului, deoarece congestiile de trafic își aduc o importantă contribuție în
creșterea emisiilor gazelor cu efect de seră;
- Impact asupra transportului public, deoarece cele mai multe autobuze operează în trafic
mixt, fără separare și prioritate special.
Creșterea congestiei poate fi legată de o serie de politici și probleme privind gestiunea
traficului, care stau la baza acesteia.
Urziceni este afectat de cogestie în orele de vărf 7.30-8.30 și 16.30-18, însă, având
în vedere proiectele de dezvoltare economică, apariția de noi locuri de muncă și locuințe,
congestia va crește. Congestia se va accentua la nivelul orașului prin creșterea numărului
de autovehicule.
Harta congestie – sursa
https://www.google.com/maps/@44.7166447,26.6320654,14.71z/data=!5m1!1e1

Parcarea
Politica de parcare trebuie să facă diferență între parcările la locul de destinație și
parcările rezidențiale. În timp ce prima este mai potrivită pentru politici restrictive de
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parcare, inclusiv mecanisme de taxare, aceste aspecte sunt problematice în cazul parcărilor
rezidențiale.
Capacitatea de parcare trebuie împărțită în câteva tipuri:
1. Parcarea pe stradă;
2. Parcări municipale;
3. Parcări private pentru funcțiuni rezidențiale și/sau de afaceri;
4. Parcări private deschise publicului general.
În Urziceni există parcări municipale, insuficiente în zona centrală, parcări pe
stradă, parcări rezidențiale în mare parte neamenajate, parcări private deschise
publicului (Penny, Lidl etc.) și parcări private pentru funcții de afaceri.

Managementul traficului
În Urziceni există intersecții semaforizate și semnalizare rutieră adecvată în cea mai
mare parte. Intersecția E85 cu DN2A are o vizibilitate redusă ca și intersecția E85 cu Strada
Buzăului.
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2.7. Identificarea zonelor cu nivel ridicat de complexitate (zone

centrale

protejate, zone logistice, poli ocazionali de atracție/generare de trafic, zone
intermodale-gări, aerogări, etc)
Zone complexe sunt definite ca zone cu mediu de utilizare mixtă, ce conțin:
Interfață Multi-modală
În general, zonele complexe au puncte de întâlnire a mai multor moduri de transport.
Operațiunile multi-modale creează condiții de competiție nu numai pentru pasageri, dar și
pentru spațiul urban. Numeroase vehicule de transport, alături de autoturismele personale și
de pietoni creează condiții pentru congestionarea traficului în anumite puncte.
Volum mare de vehicule
Deseori, zonele complexe se află la intersecții importante de-a lungul rețelei stradale. Aceste
spații se confruntă cu o cerere mare, mai ales din partea autoturismelor personale și a
vehiculelor logistice.
Număr mare de pasageri
Zonele complexe conțin cele mai importante stații și noduri ale transportului public, deoarece
aceste zone generează în mod inerent un trafic intens de diferite tipuri, pe măsură ce
pasagerii ajung către punctele de transfer către alte moduri. Acest punct rezumă călătoria
completă a utilizatorilor transportului public, ce își încep deplasarea de acasă pe un mod și
se transferă către alt mod, transformând aceste zone complexe în arene de transfer.
În general, zonele complexe concentrează volume mari de trafic, sub diverse forme și
prezintă o situație mult mai complicată, în care trebuie să oferim soluții sustenabile de
transport. Totuși, aceste zone prezintă o oportunitate, iar planificarea atentă poate
transforma aceste potențiale puncte de fricțiune în noduri atractive și eficiente ce pun
accentul pe o rețea modernizată de mobilitate.
Există un număr de instrumente pentru politicile de transport, ce îmbunătățesc zonele
complexe, transformându-le în locuri de întâlnire multi-modale eficiente. Cel mai important
element al acestor zone este prezența masivă a pietonilor și a traficului DNM. Mai întâi,
deoarece în mod inerent zonele complexe pun în contact utilizatorii vulnerabili cu alte
moduri, este important să analizăm cum putem organiza cel mai bine întâlnirea dintre moduri
diferite pentru a îmbunătăți mișcarea și siguranța pietonală și DNM. În al doilea rând, zonele
complexe sunt locuri de acces pentru transportul public, iar pentru a face transportul public
atractiv și competitiv, aceste spații trebuie să fie eficiente și atractive pentru toți utilizatorii.
În al treilea rând, din cauza caracterului multi-modal al zonelor complexe, acestea sunt un
spațiu de transfer al transportului public. Pentru a maximiza efectul rețelei, este important
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ca acestea să ofere transferuri de calitate bună, confortabile și inteligibile în cadrul și în afara
modurilor de transport. În al patrulea rând, nivelul mare de cerere de vehicule poate necesita
reorganizarea infrastructurii rutiere în aceste zone pentru a genera o interfață mai eficientă
și mai clară între vehiculele de pe stradă și pasagerii care așteaptă. În final, aceste zone sunt
noduri importante pentru operațiunile transportului public, iar din cauza numărului mare de
pasageri acestea pot deveni cu ușurință punct de blocaj, ce cauzează întârzieri și reduc
calitatea serviciilor.
În Municipiul Urziceni, în acest moment apreciem ca fiind o zonă complexă centrul
orașului datorită fluxului mare de pasageri și numărului ridicat de vehicule, fiind punctul
central al deplasărilor interne. O a doua zonă este intersecția E85 cu Strada 1918.
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3.Evaluarea impactului actual al mobilității
3.1.Impactul asupra elementelor de mediu
Orașul este favorizat de apropierea de centre urbane importante și accesul la drumuri
naționale și județene, dar, din perspectiva protecției mediului, acestea generează discofort:
poluarea fonică și cu gaze de eșapament datorate traficului auto.
Aerul
Protecţia atmosferei este un domeniu de mare importanţă în asigurarea sănătăţii
umane şi a protecţiei mediului în spiritul conceptului de dezvoltare durabilă. La nivelul Uniunii
Europene (UE) al şaselea program de acţiune pentru mediu (6EAP) a stabilit ca obiectiv pe
termen lung atingerea unui nivel de calitate a aerului care nu prezintă riscuri şi nu are impact
negativ semnificativ asupra sănătăţii umane şi a mediului. Strategia tematică privind poluarea
aerului a Comisiei Europene a stabilit ulterior obiective intermediare pentru îmbunătăţirea
sănătăţii umane şi a mediului, prin îmbunătăţirea calităţii aerului.
În judeţul Ialomiţa sunt amplasate două staţii automate de monitorizare a calităţii
aerului, care fac parte din Sistemul Naţional de Monitorizare a Calităţii Aerului. O staţie este
amplasată în curtea APM Ialomiţa şi este de tip urban, iar cealaltă este amplasată în municipiul
Urziceni, în curtea SC EXPUR SA şi este de tip industrial. Staţia de tip urban evaluează
influenţa "asezărilor urbane" asupra calităţii aerului. Raza ariei de reprezentativitate este de
1-5 km. Poluanţii monitorizaţi sunt dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de
carbon (CO), ozon (O3), compuşi organici volatili (COV), amoniac (NH3), pulberi în suspensie
(PM10) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatura, radiaţia solară,
umiditate relativă, precipitaţii). Staţia de tip industrial evaluează influenţa industriei asupra
calităţii aerului. Raza ariei de reprezentativitate este de 100m -1km. Poluanţii monitorizați
sunt: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), pulberi în
suspensie (PM10) şi parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatura,
radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii). Calitatea aerului în fiecare staţie este
reprezentată prin indici de calitate sugestivi, stabiliţi pe baza valorilor concentraţiilor
principalilor poluanţi atmosferici măsuraţi.
Dioxidul de azot
Dioxidul de azot (NO2) este un gaz de culoare brun-roşcat cu un miros puternic,
înecăcios. În combinaţie cu particule din aer poate forma un strat brun-roşcat.
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Concentraţiile medii anuale de dioxid de azot (µg/m3)
Județ

Staţia

% date valide

Nr. date

Frecventa depăşiri (%)

Media (µg/m3)

0

12,3

> VL orară
Ialomiţa

Urziceni

97,5

0

Pulberi în suspensie PM10
Pulberile în suspensie reprezintă un amestec complex de particule foarte mici şi
picături de lichid. Provin din surse naturale: erupţii vulcanice, eroziunea rocilor, furtuni de
nisip, dispersia polenului şi surse antropice: activitatea industrială, sistemul de încălzire a
populaţiei, centralele termoelectrice.
Concentraţiile medii anuale de pulberi în suspensie fracţiunea PM10 – nefelometric
Județ

Staţia

% date valide

Nr. Date

Media (µg/m3)

> VL
zilnică
Ialomiţa

Slobozia

89,6

25

24,7

Concentraţiile medii anuale de pulberi în suspensie fracţiunea PM10 – gravimetic
(µg/m3)
Județ

Staţia

% date valide

Nr. Date

Media (µg/m3)

> VL
zilnică
Ialomiţa

Slobozia

81,1

23

26,4

Ialomiţa

Urziceni

82,5

12

28,4

Concentraţiile medii anuale de pulberi în suspensie fracţiunea PM10 – gravimetic
(µg/m3)
Județ

Staţia

% date valide

Nr. Date

Media (µg/m3)

> VL
zilnică
Ialomiţa

Slobozia

81,1

23

26,4

Ialomiţa

Urziceni

82,5

12

28,4

Concentrații medii anuale de dioxid de sulf (SO2)
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Dioxidul de sulf este un gaz incolor, amărui, neinflamabil, cu un miros pătrunzător care
irită ochii şi căile respiratorii.
Concentraţiile medii anuale de dioxid de sulf (SO2) ((µg/m3)
Județ

Staţia

% date valide

Nr. date

Frecventa depăşiri (%)

Media (µg/m3)

> VL orară
Ialomiţa

Urziceni

87,9

0

0

13,2

Concentrații medii anuale de monoxid de carbon
La temperatura mediului ambiental, monoxidul de carbon este un gaz incolor, inodor,
insipid, de origine atât naturală cât şi antropică. Monoxidul de carbon se formează în principal
prin arderea incompletă a combustibililor fosili.
Concentraţiile maxime ale mediilor glisante pe 8 ore monoxid de carbon (mgm3)
Județ

Staţia

% date valide

Nr. date

Frecventa depăşiri (%)

Media (mg/m3)

> VL
Ialomiţa

Slobozia

93,2

0

0

0,12

Ialomiţa

Urziceni

92,1

0

0

0,17

Zgomotul
Principala sursă de poluare sonoră este traficul rutier de pe E85. Totuși, din
determinările efectuate rezultă faptul că pe principalele artere de circulaţie, nivelul de
zgomot nu depăşește limitele admise prin normele de sănătate publică.
Domeniu

Problemă

Obiectiv operațional

Transport public

Starea neadecvată a parcului auto Luarea în considerare de
al operatorilor de transport în abordări strategice în ceea
comun.

ce

privește

transportul

public electric.
Parcări

Numărul mic de parcări amenajate Amenajarea a cel puțin 300
raportat la cerința de parcare duce de locuri de parcare în
la parcarea pe spațiile verzi și zonele rezidențiale
degradarea acestora
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Drumuri

Existența unei rețele de drumuri Amenajarea
limitată,

insuficient

drumurilor

amenajată existente, proiectarea de noi

conduce la concentrarea traficului drumuri pentru a asigura
în centrul orașului.

legăturile

cu

localitățile

învecinate.
Inexistența centurii conduce la Realizarea
blocaje

în

trafic

și

timp

șoselei

de

de centură.

așteptare pentru vehicule, ceea ce
generează poluare.
Din cauza ritmului alert de desfăşurare a activităţilor zilnice, zgomotul devine unul
dintre cei mai influenţi factori de stres, care conduce la creşterea oboselii şi perturbează
activităţile umane, fiind considerat ca unul dintre "efectele secundare" negative ale
civilizatiei.
Efectele zgomotului:
- degradează relaţiile interpersonale şi deci climatul social;
- impiedică concentrarea şi deci dăunează calităţii muncii;
- alterează sănatatea, favorizând absenteismul;
- pe termen lung, zgomotul provoacă hipoacuzii şi surdităti profesionale;
- prin efectul său de mascare, zgomotul poate acoperi mesaje de alertă.
La nivelul municipiului Urziceni nu există stație de măsurare a nivelului de zgomot.

3.2.Siguranța în trafic și impactul asupra cadrului social
Siguranță
Planificarea și dezvoltarea sectorului transporturilor are în prim plan siguranța și
securitatea tuturor utilizatorilor de drum. Așa cum am menționat, România ocupă unul dintre
locurile fruntașe în UE din punct de vedere al accidentelor de circulație și a victimelor
acestora iar zona orașului Urziceni suferă din cauza câtorva puncte periculoase, cu un număr
mare de victime, atât în oraș, dar mai ales pe E85.
Principalele cauze ce pot genera accidentelor de circulație sunt:
viteza neadaptată la condițiile de drum;
traversare neregulamentară pietoni;
neacordare prioritate vehicule;
neacordare prioritate pietoni;
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nerespectare distanță între vehicule;
abateri bicicliști;
neasigurare mers înapoi;
pietoni pe partea carosabilă;
neasigurare la schimbarea direcției de mers;
depăsire neregulamentară;
întoarcere neregulamentară;
neasigurare schimbare bandă;
abateri ale conducătorilor de atelaje sau animale;
conducere sub influența alcoolului;
neasigurare stabilitate încărcătură.
Aceste cauze generează următoarele tipuri de accidente:
 lovire pieton;
 coliziune lateral;
 coliziune față-spate;
 coliziune frontal;
 derapare;
 răsturnare;
 acroșare;
 lovire obstacol în afara carosabilului;
 coliziune vehicul în staționare;
 cădere în afara drumului;
 cădere din vehicul;
 coliziune în lanț;
 lovire animal.
Impact social
Un sistem urban neadecvat (inexistența drumurilor, trotuarelor, transportului în comun,
timp sporit petrecut în trafic, inexistența semnelor și indicatoarelor de circulație, poluarea
fonică și a aerului etc.) influențează negativ nivelul de trai și bunăstarea locuitorilor.
Urbanizarea și expansiunea orașului sunt fenomene continue, în creștere, astfel că
neluarea în considerare a problemelor de mobilitate poate conduce la diminuarea calității
vieții urbane.
Prin intervenţiile ce vor fi propuse în cadrul PMUD, calitatea vieţii și a mediului urban
se vor îmbunătăţi prin:
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o Promovarea unui nou sistem de transport nepoluant;
o Reducerea efectelor negative generate de utilizarea reţelei stradale de către vehiculele
comerciale (zgomot, emisii, trepidaţii);
o Reducerea congestiei în puncte cheie.
Domeniu

Problemă

Obiectiv operațional

Siguranță

Există puncte cheie în oraș ce pot Aranjamente de trafic pentru
genera acciente rutiere.

reducerea

pericolelor

în

punctele fără vizibilitate
Existența incidentelor ce implică Îmbunătățirea nivelului de
utilizatori vulnerabili ai șoselelor, conștientizare

a

inclusiv bicicliștii, pietonii tineri și participanților
vârstnici

la

trafic

asupra aspectelor legate de
siguranța

rutieră

și

promovarea
comportamentelor sigure.
Parcări

Numărul mic de parcări amenajate Amenajarea a cel puțin 300
raportat la cerința de parcare duce de locuri de parcare în zona
la parcarea pe trotuare și limitarea rezidențială a orașului
accesului pietonilor

Drumuri

Inexistența

șoselei

de

centură Amenajarea

generează congestie.

drumurilor

existente, proiectarea de noi
drumuri pentru a asigura
legăturile

cu

localitățile

învecinate.
Gradul

crescut

necesită

de

urbanizare Reabilitare drumuri și sistem

actualizarea

acestor de canalizare.

drumuri.
Inexistența trotuarelor conduce la Amenajare trotuare.
circulația

pietonilor

pe

carosabilă.
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3.3.Nivel de accesibilitate și tendințe de dezvoltare
Deoarece vizează satisfacerea unui interes general, un serviciu public trebuie să
asigure un acces egalitar pentru toţi utilizatorii, egalitate ce decurge din egalitatea tuturor
în faţa legii25.
Acest principiu are două consecinţe pentru operatorii de servicii:
- obligaţia de a asigura serviciul pentru toţi utilizatorii sau pentru un număr cât mai mare;
- obligaţia de a practica un preţ de bază uniform şi rezonabil pentru a se asigura accesul
tuturor.
Accesibilitatea are în vedere nivelul de calitate al călătoriei sau abilitatea de a ajunge
la bunurile, serviciile și activitățile dorite, de către toți locuitorii. O accesibilitate bună duce
la creșterea calității vieții și reprezintă suport pentru dezvoltarea socială și economică, prin
acces îmbunătățit la educație, locuri de muncă, servicii urbane, cultură, asigură o mai bună
integrare a categoriilor sociale cu risc crescut de izolare.

25

Dinca D., Servicii publice și dezvoltare locală, Ed. Lumina Lex, 2008, p.41

84

URZICENI
Mobilitate pentru durabilitate!

Accesibilitatea reflectă costurile generalizate (timp, bani, disconfort și risc) investite
pentru a ajunge la activități. Dacă sunt disponibili suficienți bani și timp, aproape fiecare
locație de pe pământ este accesibilă, cu un grad de accesibilitate care variază mult, în funcție
de loc, timp și persoană.
Accesibilitatea poate afecta tipurile de afaceri, valoarea proprietăților sau
dezvoltarea economică dintr-o zonă.
Accesibilitatea necesită mobilitate, abilitatea și nivelul de ușurință cu care se pot
mișca bunuri, oameni și servicii. Mobilitatea oferă accesibilitate, iar astfel cele două aspecte
direct proporționale pot fi considerate ca bază a fiecărui sistem integrat de transport.
Domeniu

Problemă

Obiectiv operațional

Transport public

Municipiul Urziceni este deservit de Un traseu de autobuz care să
un număr mare de operatori de ofere:
transport public, trasee pentru • o conectivitate mai bună
transport intra și inter județean, către destinațiile din oraș;
fără a exista transport intern în • definirea nivelului minim
localitate, fapt ce face folosirea de
automobilelor mult mai atractivă.

servicii

prestate

care
de

vor

fi

operatori,

inclusiv orar, stații, calitatea
vehiculelor și sisteme de
informare a pasagerilor.
Sistemele

de

informare

a Îmbunătățirea accesibilității

pasagerilor, în timp real și statice și a fiabilității transportului
(hărți / orare vizibile) în mijloacele public.
de transport în comun și în stații
sunt inexistente.
Nu există trasee arteriale sau de Proiectarea
traversare a orașului.
Zone complexe

traseelor

de

autobuz.

Câteva zone din oraș sunt complexe Implementarea

de

soluții

din punct de vedere al mobilității și pentru creșterea fludității
a planificării urbane, combinând traficului,
servicii

de

transport public

funcții urbane mixte.

și transferurilor,

îmbunătățirea
dezvoltarea

de spații atractive pentru
pietoni.
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Drumuri

Sunt

străzi

care

nu

întrunesc Aducerea

de

cerințele legate de accesibilitate privind
pentru persoanele cu mobilitate spațiilor
redusă. În plus, calitatea spațiilor

îmbunătățiri
accesibilitatea

și

transportului

public pentru persoanele cu

pietonale trebuie crescută, astfel mobilitate redusă
încât acestea să asigure nivelul de
siguranța și accesibilitate pentru
toate categoriile de locuitori, mai
ales în zonele rezidențiale.

3.4.Capacitatea de transport
Un serviciu public, creat pentru a satisface o nevoie de interes general, trebuie să se
adapteze la evoluţia acestei nevoi şi, eventual, să dispară odată cu această nevoie. Dacă
definirea interesului general şi înfiinţarea unui serviciu public reprezintă atributul autorităţii
publice, în mod unilateral, aceasta este cea care poate decide modificarea regulilor de
organizare şi funcţionare ca şi desfiinţarea acestuia, dacă se consideră că nu mai este necesar.
Aplicarea acestui principiu conduce la două obligaţii pentru operatori:
- identificarea aşteptărilor utilizatorilor;
- îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciului.
Eficiența economică este un aspect sensibil al planificării durabile, deoarece atinge o
varietate de probleme, în multiple componente ale sistemului, de la nivel instituțional până
la gestionarea mobilității și a tehnologiilor de transport implicate în operațiuni.
Calitatea mediului urban este în permanență supusă riscului de neglijare, atunci când
se planifică sectorul transporturilor. Practicile din trecut s-au concentrat deseori pe
dezvoltarea infrastructurii de transport fără a extinde schimbările/îmbunătățirile realizate,
pentru creșterea calității peisajului urban, acolo unde este posibil. Concentrarea pe utilitate
și structură, în special în furnizarea unei infrastructuri de bună calitate pentru transportul
motorizat, combinată cu creșterea numărului de autoturisme personale, au determinat
scăderea amenajărilor pentru pietoni și a calității spațiilor publice, în general.
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Un mediu atractiv și confortabil, asigurat de amenajările de bază, are potențialul de
a influența toate celelalte aspecte ale vieții urbane și a sistemului de transport. Siguranța
este îmbunătățită atunci când spațiul urban abundă în pietoni. Accesibilitatea este
îmbunătățită atunci când se iau în considerare nevoile pietonilor, deoarece toate călătoriile
încep și se termină, în mod natural, în calitate de pieton.
Calitatea aerului se îmbunătățește ca rezultat al gestionării traficului și a parcărilor și
a utilizării tot mai frecvente a transportului nemotorizat. Chiar și eficiența sistemului
economic crește, pe măsură ce mediile urbane atrag tot mai mulți turiști și utilizatori ai
spațiilor urbane.
Domeniu

Problemă

Obiectiv operațional

Parcări

Numărul de autoturisme private Dezvoltarea

unei

politici

din oraș și a celor ce lucrează în pentru parcări care să fie
oraș

și

lipsa

reglementărilor folosită pentru

pentru parcări a dus la parcări protejarea

drepturilor

de

libere pe străzi, la destinația trecere a pietonilor și pentru
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călătoriei. Există nevoia de un sprijinirea utilizării modului
sistem de taxare.

de transport public.
Sistem de taxare integrat,
împreună cu tehnologia de
colectare a taxelor.

O mare parte a traficului este Elaborarea

de

proiecte

generat de un număr crescut de strategice pentru optimizarea
vehicule cu dimensiuni medii, serviciilor

logistice

în

diesel, pentru aprovizionare. Lipsa interiorul orașului.
spațiilor

amenajate

pentru

parcarea

acestora,

slaba

monitorizare
prevederilor

a

respectării

privind

parcarea

vehiculelor de marfă, precum și
lipsa unei politici privind utilizarea
spațiului

public

pentru

aprovizionare, fac ca în prezent
acest

segment

semnificativ

la

să

contribuie
nivelul

de

congestie.
Sistemul

actual

de

parcare Gestiunea cererii de parcare

rezidențială nu asigură locuitorilor în zonele rezidențiale prin
locuri de parcare, rezervate, în amenajarea
apropierea locuințelor.
Transport public

Sistemele

de

informare

locurilor

de

parcare.
a Aplicarea de tehnologii de

pasagerilor, în timp real și statice operare pentru transportul
(hărți

/

orare

vizibile)

în public: centrul de control,

mijloacele de transport în comun informare
și în stații sunt inexistente, pentru siguranță
că nu există transport în comun.

gestiunea

în

timp

real,

personală

și

incidentelor,

dispecerat,

etc.

pentru

asigurarea

unui

sistem

continuu și de încredere,
crescând
economică.
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Zone complexe

Există un număr mare de vehicule Îmbunătățirea

rețelei

de

din județ sau din afara regiunii drumuri.
care

intră

zilnic

în

Urziceni,

generând congestii și reducând
mișcarea pietonilor în oraș.
Drumuri

Deoarece dezvoltarea curentă a Aplicarea unor modernizări
rețelei de drumuri nu are facilități de drumuri selective, ce să se
de capacitate mare ce permit concentreze în special pe
viteze mari, aceasta nu este oferirea de opțiuni pentru
suficientă pentru a devia traficul ocolirea centrului orașului,
din centrul orașului, creând astfel reducerea
congestii inutile, cu un impact deschiderea
corespunzător
mediului

și

asupra
a

de

și

opțiuni

calității pentru străzi mai prietenoase

calității

vieții cu

urbane.
Biciclete

congestiei

pietonii

în

centrul

aglomerat al orașului.

Orașul dispune de o rețea de piste Dezvoltarea unei rețele de
de bicicletă limitată, cu un număr piste de bicicletă, cu accent
foarte

redus

de

călătorii

bicicleta.

cu pe

accesul

la

locuri

de

muncă, instituții, transport
public.
Introducerea unui serviciu de
închiriere
trotinete.
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4.Dezvoltarea și calibrarea modelului de transport urban multimodal
Tabelul de mai jos prezintă unele concepte care vor permite clasificarea orașelor în trei
categorii, în funcție de mărimea lor, complexitatea și natura sistemului de transport. Urziceni
se încadrează la nivelul 3.
Tabel: Nivelul orașelor pentru analize funcționale regionale
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Populație

Populație

Populație

>100,000 locuitori

40,000 - 100,000 locuitori

<40,000 locuitori

Transport Public

Transport Public

Transport Public

Rețea complexă cu trasee

Rețea moderată de servicii

Foarte puține rute de

care se intersectează și mai de transport public care pot transport public, sau absența
multe moduri de transport include mai multe moduri de acestor servicii.
(tramvai, autobuz, troleibuz, transport și unele oportunități
maxi-taxi)

o

de schimb

Trama stradală

Trama stradală

Rețea densă de drumuri cu

Centru

zonă

urbană

drumuri

pentru mai multe călătorii, opțiuni
traficului

și

compact

de

și

de

drumuri

cu

diferite mic de drumuri principale

rutare

pentru care trec prin zona, și cu

congestionarea traficul în / prin zona urbană.
care

Rețeaua

mare, alimentat de un număr definit simplă, cuprinzând un număr

numeroase opțiuni de rutare de
precum

urban

Trama stradală

apare

în

posibilități

limitate

de

alege căi alternative

perioadele tipice din zi.
În plus față de categoriile de mai sus, se poate defini, de asemenea, o categorie aparte
- "alte zone funcționale", care descriu mediul rural sau zone semi-urbane, care ar putea
cuprinde mai multe localități urbane. Cerințele pentru aceste regiuni vor varia și, prin urmare,
ar trebui să facă obiectul unui exercițiu de definire specific înainte de a începe orice analiză.
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Recomandări detaliate referitoare la pregătirea modelelor de transport sunt oferite în
cadrul Ghidului Jaspers privind modelarea sistemelor de transport și subliniază aspecte variate
care trebuie avute în vedere în etapele de definire și dezvoltare a modelului de transport.
Punctele tari ale unui model de transport depind de calitatea exercițiului de definire, precum
și de felul în care este elaborat modelul în sine26.
Principalul obiectiv se referă la dezvoltarea unui instrument de analiză potrivit funcției
pentru care este solicitat. Aceasta necesită ca dezvoltarea acestui instrument să se facă pe
baza unor date cantitative și calitative adecvate și să aibă capacitatea de a evalua impactul
estimat al transportului și intervențiilor planificate.
Referitor la Ghidul Jaspers privind modelarea sistemelor de transport, estimările cu
privire la modelarea transportului pentru diferite categorii de arii urbane sunt prezentate mai
jos. Aceasta reprezintă o evidențiere primară a cerințelor specifice care ar trebui elaborate
integral în cadrul unui exercițiu de definire.
Funcționalitatea modelului de transport pentru zonele urbane
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Modelul cu cerere variabilă

Modelul atribuit

Modelul simplu

Rețeaua de străzi

Include:

Include:

Rețeaua de transport public

Rețeaua de străzi

Rețeaua de transport privat

Include:

Servicii de transport
Modelul de generare a

Modelul

de

călătoriei

călătoriei

Legaturi și fluxuri pe străzi

Matrici de cerere

Matrici de cerere

Modele pentru intersecții

Modelul de atribuire

Modelul de atribuire

Modelul complex de

Modelul simplu de distribuire

distribuire

26

Ghidul Jaspers, p.19-20
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Pentru Urziceni, Modelul de Transport a fost dezvoltat pe baza analizelor situaţiei
existente cu privire la tiparele de călătorie existente și va fi utilizat la evaluarea proiectelor
individuale propuse, cât și pentru evaluarea întregului plan general de mobilitate.
Modelul de Transport presupune parcurgerea a patru etape:
 generare cerere de transport;
 distribuție călătorii;
 alegere modului;
 afectarea traficului.
Așadar, este un model clasic în patru etape, ce ia în considerare atât deplasările din
interiorul ariei administrative a orașului cat și deplasările în relaţia cu teritoriul. Modelul se
va axa pe transportul de personae, dar va include și transportul de marfă.
La construcţia modelului s-au utilizat informaţiile disponibile având ca sursă Master
Planul General de Transport al României, Ministerul Transportului (MT) și datele furnizate de
propriile măsurători.
Construirea modelului a pornit de la premisa că fiecare zonă a orașului va genera și
atrage călătorii în funcție de specificul ei. Astfel, s-au avut în vedere:
(1) caracteristicile populatiei, inclusiv originile și destinația călătoriilor;
(2) caracteristicile teritoriului;
(3) accesibilitatea (calitatea si densitatea străzilor).
Analiza situaţiei existente, identificarea și definirea problemelor, formularea de
obiective s-a realizat cu ajutorul datelor culese din surse deschise, ONRC, INS și a datelor
culese, de tipul:
Număr gospodării;
Număr locuri de muncă;
Numărul de vehicule înmatriculate, pe categorii;
Reglementări urbanistice existente;
Distribuția principalelor activități economice;
Atributele și topologia sistemului de transport;
Rețeaua de transport în comun;
Pasageri transport în comun;
Statistica accidentelor rutiere;
Strategia de dezvoltare;
Proiecte de infrastructura în derulare sau de
perspectivă;
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Anchete de tip Origine-Destinație;
Anchete cu gospodăriile;
Anchete cu agenții economici;
Măsurători de trafic.

4.1

Generare și atragere deplasări

Pentru a realiza o prognoză de trafic este necesar să se stabilească direcția și scopul
călătoriilor întreprinse în prezent în oraș. Această prognoză este strâns legată de
caracteristicile populației (veniturile, mărimea gospodăriei, densitatea) și de modul de
utilizare a terenurilor din zonă (activități de servicii, industrial, turism etc.). Disponibilitatea
mijloacelor de transport și localizarea geografică influențează, de asemenea, Modelul de
Transport.
Pentru a identifica direcția, scopul și frecvența călătoriilor, s-au realizat
următoarele:
I.Interviuri privind mobilitatea populației (pietoni, bicicliști, gospodării)
S-au aplicat chestionare pietonilor/bicicliștilor și gospodăriilor, prin abordarea directă.
Scopul studiului a fost de a identifica și descrie problemele de trafic și mobilitate din oraș.
Grupul țintă a avut următoarele caracterisitici:femei 51%, bărbați 49%.

bărbați
49%

femei
51%

Figura – Genul respondenților
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VÂRSTA RESPONDENȚILOR
14-20 ani
< 70 ani
11% 10%
20-25 ani
50 -60 ani
9%
25-30 ani
19%
9%
40-50 ani
17%

30-40 ani
25%

Figura – Vârsta respondenților

CATEGORIA PROFESIONALĂ
Altă categorie
9%
Pensionar
19%
Angajat
56%

Elev/Student
10%
Șomer
6%

Figura – Categoria profesională a respondenților
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Principalele probleme de deplasare
30
20
10
0

Figura – Principalele probleme de deplasare în interiorul orașului

Principalele probleme ale deplasărilor respondenților o reprezintă traficul ridicat,
locurile insuficiente de parcare, străzile degradate, lipsa pistelor pentru biciclete.
Problema parcărilor este confirmată de răspunsurile la întrebări, răspunsul cvasigeneral
vizând numărul insuficient al acestora.

Probleme privind parcarea
60
50
40
30
20
10
0
Parcări degradate/
în stare rea

Locuri de parcare insuficiente

Semnalizarea slabă a
acestora

Figura Probleme privind parcarea

Circulația auto pe teritoriul orașului este îngreunată în opinia respondenților, de străzile
înguste și străzile degradate, neamenajate.
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Probleme de circulație auto
40
20
0

Figura Probleme de circulație auto

Circulația pietonală este îngreunată de conflictele cu conducătorii auto.

Probleme ale pietonilor
30
20
10
0
Trotuare
înguste/stare
proastă

Inexistența
trecerilor de
pietoni

Conflictele cu
conducătorii
auto

Curățenia
trotuarelor

Figura Probleme ale pietonilor

Inexistența pistelor pentru biciclete reprezintă principal sursă de nemulțumire a
bicicliștilor.
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Probleme ale bicicliștilor
60
40
20
0

Lipsa pistelor pt.
biciclete

Lipsa rasteluri și
parcare biciclete

Series1
Lipsa centre de
închiriat
biciclete

Interacțiunea cu
autovehiculele

Figura Probleme ale bicicliștilor

Există un grad ridicat de insatisfacție față de transportul în comun (microbuze), datorită
numărului insuficient de mijloace de transport și a condițiilor de călătorie precare.

Transportul în comun
25
20
15
10
5
0

Figura Probleme privind transportul în comun

II.Măsurarea frecvenței și fluxului de pasageri pentru transportul în comun.
Au fost realizate măsurători în intervalul 6-18, în șase stații de îmbarcare. Fluxul de
pasageri este unul scăzut.
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Strada: 9 MAI
Stația de îmbarcare: ION ROATĂ
Interval

Tip vehicul

Nr. pasageri

Nr.pasageri

orar

Autobuz

îmbarcați

debarcați

microbuz
6-7

Microbuz

10

7-8

Microbuz

16

8-9

Microbuz

14

9-10

Microbuz

14

10-11

Microbuz

9

11-12

Microbuz

4

12-13

Microbuz

5

13-14

Microbuz

3

3

14-15

Microbuz

10

10

15-16

Microbuz

12

9

16-17

Microbuz

3

15

17-18

Microbuz

4

20

9

Strada: 9 MAI
Stația de îmbarcare: punctul 2 de îmbarcare
Interval

Tip vehicul

Nr. pasageri

Nr.pasageri

orar

Autobuz

îmbarcați

debarcați

microbuz
6-7

Microbuz

18

7-8

Microbuz

20

8-9

Microbuz

24

9-10

Microbuz

10

6

10-11

Microbuz

9

7

11-12

Microbuz

11

12-13

Microbuz

10

13-14

Microbuz

5

14-15

Microbuz

6

15-16

Microbuz

6

20
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16-17

Microbuz

4

16

17-18

Microbuz

4

15

18-19

Microbuz

17

III. Au fost realizate Interviuri în trafic pentru a culege informații despre originile și
destinațiile călătoriilor, motivul deplasării, tipul de încărcătură.
Numărul mediu de pasageri pentru vehiculele analizate a fost de 2,6 pentru vehiculele
ușoare și 1,36 pentru vehiculele de marfă. Gradul de încărcare pentru vehiculele de marfă a
fost de 74%. Cele mai multe vehicule transportau produse alimentare și produse agricole.

Tip de marfă transportată
Produse agricole
Produse alimentare

9%

9%

14%

Materiale construcții
Îngrășăminte

14%

9%

23%

Produse Chimice
Produse petroliere

4%
5% 9% 4%

Scrisori și colete
Produse fabricate
Cherestea

Animale

Figura Tip de marfă transportată

Casa, serviciul/afacerire reprezintă principalele scopuri ale călătoriilor zilnice
pentru grupul țintă investigat.
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Origine-destinație călătorie
Altul

Timp liber

Vizită

Probleme personale

Cumpărături

Educație

Afaceri

Serviciu

Acasă
0

5

10

15

Destinație

20

25

30

35

40

45

Origine

Figura Origine -destinație

IV.Interviuri privind mobilitatea agenților economici
Au fost aplicate chestionare unor agenți economici din localitate, vizând:
-mobilitatea angajaților;
-mobilitatea mărfurilor și produselor;
-aprecieri generale privind mobilitatea urbană.
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Opinii ale reprezentanților agenților economici

lipsa marcajelor rutiere
străzi neamenajate și înguste
numărul mic de locuri de parcare

inexistența pistelor pentru biciclete
inexistența transportului în comun
lipsa trotuarelor

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Figura Opinii ale reprezentanților agenților economici

4.2

Distribuție între zone

Distribuția călătorilor reprezintă următorul pas în modelarea cererii de călătorii și se
bazează pe estimarea generării de călătorii (plecări-sosiri în funcție de zone). O astfel de
etapă este necesară pentru a stabili zonele care atrag călătorii, durata și direcția acestora.
Factorii care influențează generarea de călătorii sunt caracteristicile populației și
modul de utilizare al terenurilor.
În majoritatea aplicațiilor, Modelul Gravitațional este utilizat în modelarea distribuției
călătoriilor. Modelul Gravitațional are la bază teoria gravitației din fizica Newtoniană. În
esență, modelul gravitațional evidențiază faptul că magnitudinea călătoriilor este direct
proporțională cu mărimea producțiilor și atracțiilor, și invers proporțională cu impedanța
dintre zone.
Prin urmare, zonele cu cantitate mare de activități au tendința de a face schimb, între
ele, de mai multe călătorii, în vreme ce zonele cu timp mare de călătorie și costuri ridicate
între ele tind să facă schimb de mai puține călătorii.
Matematic, modelul gravitațional este definit după cum urmează:
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Din datele colectate, zona care atrage călătorii este centrul orașului.

Potrivit estimărilor Cestrin, ritmul de creștere a traficului pe drumurile județene,
orășenești și comunale pentru 2030 este mult mai redus decât în cazul drumurilor naționale
și autostrăzilor.
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Luând în calcul principalii indicatori ai municipiului Urziceni (populația, locuințele și
locurile de muncă), se observă o creștere lentă în ultimii 10 ani – 1-1,5% pe an pentru locuințe
și locurile de muncă, dar o scădere a populației, ceea ce generează trendul pentru următorii
15 ani. Același trend se observă în studiile Cestrin pentru gradul de motorizare la nivel
național.

4.3

Distribuție între modurile de transport

Pentru municipiul Urziceni, preferințele de deplasare au în prim plan mersul pe jos
(38%) autoturismul personal (30%), urmat de bicicleta (22%).

PREFERINȚE PENTRU DEPLASARE
Altă modalitate
1%
Cu transport
public
Cu auto
9%
personal
30%

Pe jos
38%

Cu bicicleta
22%

Figura Preferințe pentru deplasare
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Totuși, există disponibilitate pentru o parte dintre cei ce dețin un autoturism personal
să renunțe la acesta (48% - un procent mai mic, comparativ cu alte localități), în condițiile
modernizării transportului în comun și realizării de facilități pentru bicicliști/pietoni.

RENUNȚAREA LA AUTOTURISM

Nu sunt dispus
să renunț la
auto personal
52%

Transport în
comun modern
21%
Facilități
bicicliști și
pietoni
27%

Figura Renunțarea la autoturism

Deplasările au ca scop un interes profesional (31%), personal (34%), cumpărături (34%)
și școală, studii (1%).

Scopul călătoriei

interes
serviciu/profesio
Interes personal
nal
34%
31%
Școală /Studii
1%
Cumpărături
34%

Figura Scopul de plasării
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Autoturismul personal (44%) și pe jos (40%) sunt cele mai utilizate forme de transport în
municipiul Urziceni.

MODALITATEA DE DEPLASARE
Auto
prieteni/cunoști
nțe
2%
Auto personal
44%

Pe jos
40%

Transport
public
Bicicletă 4%
10%

Figura Modalitatea de deplasare

Cele mai multe deplasări au mai puțin de 15 minute (43%) și sunt în interiorul
localității.

Durata călătoriei
peste 2 ore
4%
1-2 ore
6%
1 - 15 minute
30 minute - 1 oră
43%
11%
15 -30 minute
36%

Figura Durata călătoriei

Cele mai multe deplasări au ca origine centrul/periferia orașului și ca destinație
centrul orașului.
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Originea-destinația deplasării
40
20
Destinația călătoroeo

0
mai mult de
10 km de
oraș

zona
limitrofă a
orașului

Originea călătoriei
zona de
periferie a
orașului

Originea călătoriei

zona
centrală a
orașului

Destinația călătoroeo

Figura originea-destinația deplasării

4.4

Afectare pe rețea

Potrivit datelor de trafic furnizate și a monitorizării prin instrumental Google Traffic,
punctele în care se înregistrează cea mai mică viteză de deplasare este centrul orașului și
ieșirile din oraș27.

27

https://www.google.com/maps/@44.7167278,26.6390056,14.56z/data=!5m1!1e1
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În orele de vârf, întreg centrul orașului este

afectat de viteza redusă de deplasare

generată de congestie (sursa Google Traffic). Numărul de vehicule nu este foarte mare,
comparative cu alte localități, dar viteza de deplasare este scăzută. Se constată un număr
ridicat de intrări în localitate dinspre București/Ploiești cu destinație finală Urziceni.

Strada – CALEA BUCUREȘTI direcția de deplasare – IEȘIRE SPRE SLOBOZIA
Ora început

Biciclete

Microbuze

Autocamioane

Autocamioane

2 osii

3, 4 osii

20

1

7

8

8:30-9:00

31

1

2

7

9:00-9:30

53

2

4

9

9:30-10:00

75

3

7

11

16:00-16:30

64

1

8

5

16:30-17:00

90

2

4

6

17:00-17:30

87

1

9

4

17:30-18:00

102

2

5

4

522

13

46

54

8:00-8:30

Total

1

Turisme

1

Tractoare

1

2

3

Total vehicule (10 ore măsurate): 639
Maxim vehicule: 113 (între 17.30 și 18:00)
Minim vehicule: 37 (între 8.00 și 8.30)
T min=33% T max
T- trafic
Min- trafic minim
Max-trafic maxim

Strada – CALEA BUCURESTI direcția de deplasare – INTRARE DINSPRE SLOBOZIA
Ora început

Căruțe

Microbuze

Autocamioane

Autocamioane

2 osii

3, 4 osii

53

2

11

12

8:30-9:00

51

1

5

14

9:00-9:30

83

3

7

14

8:00-8:30

2

Turisme
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9:30-10:00

112

5

18

14

16:00-16:30

87

4

11

7

16:30-17:00

191

6

8

8

17:00-17:30

123

3

15

6

17:30-18:00

157

5

7

7

Total vehicule (10 ore măsurate): 1052
Maxim vehicule: 213 (între 16.30 și 17:00)
Minim vehicule: 71 (între 8.30 și 9.00)
T min=33% T max
T- trafic
Min- trafic minim
Max-trafic maxim

Strada – ARCULUI direcția de deplasare – SLOBOZIA
Ora început

Căruțe

Biciclete

Motociclete

Turisme

Autocamioane

Autocamioane

2 osii

3, 4 osii

87

12

6
4

motorete,

Tractoare

scutere
8:00-8:30

2

4

1

8:30-9:00

2

111

11

9:00-9:30

5

90

9

2

105

16

2

16:00-16:30

3

120

6

1

16:30-17:00

1

90

9

2

17:00-17:30

2

75

5

6

17:30-18:00

3

73

8

4

9:30-10:00

1

Total vehicule (10 ore măsurate): 883
Maxim vehicule: 130 (între 16.00 și 16:30)
Minim vehicule: 88 (între 17.30 și 18.00)
T min=67% T max
T- trafic
Min- trafic minim
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Max-trafic maxim

Strada – REGELE FERDINAND direcția de deplasare – ȘOSEAUA DE CENTURA
Ora început

Biciclete

Turisme

Microbuze

Autocamioane

Autocamioane

2 osii

3, 4 osii

8:00-8:30

1

66

3

8:30-9:00

1

69

5

9:00-9:30

4

46

3

62

2
4

9:30-10:00
16:00-16:30

2

69

16:30-17:00

1

50

17:00-17:30

2

96

2

17:30-18:00

4

78

2

2

2
1

5

3

Total vehicule (10 ore măsurate): 585
Maxim vehicule: 100 (între 17.00 și 17:30)
Minim vehicule: 53 (între 9.00 și 9.30)
T min=53% T max
T- trafic
Min- trafic minim
Max-trafic maxim

Strada – 1918 direcția de deplasare – IEȘIRE SPRE BUCUREȘTI
Ora început

Turisme

Microbuze

Autocamioane

Autocamioane

2 osii

3, 4 osii

8:00-8:30

90

3

6

5

8:30-9:00

63

3

3

7

9:00-9:30

65

3

6

8

9:30-10:00

57

1

10

6

16:00-16:30

103

2

9

6

16:30-17:00

105

1

4

6

17:00-17:30

114

1

9

4

17:30-18:00

115

2

4

5
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Total vehicule (10 ore măsurate): 826
Maxim vehicule: 128 (între 17.00 și 17:30)
Minim vehicule: 74 (între 9.30 și 10.00)
T min=58% T max
T- trafic
Min- trafic minim
Max-trafic maxim

Strada – Calea București direcția de deplasare – INTRARE DINSPRE BUCUREȘTI
Ora început

Motociclete

Turisme

Microbuze

motorete,

Autocamioane

Autocamioane

2 osii

3, 4 osii

scutere

193

8

16

16

8:30-9:00

160

7

8

17

9:00-9:30

210

5

13

22

9:30-10:00

243

3

24

24

16:00-16:30

301

4

21

14

16:30-17:00

320

3

10

12

17:00-17:30

311

2

23

10

17:30-18:00

298

4

12

11

8:00-8:30

1

Total vehicule (10 ore măsurate): 2326
Maxim vehicule: 346 (între 17.00 și 17:30)
Minim vehicule: 192 (între 8.30 și 9.00)
T min=55% T max
T- trafic
Min- trafic minim
Max-trafic maxim

Strada – 1918 direcția de deplasare – INTRARE DISPRE BUCUREȘTI
Ora început

Motociclete

Turisme

Microbuze

motorete,

Autocamioane

Autocamioane

2 osii

3, 4 osii

scutere
8:00-8:30
8:30-9:00

1

103

5

10

9

97

4

5

10
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9:00-9:30

145

3

7

14

9:30-10:00

186

2

14

8

16:00-16:30

198

2

12

8

16:30-17:00

215

2

6

6

17:00-17:30

197

1

14

6

17:30-18:00

183

2

8

6

Total vehicule (10 ore măsurate): 1489
Maxim vehicule: 229 (între 16.30 și 17.00)
Minim vehicule: 116 (între 8.30 și 9.00)
T min=51% T max
T- trafic
Min- trafic minim
Max-trafic maxim
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Partea a 2-a
5. Obiective și direcții de acțiune
Pentru a putea propune acțiuni realiste, concrete, Planul de Mobilitate Urbană trebuie
fundamentat pe analiza stării orașului, analiză prin care sunt evidenţiate resursele,
constrângerile şi opţiunile de dezvoltare. Analiza SWOT este un instrument de bază în procesul
de identificare a celor mai importante direcţii strategice şi priorităţi care să conducă la
dezvoltarea economică şi coeziunea socială în perioada următoare.
Această analiză a resurselor de care dispune comunitatea va releva punctele tari şi
punctele slabe, oportunităţile de dezvoltare şi posibilele riscuri ce trebuie evitate.
Utilitatea analizei SWOT constă în faptul că procesul decizional bazat pe această
analiză trebuie să includă următoarele elemente:
• construieşte pe punctele tari;
• elimină punctele slabe;
• exploatează oportunităţile;
• îndepărtează ameninţările.
Puncte tari ale oraşului Urziceni:
-

-

Amplasarea gerografică a oraşului, -

Dezvoltarea insufientă a infrastructurii

pe rute de transport importante, în

(transport, mediu şi socială);

apropiere

Numărul mic de parcări amenajate

de București, Ploiești, -

Slobozia, Buzău;

raportat la cerința de parcare;

Număr important de investitori și -

Existența

locuri de muncă;

limitată, insuficient amenajată conduce

Structura economică diversificată;
Forţa

de

muncă

Infrastructură

importantă

Acces la calea ferată;

-

Autorităţi locale deschise;

rețele

de

drumuri

orașului;
-

de -

drumuri;
-

unei

la concentrarea traficului în centrul

numeroasă,

disponibilă la costuri minime;
-

Puncte slabe:

Inexistența unei șoseli de centură;
Există puncte cheie în oraș ce pot genera
acciente rutiere;

-

Traficul intens din localitate, la ore de
vârf;
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-

Existenţa reţelelor de comunicaţii -

Transport în comun fără conexiuni în

(telefonie, internet, cablu);

localitate,

Existenţa reţelei electrice şi a celei

automobilelor mult mai atractivă;

fapt

ce

face

folosirea

de alimentare cu gaz;

-

Viteza de deplasare scăzută;

-

Infrastructura şcolară importantă;

-

Sistemele de informare a pasagerilor, în

-

Existența unor drumuri reabilitate;

timp real și statice (hărți / orare vizibile)

-

Rețea de sănătate extinsă;

inexistente;

-

Rata şomajului scăzută comparativ -

Nu

cu

traversare a orașului pentru transport în

-

media

naţională

a

zonelor

există

trasee

arteriale

sau

de

similare;

comun;

Rețele extinse de alimentare cu apă -

Accesibilitate redusă pentru persoanele

și canalizare;

cu mobilitate redusă;

Existența unor locuri de parcare -

Inexistența

amenajate;

parcarea;

PUG în curs de actualizare.

-

Amenajări

unui

regulament

pentru

privind

deplasarea

cu

bicicleta insuficiente.
Oportunități:
-

Amenințări:

Creşterea fondurilor alocate de UE
pentru

sprijinirea

-

dezvoltării

nevoia de investiţii în infrastructura,

durabile a oraşului - pol urban de

reţele de utilităţi (apă, canalizare,

creştere, pentru infrastructura de

drumuri,

mediu şi transport regional şi local,

expansiunea oraşului;

consolidarea mediului de afaceri
regional

şi

local,

-

îmbunătăţirea

Creşterea

de
întărirea

aerului).

pe care oraşul îl are în economia
judeţului prin numărul de investitori;
Dezvoltarea

unor

relaţii

de

parteneriat în vederea dezvoltării
infrastructurii

cu

şi

(creşterea

continuă

a

sursele principale de poluare a

autonomiei locale şi creşterea rolului

-

public)

numărului de autoturisme ca una din

gradului

descentralizare,

iluminat

Degradarea ambientului şi creşterea
poluării

infrastructurii sociale;
-

Resurse bugetare reduse faţă de

localităţile

limitrofe;
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-

Crearea locurilor de muncă, disponibilitatea forţei de muncă pentru
recalificare

şi

dezvoltarea

abilităţilor;
-

Creşterea atractivităţii oraşului pentru
locuire;

-

Integrarea

în

strategiile

de

dezvoltare ale judeţului și regiunii;
-

Potenţial mare de dezvoltare a sectorului serviciilor.
Analiza din capitolele precedente şi analiza SWOT de mai sus reprezintă sursele de

formulare și fundamentare a obiectivelor strategice de dezvoltare a mobilității
municipiului Urziceni.
Viziunea de dezvoltare
Până în anul 2030, Urziceni va fi un model al mobilității urbane din regiune.
Misiunea
PMUD urmărește crearea unui sistem de transport eficient, integrat, durabil și sigur,
proiectat să promoveze dezvoltarea economică și teritorială incluzivă din punct de vedere
social și să asigure o calitate ridicată a vieții
Obiectivul general al PMUD constă în identifcarea căilor de asigurare a mobilității
orașului prin creşterea capacităţii de planificare şi parteneriat a actorilor de la nivel local.
5.1.Obiective la scara periurbană/județeană
Obiectivele generale:
I.ACCESIBILITATE –Tuturor cetățenilor le sunt oferite opțiuni de transport ce le facilitează
accesul la destinații și servicii esențiale;
II. SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE – Îmbunătățirea siguranței și securității;
III. MEDIU – Reducerea poluării aerului și a zgomotului, a emisiilor de gaze cu efect de seră și
a consumului de energie;
IV. EFICIENȚĂ ECONOMICĂ – Îmbunătățirea eficienței și a eficacității economice a transportului
de persoane și mărfuri;
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V. CALITATEA MEDIULUI URBAN –Creșterea atractivității și calității mediului urban și a
designului urban în beneficiul cetățenilor, al economiei și al societății, în ansamblu.
Domeniu

Obiective operaționale:

Drumuri



Modernizări de drumuri județene, naționale;

Siguranță



Oferirea de soluții pentru zonele cu număr mare de
accidente;



Dezvoltarea de politici pentru creșterea siguranței
rutiere și campanii de educare privind politicile de
siguranță rutieră;

Transport public



Tehnologii de operare pentru transportul public la
nivel de județ: centru de control, informare în timp
real, dispecerizare, adaptare program, siguranță
personal și managementul incidentelor;



Sistem de e-ticketing la nivel de județ;



Oferirea de îmbunătățiri privind accesibilitatea
pentru persoanele cu mobilitate redusă.

Transport de marfă



Elaborarea și implementarea unei strategii în
domeniul logisticii urbane la nivel de județ/regiune;



Parcări

Realizarea si implementarea unei politici unitare si
sustenabile privind parcarea rezidențială;



Biciclete

Înființarea rețelei de biciclete utilitare: piste de
biciclete și locuri de parcare;



Înființarea rețelei de agrement pentru biciclete: piste
de biciclete și locuri de parcare;



Dezoltare

Înființarea unei ADI pentru transportul în comun.

instituțională

5.2.Obiective la scara localitaţii
Obiective generale:
I.ACCESIBILITATE – o mai bună conectivitate a orașului cu localitățile învecinate și facilitarea
accesului populației la diferite forme de transport;
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II. SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE – Creșterea gradului de siguranță și securitate în transport, pe
teritoriul orașului;
III. MEDIU – Creşterea calităţii mediului şi promovarea activă a măsurilor de protecţie a
acestuia;
IV. EFICIENȚĂ ECONOMICĂ – creșterea competitivității economiei locale prin îmbunătățira
condițiilor de transport;
V. CALITATEA MEDIULUI URBAN – utilizarea optimă a teritoriului oraşului şi îmbunătăţirea
infrastructurii de transport pentru creşterea calităţii vieţii şi a stării de sănătate a populaţiei.
.
Obietive operaționale:
Domeniu
Drumuri

Obiectiv operațional


Amenajarea drumurilor existente, proiectarea de noi
drumuri

pentru

a

asigura

legăturile

cu

localitățile

învecinate;


Extindere sistem de alimentare cu apă și canalizare;



Amenajare trotuare;



Aducerea de îmbunătățiri privind accesibilitatea spațiilor și
transportului public pentru persoanele cu mobilitate
redusă;

Siguranță



Îmbunătățirea marcajelor și indicatoarelor rutiere;



Îmbunătățirea iluminatului public;



Sistem de sensuri unice.



Aranjamente de trafic pentru reducerea pericolelor în
punctele fără vizibilitate;



Îmbunătățirea nivelului de conștientizare a participanților
la trafic asupra aspectelor legate de siguranța rutieră și
promovarea comportamentelor sigure;



Extinderea sistemelor de supraveghere a drumurilor
publice;
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Transport public



Luarea în considerare de abordări strategice în ceea ce
privește transportul public electric;



Nouă rețea de trasee de autobuz care să ofere:
•

o conectivitate mai bună către destinațiile din jur;

•

definirea nivelului minim de servicii care vor fi
prestate de operatori, inclusiv orar, stații, calitatea
vehiculelor și sisteme de informare a pasagerilor.

 Adoptarea tehnologiilor de operare pentru transportul
public: centrul de control, informare în timp real, siguranță
personală și gestiunea incidentelor, dispecerat, etc. pentru
asigurarea unui sistem continuu și de încredere, crescând
eficiența economică.
 Definirea documentelor cu standarde de design pentru
stațiile

de

autobuz

și

implementarea

programului

de

modernizare.
Parcări



Amenajarea a cel puțin 300 de locuri de parcare în zona
centrală a orașului și în zonele de blocuri;



Dezvoltarea unei politici pentru parcări care să fie folosită
pentru protejarea drepturilor de trecere a pietonilor și
pentru sprijinirea utilizării modului de transport public;



Sistem de taxare integrat, împreună cu tehnologia de
colectare a taxelor;

Biciclete/ alternative



transport

Dezvoltarea unei rețele de piste de bicicletă în Urziceni, cu
accent pe accesul la locuri de muncă, instituții, transport
public;



Introducerea unui serviciu de închiriere de biciclete și
trotinete electrice;



Crearea de zone pietonale;



Reabilitare/ extindere spații verzi.

Dezoltare



Finalizare PUG și a Regulamentului Local de urbanism;

instituțională



Înființarea

Compartimentului

transporturi

în

cadrul

aparatului de specialitate al primarului;


Cadastrul

general,

inventarierea

patrimoniului

clarificarea situației juridice a drumurilor.
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5.3.Obiective la nivelul cartierelor /zonelor cu nivel ridicat de complexitate
Zone complexe



Aplicarea unor modernizări de drumuri selective, care să se
concentreze în special pe oferirea de opțiuni pentru
ocolirea

centrului

orașului,

reducerea

congestiei

și

deschiderea de opțiuni pentru străzi mai prietenoase cu
pietonii în centrul aglomerat al orașului.


Implementarea de soluții pentru creșterea fludității
traficului, îmbunătățirea transferurilor, dezvoltarea de
spații atractive pentru pietoni.
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6.Scenarii de mobilitate pe baza modelului de trafic

SCENARIUL OPTIMIST
Scenariul pornește de la premisa că proiectele propuse sunt realizate în totalitate.
Este un scenariu construit pe termen lung și presupune mai puține acțiuni din
partea orașului, mai ales în materie de transport în comun
Domeniu
Drumuri

Obiective la scară

Obiective la nivelul

periurbană/metropolitană

orașului



Modernizarea

drumuri



naționale;

Amenajarea

drumurilor

existente, proiectarea de
noi drumuri pentru a asigura
legăturile

cu

localitățile

învecinate;


Extindere

sistem

alimentare

cu

de

apă

și

canalizare;


Amenajare trotuare;



Aducerea de îmbunătățiri
privind
spațiilor

accesibilitatea
și

transportului

public pentru persoanele cu
mobilitate redusă;


Îmbunătățirea marcajelor și
indicatoarelor rutiere;



Îmbunătățirea

iluminatului

public;
Siguranță





Oferirea de soluții pentru



Sistem de sensuri unice.



Îmbunătățirea nivelului de

zonele cu număr mare de

conștientizare

a

accidente pe E85;

participanților

Dezvoltarea de politici

asupra aspectelor legate de

pentru creșterea

siguranța

siguranței rutiere și

promovarea

la

trafic

rutieră

comportamentelor sigure.
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campanii
privind

de

educare

politicile



de



public

sistemelor

de

supraveghere a drumurilor

siguranță rutieră.
Transport

Extinderea
publice.



Tehnologii de operare

Transport

public

în

pentru transportul public

interiorul

localității,

pe

județean: centru de

axele nord-sud, est-vest.

control,

informare

în



Definirea documentelor cu

timp real, dispecerizare,

standarde de design pentru

adaptare

stațiile

program,

siguranță

personal

și

de

autobuz

și

implementarea programului

managementul

de modernizare.

incidentelor;


Sistem de e-ticketing la
nivel de județ



Implementarea unei
scheme de integrare
tarifară;



Oferirea de îmbunătățiri
privind

accesibilitatea

pentru

persoane

cu

mobilitate redusă.
Transport de



marfă

Elaborarea și



Centru logistic local.



Amenajarea a cel puțin 300

implementarea unei
strategii în domeniul
logisticii urbane la nivel
de județ/regiune;


Modernizare cale ferată
București Nord – Ciulnița.

Parcări



Realizarea

si

implementarea
politici

unei

de locuri de parcare în zona

si

centrală a orașului și în

unitare

sustenabile

privind

parcarea rezidențială în
județul Ialomița.

zonele de blocuri;


Dezvoltarea

unei

politici

pentru parcări care să fie
folosită pentru protejarea
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drepturilor de trecere a
pietonilor

și

pentru

sprijinirea utilizării modului
de transport public;


Sistem de taxare integrat,
împreună cu tehnologia de
colectare a taxelor.

Biciclete





Înființarea

rețelei

de



Dezvoltarea unei rețele de

biciclete utilitare: piste

piste

de biciclete și locuri de

Urziceni,

parcare la nivel de județ;

accesul la locuri de muncă,

Înființarea

instituții, transport public;

rețelei

agrement

pentru

biciclete:
biciclete

de

piste
și

locuri

parcare



de

bicicletă

în

accent

pe

cu

Introducerea unui serviciu

de

de închiriere de biciclete și

de

trotinete electrica;


Crearea de zone pietonale;



Reabilitare/ extindere spații
verzi.



Dezoltare
instituțională

Finalizare

PUG

Regulamentului

și

a

Local

de

urbanism;


Înființarea
Compartimentului
transporturi

în

cadrul

aparatului de specialitate al
primarului;


Cadastrul

general,

inventarierea patrimoniului
local, clarificarea situației
juridice a drumurilor.
SCENARIUL MODERAT
Scenariul pornește de la premisa că proiectele complexe nu sunt realizate în
perioada propusă. Este un scenariu construit pe termen mediu și presupune mai
multe acțiuni ale orașului în materie de transport în comun.
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Domeniu
Drumuri

Obiective la scară

Obiective la nivelul

periurbană/metropolitană

orașului



Modernizări de drumuri



județene;

Amenajarea

drumurilor

existente, proiectarea de
noi drumuri pentru a asigura
legăturile

cu

localitățile

învecinate;


Extindere

sistem

alimentare

cu

de

apă

și

canalizare;


Amenajare trotuare;



Aducerea de îmbunătățiri
privind
spațiilor

accesibilitatea
și

transportului

public pentru persoanele cu
mobilitate redusă;


Îmbunătățirea marcajelor și
indicatoarelor rutiere;



Îmbunătățirea

iluminatului

public;
Siguranță





Oferirea de soluții pentru



Sistem de sensuri unice.



Îmbunătățirea nivelului de

zonele cu număr mare de

conștientizare

accidente din județ

participanților

Dezvoltarea de politici

asupra aspectelor legate de

pentru creșterea

siguranța

siguranței rutiere și

promovarea

campanii

comportamentelor sigure;

privind

de

educare

politicile

de



siguranță rutieră

Extinderea

a
la

trafic

rutieră

sistemelor

și

de

supraveghere a drumurilor
public.


Transport
public

Transport

public

în

interiorul

localității,

pe

axele nord-sud, est-vest.
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Luarea în considerare de
abordări strategice în ceea
ce

privește

transportul

public electric;


Nouă rețea de trasee de
autobuz;



Definirea documentelor cu
standarde de design pentru
stațiile

de

autobuz

și

implementarea programului
de modernizare.
Transport de



marfă

Elaborarea și
implementarea unei
strategii în domeniul
logisticii urbane în județ

Parcări



Realizarea

si

implementarea
politici
sustenabile



Amenajarea a cel puțin 100

unei

de locuri de parcare în zona

si

centrală a orașului și în

unitare

zonele de blocuri;

privind

parcarea rezidențială în



Dezvoltarea

unei

politici

pentru parcări care să fie

județ.

folosită pentru protejarea
drepturilor de trecere a
pietonilor

și

pentru

sprijinirea utilizării modului
de transport public;


Sistem de taxare integrat,
împreună cu tehnologia de
colectare a taxelor.



Biciclete

Dezvoltarea unei rețele de
piste

de

Urziceni,

cu

bicicletă

în

accent

pe

accesul la locuri de muncă,
instituții, transport public.
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Reabilitare/ extindere spații
verzi.



Dezoltare

Finalizarea

instituțională

PUG

Regulamentului

și

a

Local

de

urbanism


Înființarea
Compartimentului
transporturi

în

cadrul

aparatului de specialitate al
primarului


Realizarea

regulamentului

local privind parcările;


Cadastrul

general,

inventarierea patrimoniului
local, clarificarea situației
juridice a drumurilor.
SCENARIUL PESIMIST
Scenariul pornește de la premisa că proiectele complexe nu sunt realizate. Este un
scenariu construit pe termen scurt și presupune doar acțiuni ale orașului.
Domeniu

Obiective la scară

Obiective la nivelul

periurbană/metropolitană

orașului


Drumuri

Amenajarea

drumurilor

existente, proiectarea de
noi

drumuri

asigura

pentru

legăturile

a
cu

localitățile învecinate;


Extindere

sistem

alimentare

cu

apă

de
și

canalizare;


Amenajare trotuare;



Îmbunătățirea marcajelor
și indicatoarelor rutiere;
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Îmbunătățirea
iluminatului public;



Siguranță

Îmbunătățirea nivelului de
conștientizare
participanților

a
la

trafic

asupra aspectelor legate
de siguranța rutieră și
promovarea;
comportamentelor sigure.


Extinderea sistemelor de
supraveghere a drumurilor
publice;

Transport public
Transport

-

de

-

marfă


Parcări

Amenajarea a cel puțin 50
de locuri de parcare în
zona centrală a orașului și
în zonele de blocuri;



Dezvoltarea unei politici
pentru parcări care să fie
folosită pentru protejarea
drepturilor de trecere a
pietonilor

și

sprijinirea
modului

pentru
utilizării

de

transport

public.


Biciclete/pietoni

Reabilitare/

extindere

spații verzi.


Dezoltare
instituțională

Finalizarea

PUG

și

a

Regulamentului Local de
urbanism
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Partea a 3-a
7.Planul de acțiune
Proiecte propuse pentru atingerea obiectivelor stabilite
7.1.Proiecte la nivel național/regional/județean
Proiect 1
Domeniul

Programul / proiectul propus

Drumuri

Titlul:
Modernizare cale ferată București Nord – Ciulnița

Cadrul general

Urziceni are acces la calea ferată. Aceasta trebuie să devină o
opțiune important pentru transportul de marfă și călători

Grup ţintǎ

-Populaţia, agenții economici

Obiective

Îmbunătățirea infrastructurii feroviare

Motivaţia proiectului

Nevoia de a crește fluxul de mărfuri și călători pe calea ferată

Modul de implementare Modernizare cale ferată
a proiectului
Sursa de finanţare

- Buget de stat, fonduri europene

Instituţia care răspunde

MT, CFR

de realizarea
proiectului
Termen de realizare

-2029

Indicatori

-2029 – Cale ferată modernizată

Proiect 2
Domeniul

Programul / proiectul propus

Drumuri

Titlul:
Modernizare gară Urziceni

Cadrul general

Urziceni are acces la calea ferată. Aceasta trebuie să devină o
opțiune important pentru transportul de marfă și călători

Grup ţintǎ

-Populaţia, agenții economici
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Obiective

Îmbunătățirea infrastructurii feroviare

Motivaţia proiectului

Nevoia de a crește fluxul de mărfuri și călători pe calea ferată

Modul de implementare Modernizare, reabilitare gară
a proiectului
Sursa de finanţare

- Buget de stat, fonduri europene

Instituţia care răspunde

MT, CFR

de realizarea
proiectului
Termen de realizare

-2029

Indicatori

-2029 – Gară reabilitată

Proiect 3
Domeniul

Programul / proiectul propus

Drumuri

Titlul:
Modernizarea drumurilor județene

Cadrul general

Multe dintre drumurile județene traversează zone construite ce
sunt în curs de dezvoltare și transformare în zone urbane, iar
aceste drumuri nu răspund nevoilor de urbanizare în creștere și
traficului asociat, pentru toți utilizatorii.
Cele mai acute aspecte ale acestor probleme sunt:
1. Acces ce nu oferă siguranță spre școlile locale.
Lipsa trotuarelor
Lipsa trecerilor de pietoni semaforizate
2. Treceri de cale ferată nesegregate
Absență completă a barierelor fizice
3. Condiții neadecvate pentru transportul public regional
Trotuare pentru stațiile de autobuz
Acces/ieșiri sigure în imediata vecinătate a stațiilor de
transport public

Grup ţintǎ

-Populaţia şi agenţii economici

Obiective

- Redefinirea drumurilor județene la standarde adecvate pentru
zone construite, inclusiv utilități de drenaj sub zona drumurilor
și asigurarea de spațiu pentru pietoni.
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Motivaţia proiectului

- Dezvoltarea standardelor pentru drumuri urbane și facilități
pentru pietoni;
- Concentrarea cu prioritate pe configurațiile din vecinătatea
școlilor;
- Separarea intersecțiilor cu calea ferată și cu alte drumuri;
- Reclasificarea, conform necesităților, tuturor drumurilor
utilizate pentru transport public ca drumuri județene și
acordarea de prioritate pentru modernizarea acelor secțiuni de
drum, cu scopul de a asigura o utilizare sigură și convenabilă a
serviciilor de transport public.

Modul de implementare 1. Dezvoltarea standardelor pentru drumuri urbane și
a proiectului

facilități pentru pietoni
-Toate intersecțiile de drumuri din zone urbane ar trebui să aibă
trotuare cu lățimea minimă de 2,5 m
- Asigurarea de trotuare continue pentru pietoni prin ocolirea
stațiilor de transport public la cel puțin 2,5 metri, fără nici un
obstacol.
- În toate intersecțiile de drumuri din zone urbane ce încă mai
au canale deschise pentru colectarea apei pluviale, acestea ar
trebui să fie închise, pentru a crea trotuarele necesare și a
elimina cauzele potențiale de accidente.
- Implementarea infrastructurii pentru biciclete.
2.

Concentrarea

cu

prioritate

pe

configurațiile

din

vecinătatea școlilor
O bună configurare a drumului în vecinătatea școlilor poate
include o stare bună a trotuarelor, semne de circulație și
marcaje rutiere vizibile și bine întreținute la trecerile de pietoni
sau chiar și semnalizări suplimentare.
3. Drumuri pe care se operează servicii de transport public
- Reclasificarea drumurilor ca drumuri județene cu scopul de a
asigura proiectare, management, operare și întreținere care să
ia în considerare necesitățile de conectivitate între localități
precum și continuitatea rutelor de transport public.
Sursa de finanţare

- Buget județean
-Fonduri Europene
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-MT, PNDL - OG 28/2013
Instituţia care

CJ Ialomița;

răspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare

-2027

Indicatori

-2027 Drumuri județene reabilitate

Proiect 4
Domeniul

Programul / proiectul propus

Transport în comun

Titlul:
Transport public la nivel de județ

Cadrul general

Orașele și comunele din județ suferă din cauza serviciilor de
transport public de slabă calitate. Rețeaua este lipsită de
servicii

independente

intra-regionale

între

localități.

Accesibilitatea în cadrul localităților este limitată, deoarece
operatorii privați oferă servicii numai pe coridoarele cu nivel
ridicat al cererii. Orarul de funcționare și prețul biletelor de
călătorie sunt diferite în funcție de rute și operatori, fiind puțin
reglementate și supravegheate. Din cauza lipsei de integrare a
prețurilor biletelor pentru serviciile urbane și cele regionale sunt
necesare multiple transferuri și mai multe achiziții de bilete.
Grup ţintǎ

-Populaţia şi agenţii economici

Obiective

-Asigurarea mobilității în județul Ialomița

Motivaţia proiectului

Crearea unei rețele de servicii județene.
Definirea unui nivel minim de servicii care să fie prestate de
operatori, inclusiv orar, stații, calitatea vehiculelor, și sisteme
de informare a pasagerilor.

Modul de implementare Reproiectarea sistemului de transport la nivel de județ.
a proiectului
Sursa de finanţare

-Bugetul județului și contribuții ale UAT-urilor.

Instituţia care răspunde -CJ Ialomița.
de realizarea
proiectului
Termen de realizare

-2026.

Indicatori

-2026 – Trasee operaționale.
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Proiect 5
Domeniul

Programul / proiectul propus

Drumuri

Titlul:
Sensuri giratorii pe E85

Cadrul general

Realizarea unor intervenții majore pe E85 vizează creșterea
siguranței și accesibilitatea rezidenților din Urziceni către
această rută.

Grup ţintǎ

-Populaţia şi agenţii economici.

Obiective

- Creșterea siguranței rutiere.

Motivaţia proiectului

Accesul din Urziceni către E85 este dificil, au loc numeroase
accidente.

Modul de implementare Realizarea a 2 sensuri giratorii (intersecția E85-Calea București
a proiectului

și intersecția E85 cu Strada Arcului.

Sursa de finanţare

-PNRR, bugetul de stat.

Instituţia care răspunde -MT, CNAIR.
de realizarea
proiectului
Termen de realizare

-2027.

Indicatori

-2027 – Două sensuri giratorii realizate.
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Proiect 6
Domeniul

Programul / proiectul propus

Biciclete

Titlul:
Rețea pistă biciclete utilitară și de agrement la nivel de județ

Cadrul general

Mersul pe bicicletă este un segment aflat în creștere rapidă
printre sistemele de transport europene, care oferă rezidenților
o metodă de transport activă, iar mediul urban se bucură de zero
emisii. Județul are o rețea limitată pentru biciclete și o rată
foarte scăzută a călătoriilor cu bicicleta.

Grup ţintǎ

-Populaţia şi agenţii economici

Obiective

Dezvoltarea unei rețele de infrastructură pentru biciclete

Motivaţia proiectului

Conectarea nodurilor de transport, centrele cu locuri de muncă,
instituțiile de educație, precum și punctele comerciale și de
agrement din județ.
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Modul de implementare Operaționalizarea traseelor, inclusive cele pentru turism pe
a proiectului

digurile de protecție a apelor.

Sursa de finanţare

- Bugete locale, Buget Județean, Fonduri europene

Instituţia care

Județul Ialomița și autoritățile locale

răspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare

-2026

Indicatori

-2026 – Trasee operaționale – minim 50 de km la nivel de județ

Proiect 7
Domeniul

Programul / proiectul propus

Drumuri

Titlul:
Reabilitare drumuri naționale

Cadrul general

Proiectul de realbilitare a drumurilor naționale are în vedere
asigurarea fluidizării traficului.

Grup ţintǎ

-Populaţia şi agenţii economici

Obiective

Îmbunătățirea infrastructurii de transport

Motivaţia proiectului

Creșterea accesibilității în zona.

Modul de implementare -realizare pasaj pietonale de traversare E85
a proiectului

-panouri de protecție fonică
-întreținere curentă

Sursa de finanţare

- Bugetul de stat, Fonduri europene

Instituţia care răspunde

CNAIR

de realizarea
proiectului
Termen de realizare

-2030

Indicatori

-2030 – Drumuri naționale modernizate
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Proiect 8
Domeniul

Programul / proiectul propus

Drumuri

Titlul:
Utilizarea aerodromului Alexeni pentru transport de marfă

Cadrul general

Zona are un mare potențial pentru transport și distribuție de
marfă. Un aerodrom ar crește nivelul de atractivitate.

Grup ţintǎ

-Populaţia şi agenţii economici.

Obiective

Îmbunătățirea infrastructurii de transport.

Motivaţia proiectului

Creșterea accesibilității pentur transport de marfă.

Modul de implementare -Accesibilitate aerodrom pentru transport de marfă.
a proiectului
Sursa de finanţare

- Bugetul de stat, Fonduri europene.

Instituţia care răspunde -MJ, MT.
de realizarea
proiectului
Termen de realizare

-2029.

Indicatori

-2029 aerodrom funcțional pentru transport de marfă.

7.2. Proiecte locale
Proiect 9
Domeniul

Programul / proiectul propus

Drumuri

Titlul:
Sens giratoriu la intrarea în Urziceni dinspre Slobozia

Cadrul general

Realizarea unui sens giratoriu vizează creșterea siguranței și
accesibilitatea rezidenților din Urziceni.

Grup ţintǎ

-Populaţia şi agenţii economici.

Obiective

- Creșterea siguranței rutiere.

Motivaţia proiectului

Accesul dinspre Slobozia este dificil, au loc numeroase
accidente și ambuteiaje.
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Modul de implementare Realizarea unui sens giratoriu (intersecția Calea București cu
a proiectului

șoseaua de centură).

Sursa de finanţare

-PNRR, bugetul de stat, buget local.

Instituţia care răspunde -MT, CNAIR, consiliul local.
de realizarea
proiectului
Termen de realizare

-2026.

Indicatori

-2026 – Un sens giratoriu realizat.

134

URZICENI
Mobilitate pentru durabilitate!

Proiect 10
Domeniul

Programul / proiectul propus

Dezvoltare

Titlul:

instituțională

Finalizarea PUG şi regulament de urbanism detaliat

Cadrul general

-Este necesară o revedere a zonării funcţionale și, mai ales, a
intravilanului localității.

Grup ţintǎ

-Populaţia oraşului și agenții economici.

Obiective

-Zonarea funcţională a teritoriului oraşului în acord cu
tendinţele de dezvoltare a acestuia.

Motivaţia proiectului

-Nevoia de a delimita clar zona industrială de zona de locuit şi
de a creşte suprafaţa spaţiilor verzi .

Modul de implementare -Actualizarea PUG având în vedere delimitarea clară a zonei
a proiectului

industriale şi identificarea de noi spaţii verzi.

Sursa de

-Bugetul local.

finanţare/posibile surse
de finanţare
Instituţia care

-Consiliul local.

răspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare

-2022.

Indicatori

-PUG actualizat şi regulament de urbanism detaliat

Proiect 11
Domeniul

Programul / proiectul propus

Dezvoltare

Titlul:

instituțională

Compartiment

de

transport

în

cadrul

aparatului

de

specialitate
Cadrul general

Revizuirea sistemului de transport în comun din localitate
presupune

responsabilități

sporite

specialitate al primarului.
Grup ţintǎ

-Aparatul de specialitate al primarului.
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Obiective

-Creșterea capacității locale de management al transportului în
comun.

Motivaţia proiectului

-Dezvoltarea

transportului

în

comun implică

acțiuni

de

coordonare din partea autorităților locale.
Modul de

-Modificare organigramă, ROF aparat de specialitate.

implementare a
proiectului
Sursa de

-Bugetul local.

finanţare/posibile surse
de finanţare
Instituţia care

-Consiliul local.

răspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare

-2022.

Indicatori

-Organigramă și ROF modificate.

Proiect 12
Domeniul

Programul / proiectul propus

Dezvoltare

Titlul:

instituțională

Cadastrul general al orașului, inventarierea patrimoniului
local, clarificarea situației juridice a drumurilor

Cadrul general

Lucrările de reabilitare a drumurilor nu se pot face fără existența
documentațiilor cadastrale și clarificarea situației juridice.

Grup ţintǎ

Populaţia oraşului şi agenţii economici.

Obiective

-Zonarea funcţională a teritoriului oraşului în acord cu
tendinţele de dezvoltare a acestuia.

Motivaţia proiectului

Nevoia de a delimita clar domeniul public, privat, situația
juridică.

Modul de

Realizarea cadastrului, revizuirea patrimoniului local, clarificare

implementare a

situație juridică.

proiectului
Sursa de



Bugetul de stat;

finanţare/posibile surse



Bugetul local;

de finanţare



Programe naționale.
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Instituţia care
răspunde de realizarea

Consiliul local.

proiectului
Termen de realizare

2027.

Indicatori

-Cadastrul general realizat, inventarierea domeniului public
finalizată, clarificare situație juridică.

Proiect 13
Domeniul

Programul / proiectul propus

Dezvoltare

Titlul:

instituțională

Regulamentul local privind parcarea pe teritoriul orașului

Cadrul general

Parcările pe stradă, spații verzi, generează congestie și
afectează ambientul urban.

Grup ţintǎ

Populația și agenții economici.

Obiective

Utilizarea adecvată a locurilor de parcare.

Motivaţia proiectului

Stabilirea unui set unitar de reguli privind parcarea pe teritoriul
orașului.

Modul de implementare Adoptarea regulamentului local privind parcarea.
a proiectului

Noile reglementări propuse sunt:
a. Spațiile de pe stradă ar trebui să fie rezervate numai pentru
următoarele categorii:
Spații de parcare pentru persoane cu handicap;
Vehicule de securitate sau pentru urgențe, adică ambulanțe și
mașini de poliție, pompieri;
Spații rezervate pentru vehicule cu încărcare electrică;
Spații pentru taxi, în stațiile de taxiuri;
b. Introducerea parcării cu plată pe stradă, pentru nerezidenți,
în zilele săptămânii, de luni până vineri, de la ora 8.00 AM la
19.00 PM.
Rezidenții exceptați de plata parcării sunt rezidenții care
întrunesc toate condițiile de mai jos:
a.Posesorul vehiculului locuiește oficial pe strada respectivă;
b. Vehiculul utilizat de către rezident este înregistrat oficial pe
numele rezidentului;
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c. Fiecare apartament poate avea numai un rezident eligibil pe
gospodărie.
În zona de domiciliu, rezidenții pot parca gratuit în orice
moment al zilei. În timpul programului de lucru (luni-vineri, 8.00
AM – 17.00 PM), vizitatorii care ajung în zona de rezidență își pot
parca mașinile conform regulilor aplicabile în zona respectivă
(adică, parcare cu plată, durată maximă, etc.).
Sursa de

Bugetul local.

finanţare/posibile surse
de finanţare
Instituţia care

Consiliul local.

răspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare

2022.

Indicatori

Regulament adoptat.

Proiect 14
Domeniul

Programul / proiectul propus

Dezvoltare

Titlul:

instituțională

Protocoale de colaborare cu UAT-uri învecinate

Cadrul general

Creșterea accesibilității în zonă presupune proiecte comune de
drumuri realizate de către autoritățile locale.

Grup ţintǎ

Populația și agenții economici

Obiective

Îmbunătățirea colaborării cu UAT-urile învecinate în vederea
realizării de proiecte comune inclusiv în materie de transport în
comun.

Motivaţia proiectului

Nevoia de a asigura noi căi de acces către/dinspre localitățile
învecinate.

Modul de implementare Propunere, semnare protocoale de colaborare în vederea
a proiectului

realizării de proiecte comune.

Sursa de

Nu este cazul

finanţare/posibile surse
de finanţare
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Instituţia care

Consiliul local

răspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare

2021

Indicatori

Protocoale încheiate

Proiect 15
Domeniul

Programul / proiectul propus

Dezvoltare

Titlul:

instituțională

Revizuirea procedurii privind licențierea taximetrelor

Cadrul general

Orașul dispune în acest moment de un serviciu de taximetrie, cu
doar 6 licențe.

Grup ţintǎ

Populația și agenții economici.

Obiective

Dezvoltarea unui serviciu local, privat, de taxi.

Motivaţia proiectului

Asigurarea unor alternative de transport local.

Modul de implementare Revizuirea procedurii locale de licențiere a activității de
a proiectului

taximetrie.

Sursa de

Nu este cazul

finanţare/posibile surse
de finanţare
Instituţia care

Consiliul local.

răspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare

2021.

Indicatori

Procedură revizuită.
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Proiect 16
Domeniul

Programul / proiectul propus

Dezvoltare

Titlul:

instituțională

Proiectul - O mașină, un copac

Cadrul general

Creșterea numărului de autovehicule afectează mediul și trebuie
compensată cu măsuri de protecție a acestuia.

Grup ţintǎ

Populația și agenții economici.

Obiective

Implicarea populației și agenților economici în acțiuni de
protecție a mediului.

Motivaţia proiectului

Realizarea unor acțiuni de protecție a mediului.

Modul de implementare Identificarea unui spațiu de plantat arbori de către persoanele
a proiectului

și firmele care achizițonează autovehicule – câte un copac
plantat pentru fiecare autovehicul achiziționat.

Sursa de

Nu este cazul.

finanţare/posibile surse
de finanţare
Instituţia care

Consiliul local.

răspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare

Anual, până în 2030

Indicatori

Nr. de copaci plantați.

Proiect 17
Domeniul

Programul / proiectul propus

Dezvoltare

Titlul:

instituțională

Aplicație pentru telefonul mobil și site dedicat transportului
în comun, locurilor de parcare

Cadrul general

Informarea

pasagerilor/conducătorilor

auto

reprezintă

element cheie pentru fluidizarea traficului.
Grup ţintǎ

Populația și agenții economici.

Obiective

Informarea pasagerilor și conducătorilor auto.

Motivaţia proiectului

Dezvoltarea unor instrumente care să faciliteze mobilitatea.
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Modul de

Aplicație pentru telefon care să ofere informații despre:

implementare a



proiectului

configurează traseul, durata.


transport

în

comun

–

calculează

traseul

optim,

PARKING SPACES – arată în timp real locurile de parcare

disponibile .
Site dedicate transportului în comun din oraș.
Sursa de

Bugetul local, PPP.

finanţare/posibile
surse de finanţare
Instituţia care

Consiliul local.

răspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare

2026 – după operaționalizarea transportului în comun.

Indicatori

Aplicații funcționale.

Proiect 18
Domeniul

Programul / proiectul propus

Dezvoltare

Titlul:

instituțională

Educație privind siguranța rutieră

Cadrul general

Numărul accidentelor rutiere este în continuă creștere la nivel
național, dar și județean.

Grup ţintǎ

Populația.

Obiective

Reducerea incidentelor care implică participanții la trafic
vulnerabili și a persoanelor predispuse la vătămări, inclusiv
bicicliști, precum și a pietonilor tineri și vârstnici.

Motivaţia proiectului

Existența pe teritoriul orașului a unor zone cu risc de producere
a accidentelor.

Modul de

Crearea unui program educațional privind siguranța circulației

implementare a

pentru școlile primare:

proiectului

o Clasele mici:- familiarizarea cu riscurile siguranței circulație,
comportamentul pietonilor în trafic, comportamentul părinților
la intrarea în școli și metode de aplicare a regulamentelor de
bază de către școli.
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o Clase mai mari: instruirea și educarea bicicliștilor privind
obiceiurile de mers pe bicicletă în siguranță.
o Mersul la școală în siguranță: identificarea pericolelor privind
siguranța și îmbunătățiri în vecinătatea școlii, cum ar fi locația,
vizibilitatea și controlul trecerilor de pietoni, și aranjamente
pentru aducerea/luarea elevilor de către părinți.
Campanie locală de conștientizare a conducătorilor auto
privind pericolele pentru bicicliști și pietoni.
Campanie locală privind siguranța bicicliștilor.
Sursa de

Buget local, parteneriat cu ONG-uri.

finanţare/posibile surse
de finanţare
Instituţia care

Consiliul local.

răspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare

2022 – proiectul campaniei.
2023 – punere în aplicare

Indicatori

Nr. de persoane informate.
Reducerea numărului de accidente de trafic din oraș.

Proiect 19
Domeniul

Programul / proiectul propus

Pietoni

Titlul:
Extinderea sistemului de iluminat public

Cadrul general

Un sistem de ilumint public adecvat duce la creșterea siguranței
de utilizare a drumurilor publice.

Grup ţintǎ

Populația.

Obiective

Creșterea siguranței de deplasare pe drumurile publice.

Motivaţia proiectului

Nevoia de a îmbunățății nivelul de siguranță pentru pietoni.

Modul de implementare -Crearea sistemului centralizat de gestiune a iluminatului public
a proiectului

prin care se asigură monitorizarea adecvată, reducerea
consumului și managementul sistemului.
-În zona centrală, stâlpii de iluminat vor fi dotați cu prize pentru
încărcarea vehiculelor electrice;
-Stâlpii vor fi dotați cu butoane de panică și camere video.
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Sursa de

Buget local, POR.

finanţare/posibile surse
de finanţare
Instituţia care

Consiliul local.

răspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare

2030.

Indicatori

-sistem de management operațional;
-300 de stâlpi noi;
-minim 20 butoane de panică;
-minim 5 surse de încărcare pentru vehicule electrice.

Stâlp de iluminat public în Brașov

143

URZICENI
Mobilitate pentru durabilitate!

Proiect 20
Domeniul

Programul / proiectul propus

Pietoni

Titlul:
Extinderea sistemului de monitorizare video a drumurilor
orăşeneşti

Cadrul general

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

Grup ţintǎ

Populaţia oraşului.

Obiective

Sporirea nivelului de siguranţă în oraş.

Motivaţia proiectului

Este necesară asigurarea infrastructurii care să permită
creșterea nivelului de siguranță în oraș.

Modul de

Extindere sistem video de supraveghere a drumurilor orăşeneşti.

implementare a
proiectului
Sursa de



Bugetul local;

finanţare/posibile surse



Programe naționale.

de finanţare
Instituţia care

Consiliul local.

răspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori

2029.
-toate drumurile orăşeneşti monitorizate video.

Proiect 21
Domeniul

Programul / proiectul propus

Drumuri

Titlul: Realizarea de noi drumuri orăşeneşti

Cadrul general

-Expansiunea

construirii

trebuie

însoţită

de

realizarea

infrastructurii aferente.
Grup ţintǎ

-Populaţia oraşului.

Obiective

-Îmbunătăţirea infrastructurii de transport.

Motivaţia proiectului

-Este necesară creşterea atractivităţii pentru locuire prin crearea
unei infrastructuri adecvate.
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Modul de implementare -Realizarea a 15 km de drumuri orăşeneşti noi.
a proiectului
Sursa de

-Bugetul local, bugetul de stat, fonduri structurale.

finanţare/posibile surse
de finanţare
Instituţia care

-Consiliul local.

răspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare

-2028.

Indicatori

-20 km de drum realizat care să asigure legături cu localitățile
învecinate.

Proiect 22
Domeniul

Programul / proiectul propus

Drumuri

Titlul:
Reabilitarea drumurilor orăşeneşti

Cadrul general

-Drumurile orăşeneşti necesită o întreţinere permanentă.
Este principala așteptare a populației orașului în materie de
mobilitate – drumuri și trotuare.

Grup ţintǎ

-Populaţia oraşului.

Obiective

-Îmbunătăţirea infrastructurii de transport.

Motivaţia proiectului

-Este necesară creşterea atractivităţii pentru locuire prin
crearea unei infrastructuri adecvate.

Modul de implementare -Reabilitarea drumurilor orăşeneşti şi alei pietonale, trotuare,
a proiectului

căi de acces etc.

Sursa de

-Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri structurale.

finanţare/posibile surse
de finanţare
Instituţia care

-Consiliul local.

răspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare

-2030.

Indicatori

-100% drumuri orăşeneşti reabilitate, amenajate.
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Proiect 23
Domeniul

Programul / proiectul propus

Drumuri

Titlul:
Sistem de indicatoare cu denumirile străzilor, de
intrare/ieşire din localitate şi semne de circulaţie

Cadrul general

-Design-ul local şi orientarea pe teritoriul oraşului se pot
îmbunătăţi prin utilizarea unui sistem de indicatoare adecvat.

Grup ţintǎ

-Populaţia oraşului, agenţi economici.

Obiective

-Crearea designului sustenabil arhitectonic.

Motivaţia proiectului

-Nu există un sistem de indicatore cu numele străzilor, un sistem
adecvat de marcare a intrărilor/ieşirilor din localitate şi nici
semne de circulaţie adecvate.

Modul de

-Realizarea şi montarea de: plăcuţe cu denumirile străzilor şi

implementare a

indicatoare

proiectului

intrărilor/ieşirilor din localitate;

de

orientare;

Plachete

de

-Semne de circulaţie adecvate.
Sursa de

-Bugetul local.

finanţare/posibile surse
de finanţare
Instituţia care

-Consiliul local.

răspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare

2024.

Indicatori

-Toate străzile marcate;
-Toate intrările şi ieşirile din oraş marcate;
-Toate intersecţiile semnalizate adecvat;
-2030 – indicatoare inteligente în centrul orașului.
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Indicatoare inteligente28
Proiect 24
Domeniul

Programul / proiectul propus

Parcări

Titlul:
Reabilitarea spaţiilor verzi dintre blocuri și a locurilor de
parcare

Cadrul general

-Spaţiile verzi dintre blocuri pot fi transformate în mini-parcuri,
astfel încât să se asigure premizele utilizării adecvate a
terenurilor din jurul blocurilor (raport optim între spaţiu verde,
alei pietonale şi locuri de parcare)
-Parcările actuale sunt neamenajate.

Grup ţintǎ

-Locuitorii oraşului.

Obiective

-Valorificarea resurselor oraşului.

Motivaţia proiectului

-Nevoia de a amenaja şi de a extinde

suprafeţele verzi şi

realizarea unui echilibru în utilizarea terenurilor din jurul
blocurilor;
-Nevoia de a amenaja locuri de parcare.

28

http://totb.ro/video-indicatoarele-destepte-ale-viitorului-imediat/
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Modul de implementare -Amenajarea spaţiilor verzi, a aleilor pietonale şi a locurilor de
a proiectului

parcare din jurul blocurilor.

Sursa de

-Bugetul local.

finanţare/posibile surse
de finanţare
Instituţia care

-Consiliul local.

răspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare

-2030.

Indicatori

- Toate spaţiile verzi din jurul blocurilor amenajate;
- Locuri de parcare create.

Proiect 25
Domeniul

Programul / proiectul propus

Bicicliști

Titlul:
Piste pentru biciclete

Cadrul general

Bicicleta poate reprezenta o sursă alternativă de transport în
interiorul orașului, fiind și în prezent utilizată frecvent.

Grup ţintǎ

-Locuitorii oraşului.

Obiective

-Facilitatea deplasării cu bicicleta în oraș.

Motivaţia proiectului

Deplasarea dificilă cu bicicleta în interiorul orașului, datorită
inexistenței spațiilor dedicate.

Modul de implementare Identificare trasee, includerea în proiectele de reabilitare;
a proiectului

Traseele trebuie să facă legătura între principalele puncte de
interes ale orașului, zonele de locuit, transportul în comun.

Sursa de

-Bugetul local, POR.

finanţare/posibile surse
de finanţare
Instituţia care

-Consiliul local.

răspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare

-2027 – 20 km.
-2030 – 40 km.

Indicatori

-40 de km de piste pentru biciclete.
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Existent

Propus
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Proiect 26
Domeniul

Programul / proiectul propus

Bicicliști

Titlul:
Parcări pentru bicicliști în fața instituțiilor publice, serviciu
de închirieri biciclete și trotinete.

Cadrul general

Bicicleta poate reprezenta o sursă alternativă de transport în
interiorul orașului, fiind și în prezent utilizată frecvent.

Grup ţintǎ

-Locuitorii oraşului.

Obiective

-Facilitatea deplasării cu bicicleta în oraș.

Motivaţia proiectului

Deplasarea dificilă cu bicicleta în interiorul orașului, datorită
inexistenței spațiilor dedicate.

Modul de implementare Etapa 1 – Primăria Urziceni ;
a proiectului

Etapa 2 – Bulevardul Republicii.

Sursa de

-Bugetul local, POR.

finanţare/posibile surse
de finanţare
Instituţia care

-Consiliul local.

răspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare

-2030.

Indicatori

-5 parcări pentru biciclete;
-30 de bicilete și tronitene de închiriat.
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Rasteluri pentru biciclete29
Proiect 27
Domeniul

Programul / proiectul propus

Transport în comun

Titlul:
Amenajare stații de îmbarcare/debarcare pentru transport în
comun

Cadrul general

Stațiile de îmbarcare/debarcare în mijloacele de transport în
comun sunt spații publice ce trebuie să ofere o gamă întreagă de
facilități.

Grup ţintǎ

-Locuitorii oraşului.

Obiective

-Îmbunătățirea peisajului urban și a facilităților pentru călători.

Motivaţia proiectului

Inexistența

stațiilor

existente,

în

perspectiva

realizării

transportului în comun.
Modul de

Definirea documentelor cu standarde de design pentru stațiile

implementare a

de autobuz și implementarea programului de modernizare.

proiectului

Stațiile de îmbarcare/debarcare trebuie să ofere facilități de
tipul:

29

http://www.humantransport.org/bicycledriving/library/parking/parkingcommercial.htm
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-amenajări pentru persoane cu deficiențe locomotorii, vizuale
(rampe, stații de îmbarcare în mijloacele de transport în
comun;
-automate de încărcare carduri de călătorie;
-panouri de afișaj pentru informații de trafic;
-wi-fi gratuit;
-peron la nivelul mijloacelor de transport.
Sursa de

-Bugetul local, POR.

finanţare/posibile
surse de finanţare
Instituţia care

-Consiliul local.

răspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare

-2030.

Indicatori

-20 de stații de îmbarcare inteligente.

Propus
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Proiect 28
Domeniul

Programul / proiectul propus

Activitatea de

Titlul:

taximetrie

Stații de taximetre

Cadrul general

Taxiul poate reprezenta o formă de transport în interiorul
orașului, mai ales că acesta este în plină dezvoltare.

Grup ţintǎ

-Locuitorii oraşului.

Obiective

-Căi alternative de transport.

Motivaţia proiectului

Insuficiența unui serviciu local de taxi.

Modul de implementare Amenajare stații de taxi:
a proiectului

Etapa 1 – B-dul Republicii;
Etapa 2 – în fiecare cartier.

Sursa de

-Bugetul local.

finanţare/posibile surse
de finanţare
Instituţia care

-Consiliul local.

răspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare

-2023 – etapa 1;
-2030- etapa 2.

Indicatori

-7 stații de taxi amenajate.
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Stație taxi30
Proiect 29
Domeniul

Programul / proiectul propus

Parcări

Titlul:
Amenajare locuri de parcare în centrul orașului, Calea
București, B-dul Republicii, parcometre

Cadrul general

Centrul orașului este foarte aglomerat iar locurile de parcare
sunt limitate.

Grup ţintǎ

-Locuitorii oraşului, vizitatori.

Obiective

-Asigurarea locurilor de parcare;
-Creșterea veniturilor locale.

Motivaţia proiectului

Numărul insuficient de parcări din centrul orașului.

Modul de implementare Amenajare locuri de parcare și parcometre /aplicație de plată
a proiectului

on-line.

Sursa de

-Bugetul local.

finanţare/posibile surse
de finanţare

30

https://competition.adesignaward.com/design.php?ID=25344
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Instituţia care

-Consiliul local.

răspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare

-2029- etapa 2

Indicatori

-minim 300 de locuri de parcare amenajate;
-sistem de parcometre functional.

Parcometru31

31

http://www.itsinternational.com/categories/parking-access-control/features/growth-of-contactless-parkingpayment-systems/
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Proiect 30
Domeniul

Programul / proiectul propus

Pietoni

Titlul:
Semafoare pentru trecerile de pietoni

Cadrul general

Pietonii din oraș au dificultăți de traversare, mai ales în zona
centrală, datorită traficului sporit.

Grup ţintǎ

-Locuitorii oraşului.

Obiective

Creșterea siguranței pentru pietoni.

Motivaţia proiectului

Inexistența trecerilor de pietoni semaforizate.

Modul de implementare Realizarea de semafoare pentru 5 treceri de pietoni.
a proiectului
Sursa de

-Bugetul local.

finanţare/posibile surse
de finanţare
Instituţia care

-Consiliul local.

răspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare

-2025.

Indicatori

5 semafoare pentru treceri de pietoni funcționale.

Proiect 31
Domeniul

Programul / proiectul propus

Transport în comun

Titlul:
Transport în comun

Cadrul general

-Oraşul are o suprafaţă mare, astfel încât este necesar să se
asigure transportul optim în interior și spre localitățile limitrofe.

Grup ţintǎ

-Populaţia oraşului.

Obiective

-Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel încât să fie
reduse influenţele negative asupra mediului şi confortului
populaţiei.

Motivaţia proiectului

-Nu există transport local adecvat, accesibil din toate cartierele
orașului.
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Modul de

Etapa 1 Stabilirea traseelor

implementare a

Propunere a: 2 trasee în interiorul orașului:

proiectului

Traseu 1 Parcul Teoharie – Calea București – Strada Regiei
– Strada 1 Mai, Strada Industriei – Strada Vânători Șoseaua de Centură – B-dul Republicii;
Traseu 2 Cartier Poștă – B-dul 1918 – Calea București –
Strada Transilvaniei – Strada Arcului – Cartier Poștă.
Etapa 2 Trasee către localitățile învecinate – Alexeni -ManasiaUrziceni – Bărbulești -Jilavele și Coșereni – Urziceni – Cotorca.
Autobuzele vor oferi wi-fi gratuit, vor fi dotate cu panouri de
afișaj în interior, sisteme de monitorizare GPS, rampe pentru
persoana cu dizabilități iar plata călătoriilor se va realiza cu card
de transport.

Sursa de

-bugetul local, POR.

finanţare/posibile surse
de finanţare
Instituţia care

-Consiliul local.

răspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare

-2025, 2030.

Indicatori

– Transport în comun optim.
Propus

Microbuze electrice
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Proiect 32
Domeniul

Programul / proiectul propus

Drumuri

Titlul:
Sensuri unice

Cadrul general

Centrul orașului este foarte aglomerat iar locurile de parcare
sunt limitate.

Grup ţintǎ

-Locuitorii oraşului, vizitatori.

Obiective

-Creșterea vitezei de deplasare

Motivaţia proiectului

Congestia din trafic în centrul orașului .

Modul de

Amenajare sensuri unice:

implementare a

1.Calea București – de la parcul Teoharie până la iesirea spre

proiectului

Slobozia
2.B-dul Republicii – din Șoseaua de Centură spre Parcul
Teoharie.
Pe porțiunile de sens unic se vor amenaja locuri de parcare și
piste pentru biciclete.
3.Calea București - de la intrarea dinspre București până în
centru va avea două benzi pe sensul de dus (se vor desființa
locurile de parcare), pistă de biciclete și un sens pe sensul de
întors
4.Strada Transilvaniei – dinspre Calea București spre Șoseaua de
Centură.

Sursa de

-Bugetul local, POR, fonduri guvernamentale.

finanţare/posibile surse
de finanţare
Instituţia care

-Consiliul local.

răspunde de realizarea
proiectului
Termen de realizare

-2029.

Indicatori

-sensuri unice amenajate.
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Proiect 33
Domeniu
Amenajarea teritoriului
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare
a proiectului
Sursa de
finanţare/posibile surse
de finanţare
Instituţia care răspunde
de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Programul / proiectul propus
Titlul:
Construire pasaj pietonal calea ferată
Rețeaua de drumuri și accesul către diferite zone trebuie
permanent îmbunătățite.
Populaţia.
Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel încât să fie
asigurat confortul populaţiei.
Este necesară creşterea atractivităţii oraşului prin crearea unei
infrastructuri adecvate.
Realizare pasaje pentru a facilita accesul în oraș.

 Fonduri UE;
 Bugetul de stat;
 Bugetul județului ;
 rograme naționale .
Consiliul județean, Consiliul local .

2029
Pasaj realizat

Proiect 34
Domeniu
Drumuri
Cadrul general
Grup ţintǎ
Obiective
Motivaţia proiectului
Modul de implementare
a proiectului
Sursa de
finanţare/posibile surse
de finanţare

Programul / proiectul propus
Titlul:
Centura ocolitoare
Rețeaua de drumuri și accesul către diferite zone trebuie
permanent îmbunătățite.
Populaţia.
Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel încât să fie
asigurat confortul populaţiei.
Nevoia de a dezvolta rețeaua zonală de drumuri.
Proiectare, execuție centură ocolitoare – Strada Regiei – Balta
Nemți 1.
Bugetul de stat, POR, Bugetul local.
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Instituţia care răspunde
de realizarea
proiectului
Termen de realizare
Indicatori

Consiliul județean, Consiliul local, MT.

2026.
2026 – centură ocolitoare realizată.

Proiect 35
Domeniul
Accesibilitate

Programul / proiectul propus
Titlul:
Parc Logistic (spații de depozitare)
Cadrul general
-parcul logistic reprezintă un spațiu destinat depozitării și
redistribuirii de bunuri.
-Agenţii economici.
Grup ţintǎ
Obiective
- Atragerea de noi investiţii.
Motivaţia proiectului
-Orașul dispune de infrastructura necesară dezvoltării unui parc
logistic.
Modul de implementare a -Elaborarea studiului de oportunitate și identificarea
proiectului
domeniilor de activitate.
Sursa de
finanţare/posibile
resurse de finanţare
Instituţia care răspunde
de realizarea proiectului
Termen de realizare
Indicatori

-Bugetul de stat, programe guvernamentale, programe
naţionale;
-POCID;
-Resurse private.
-Consiliul local, agenţi economici.
2027.
Parc logistic operațional.
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